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încă din epoca neolitică existau, în preajma aşezărilor,anumite 
loturi de teren lucrate de om, pe care printre plantele domesticite se 
aflau şi unele, legume '. 

Cu timpul s-au perfecţionat şi diV'ersificat ·un .. lrtel .. fo1osite pen
tru grădin~rit, iar prin selecţie s-au îmbunătăţit (innobilat) plantele culti
vate. Astfd s~a ajuns ca în secolele I .'.e.n. - 1 e.n. dacii să aibă preo
cupări de grădinărit avansate pentru acel t imp. A"eastă ocupaţie e 
dovedită, atît prin prezenţa unor sape şi săpăligi de fier, care au fost 
scoase la iveală, fie În diferite depozite de unelte, fie În aşezan, ca şi 
prin unele seminţe de legume carbonizate descoperite În diferite com
plexe arheologice. 

In funcţie de descoperfrile făoute pînă a"um distingem la dacii 
din sec. 1 î.e.n. - I. e.n. cinci ;tipuri de sape sau săpăligi, unele din ele 
avind chiar mai multe variante. 

Tipul 1 îl reprezintă sapele sau săpăligile, lllcrate dintr-o singură 
bară de fier îndoită în două, mijlocul barei forma gaura în care se 
prindea coada, iar capetele după ce au -fost sudate sub gaura de fixare 
a cozii, fuseseră lăţite prin ciocănire pentru a fO!1Il1a tăişull. Acest tip 
de săpăligă a re porţiunea care alcătuieşte gaura de prindere a cozi i 
simplă lăţită , fără' muchie şi fără aripioare. Sape le şi săpăLigile aparţi
nînd acestui tip au trunchiul zvelt şi lung. iar tăişul e rotunji.t în formă 
de evantai. Sape şi săpăligi de aoest t imp ·au fost descoperite la Gră- . 
diştea Muncelului, Căpîlna, Guşteriţa-Sibiu şi Tilişca 2 (fig. 1/1, 2; fig. 
2 '3, 6 ; fig. 3/2). 

Tipul II e reprezentat de sape ~ i săpăligi avind corpul masiv. 
j;;xistă mai multe varian te. Prima variantă (a) a acestui tip are tăişul drept 
sau aproape drept, corpul lor, privit din faţă sau din spate clescriind 
un trapez înalt, sau mai rar W1 patrulat"r' neregulrut. Partea de deasupra 
găurii de fix.are a cozii este masivă, descriind un patrat sau un drept
nnghi în secţiune. Porţiunea 'care îmbracă coada, in cele două părţi 
opuse tăiş ului are W1 . fel de prelungiri (aripioare) oare se termină de 

1 Eugen Comşa. Betmchtungen uber den Pflanzenbau wiirend der Jungstein· 
zeit au! dem Gebie t Rumiiniens, ms. 1979, d. şi notele, 7 şi 64. . 

2 Ion Glodariu şi Eugen Jaroslavski, Civilizaţia fieruluî la daci, Cluj -Napoca, 
1979, p. 97 şi fig. 34/6-8, 10. H . Daicoviciu, Addenda la "Aşezările dacice din 
Munţii Orăştiei" I AMN, 1. 1964, pl. IIII!, 3 şi pl. IVII, 8. 
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Fig. 1. Sape şi săpaugl dacice (sec. I î.e.n .-sec. 1 e.n.), 1, 2 Sibiu-Guşieriţa.; 3, 6. 
9-11 Grădiştea Muncelului; 4, Bradu-Roman ; 5 eraiva. (Pia,tl'a Craivii, lîngă Alba 
Iulia) ; 8. Tilişca-Sibiu. 

obicei în unghi. Marea majoritate a sapelor sau săpăligilor aparţinînd 
acestei variante au fost descoperite la Grădiştea Muncelului, Grădiş
tea Muncelului "Feţele Albe", Piatra Craivii (Craiva), in apropiere de 
Alba Iulia, Tilişca-Sibiu , Luncani în Munţii Orăştiei" (fig. 13-11; fig . 
211, 2 ; fig. 3/8). 

J Ibidem, f ig . . 27-29; fig. 30/3-5. Printre acestea I. Glodal'iu distinge trei 
variante, p. 68-69. De asemenea, piesele de la fig. 43/1- 3, 5, 10, 14 şi fig. 44/3- 6, 
16, 17, considerate de autor ca tiind eventual tesle, noi credem, judecînd după 
masivitatea trunchiului şi. ~ tă işului, că sînt sape sau săpăligi. 
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Varianta a doua (b) se deosElbeş,te de prima doar prin faptul că 
are tăişul mtunjit ca un fel de evan<tai. Săpăl'igi de acoot tip au fost 
descoperite la Grădiştea Mun""lu1ui, la LU!l1cani ~i Piatm Crai vi i !, 

(fig. 3/3, 4). 
Varianta a treia (c) este reprezentată printr-un singur eJremplar c u 

trunchiul masiv şi drept, avi·nd tăişul puţin lăţit faţă 'de trunchi. Partea 
care îmbrad coada, pe latu/rjle opuse .tăi.şului este lăţi,tă formiru:l . două 
aripioare (termin'ate in unghi). Pal'tea 'de deasupra .găurii de îmnănu
şare se termină in două "",rne (bidens) . Exemplaml a fost descoperit la 
Grădiştea Muneelului 5 (fig. 317). 

Tipul III e l"prezentat de sapele cu tăişul de formă romboidală. 
Distingem şi aici două variante. 

Varianta primă (a) o reprezintă săpăligile la care, l'ama are lăţi
mea maximă pe mijloc (fig. 2/4,5), iar varianta a. doua (h.) , o constituie 
sapele la care lăţimea maximă a lamei ,se află 'ÎI> par,tea inferioară (fig. 
2/7). Şi unele şi al'tele a u deasupra găurii de fixare a cozii o ffil\lchie 
masi\'ă. iar partea care acoperă coada este lăţită în forma a două ari
p iore. care se termină în unghi. TDaite exemplarele provin de la Gră
diştea Mun""lu1ui 6. 

Tipul IVeste reprezentat de sapele avind tăişul de fOI1ITla patru
:ateră. Acest tip e reprezentat prin două exemplare, descoperite la 
Grădiştea Munt'elului 7. Ambele au deasupra găurii de inmănuşare o 
muchie masivă . Una din aceste sape are porţiunea care îmbrad coada 
simplă (fIg. 3/10) în timp ce -a doua 'are această parte reprezentată prin 
două aripioare terminate -într-un unghi cu vîrful w;or rotunjit. La 
aceasta din urmă tăişul este adaos de partea în care se fixează coada 
rjrin sud,are (fig. 3 '9). 

In afa,.ă de diferillJele -tipuri de s<>pe şi săpăUgi 'prezentaJte mai sus 
mai există (săpoaie, tirşiţe) şi sape~tîTnăcop , folos ite la săparea tere
nurilor 111aÎ pietroase din zonele de munte . Două asemenea exemplare 
provin dintr-un depozit de unelte, d escoperi1;e pe Muntele Strimbu în 
apropiere de Grădiştea Munce1ului 8 (fig. 3/1,5), 

Tot acolo a mai fost descoperi,tă o săpoaie (tîrşiţă) cu trunchiul 
masiv prismatic, avînd partea în care se fixează <loada lăţită în formă 
de m ipioare, terminate in unghi şi virful ratunjit. Tăişul este lăţit 9 
(fig. 3 '6). Astfel de săpoaie puteau f i îrutrebuinvate la desfundare a tere
nurilor pentru grădinărit dar şi La săpal'tea unor gropi, şanţuri , forti
ficaţii de pămînt etc. 

Pe 1;eritDriul provinciei romane Dacia oa şi în Dobrogea (care a 
făcut parte , din provincia Moesia Inferior, iar începînd cu secolul al IV-lea 

t; Ibidem, fig. 44/1, 2. Acestea au fost socotite tesle, după noi Jnsă judecînd 
după masivitatea trunGhiului sînt săpăligi. 

:; I bidem, fig. 30/7. 
ro Ibidem, f ig. 29/6 şi 30/1, 2. 
i I bidem, p. 69 şi fig. 30/6, 8. 
s ion H, Crişan, Un depozit de unelte descoperit în apropierea Sarmizege

tusei (Grădiştea Muncelului), Muzeul Bruckenthal, Studii şi comunicări. Arheo
logie-Istorie, Sibiu, 1965, p. 213- 221 ; Ion Berciu şi Al. Popa, Depozitul de unelte 
dacice de pe Muntele Strimbu de lîngă Grădiştea Muncelului, SCIV, X IV, 1, 1965, 
156, fig. 3/12, 13. Aceste sape-til'năcoape autorii le-au considerat tesle. ef. şi nota 21. 

D Ibidem, p. 156, fig. 3/4, p. 113. Este probabil cel publicat de D. Tudor, cI. 
nota 13. Cele două unelte au fost considerate impropriu tesl~ 
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Fig. 2. Sape şi. săpă1igi dacice (sec. 1 Î.e.n .-sec. 1 e.n.), 1, 4-7 Grădiştea Munce
lului ; 2. Luncani-Deva; 3 Tilişca-Sibiu; 8, 9 Piatra Craivii (ling.ă Alba-Iulia). 
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Fig. 3. Sape-tîrnăcop (1 , 5) , săpoaie (6) sape şi săpăligi (2-4., 7-10) dacice (seC". 
I Le.n.-sec. 1 e .n.) 1, 2. 5, 6 Grădiştea MUllcelului, Muntele Strimbtt. 3 Lancani
Piatra R~şie; 4, 7. 9. 10 Grăd iştca Muncelului; 8 Căpîlna, jud. Alba. 

din provincia Scythia) au apărut de asemenea unelte folosite la gră
dinărit. 

In Dobrogea în depozitul de unelte de la Moşneni-Peceneaga data\ 
, în secolele·I- II e.n. , au fost descoperite două săpăligi 10. 

Prima are trunchiul zvelt şi lubg tăişul lăţ i t, porţiunea care for
mează gaura de prindere a cozii este lăţită de o parte şi de alta (pe 

10 Vladimir Dumitrescu, Muzeul Naţional de Antichităţi (ghid), Bucureşti, 
1968, fig. 54. 
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părţile opuse tăişulu i) în forma u nor aripioar-e. Deasupra găurii de fixare 
a eozii are o muchie bine' profilată şi destul de masivă (fig. 4/1). 

A dou a săpăligă are tăişul în formă de limbă iar coada e prinsă 
într-u n tub (toc) (fig. 4/5) . 

Un exemplar foarte apropiat avînd tăişul în forma unui trapez 
a lungit i'ar coada prinsă într-un tub (toc) a fost descoperit la Cristeşti
Mureş 11. Piesa a fost găsită întîmplător şi din a<2"astă cauză o putem 
oata doar cu probabilitate în secolele III-IV e.n. (fig. 4/6). 

Atît la exemp}arul de ra Moşneni-Peceneaga cît şi la cel de la 
Cristeşti-lViureş tăişul formează un ungh i drept cu tubul în care se 
prindea coada (fig. 4 '5, pl. 

O săpăligă apropiată ca formă de ·prima săpăligă de la Moşneni
Peceneaga a fost descoperită şi la Bumbeşti-Jiu '". Săpăliga de ·la Bum
beşti datată în sec. II e.n., ere trunchiul l ung masiv, dr2ptunghiular 
în secţiune. Tăişul este lăţit. Porţiunea "Care în1bracă gaura de înmănu
?"re este lăţi,tă pe păTţile opuse tăiş ului în formă ti două aripioare, 
tenninate în unghi. Deasupra găttrii de prindere . a cozii ,are o lTIuchie 
care descrie un dreptunghi (fig. 4/2). Un alt exemp}ar este lucrat dintr-o 
bară de fier Îndoită în două . Aoeastă · săpăligă are trunchiul lung şi 
tă işul lăţit U E3 esle de acelaşi tip cu săpăligile dacice, încadrate de 
noi în tipul 1 (fig. 4 /8) . 

Patru tipuri diferi te de S3pe şi săpăligi provin din depozitul de 
,melte aparţinînd epocii romane (sec. II- III), descoperite la Mărculeni it,. 

O săpăl igă este lucrată dintr-o bară de fier în doită în două (fig. 
4/4) , la fel ca şi săpăligile dacioe aparţinînd t ipului 1. 

A doua săpăligă rare lăţimea tăişului aproape egal ă ,cu lă ţimea 
muchiei ca tip 'corespunde sapeLor şi săpăligiloT dacice încadrate în tipul 
II varianta a. Porţiunea care alcătuieşte gaura de înnlănuşare. pe păr
ţi le opuse tăişului, este lăţ.ită fonnîncl nişte aripioare cu 111arginile rotun
jite în fonnă de lSem ioerc. Deasupra găurii de prindere a cozii are o 
much ie înabtă, dreptunghiulară în secţ,une (fig. 4/3) . 

Al treilea exemplar reprezintă o săpăligă cu trunchiul lung, drep
tunghiular în secţiune şi 1ăi~ul lăţit. Deasupra găurii de fixare a cozii 
are două coarne (bidens) . Porţiunea care formează gaura de înmănuşarc, 
pe latuc'ile opuse tăişului este uşor lăţită, formînd sVe partea exte
rioară (convexă) a tăiş ului un unghi, iar pe partea opu-"ă unghiului e 
uşor rotunjită (fig. 4.(9). 

Această săpăligă are o analogie apropiată la Grădiştea Muncelului 
(fig. 317) încadrată de noi în tipul II/c al uneHelor dacice. 

fI Dorin Popescu, Ce1·cetări arheologice în T-ransUvania (III), Materiale, II, 
1956, p. 157 şi fig. 95/3 , p. 158. 

12 Grigore Florescu, Expcctatus Bujor, Ana Matrosenco, Săpăturile de salvare 
de la Bumbeşti, Materiale, IV, Bucureşti, 1975, p. 115, p 1. 111 /19. In afara exem
plarulu i desenat se m:J.i aminteşte încă O sapă, lungă de 21 cm, cu ceafa (muchia) 
rotundă, Ibidem. 

13 D. Tudol·, Oltenia romană, Bucureşti, 1968, ed. III-a. p. 75, fig. 13/3. 
11i Ion Gl ','Jariu, Andrei Zrinyi şi Paul GyuIai, ,Le depot d'outils romains 

de MărctLlen~. Dacia, XIV, 1970, p. 212, fig. 1115, fi şi fig. 13/3 (considerată im
propriu teC"Jâ) ; p. 220, fig. 24 /5,' 6 ; p~ 225, fig. 27/6, 9 (considerate impropriu tesle). 
Două săpălîgi provin şi de la Tibiscttm. ef. M. Moga, Doina Benea, Unelte aqTi
cele romane descoperite la. Tibisc'Um, St. ş i Corn. Caransebeş, II, 1977, p. 327 şi 
f/J. 1/5, 6 (ultima fiind sapă -tîrnăcop). 

• 

• 
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Fig. 4. Sape şi săpăligi din epoca romană, 1. 5 Moşneni-Peceneaga, lingă Mangalia. 
(sec. 1- 11 c.n.); 2. 8 Bumbcşti-Jiu (sec. II c.n.); 3, 4, 7, 9 Mărculeni, jud. l\lureş 
(sec. II- III e.u.) ; 6 Cristeşti -Mureş (sec. III- IV). 
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în sfîrşit a patra săpăligă are tăişul de formă romboidală. Porţi
unea care formează gaura de prindere a cozii, pe părţile opuse tăiş ului 
este puţin lăţită . Deasupra găurii de fixare a cozii are o muchie bine pro
nunţată care descrie un drepbunghi (fig. 417). 

Acest exemplar este apropiat de sapelecu tăişul romboidal desco
perite la Grădiştea Muncelului încadrate de noi în tipul III/a a uneltelor 
dacice (fig. 214, 5). 

O sapă foaMe apropiată de cele din zilele noastre cu tăişul de 
forma unui semioval. De asemenea gaura de prindere a cazU are forma 
uhui oval tăiat pe jumătate cu colţurile rotunjite, partea sa superioară 
fiind dreaptă, iar partea sa inferioară este rotunjită. Unea!Jta datează 
din vremea stăpînirii romane în Dacia şi provine de la Răcari (fig. 5/1), 
iar alte 4 exemplare provin de la Tibiscum ". 

Din perioada romană tîrzie, respectiv din secolul al IV-lea avem 
trei sape descoperite în castrul de la Gornea 16. 

Prima are tăişul semicircular, care se leagă printr~o placă de 
lubul (tocul) pentru prinderea cozii. Tubul in care se băga coada e 
[urtit impreună cu o parte din placă peste tăiş. Credem că şi 1a acest 

exemplar, ca şi la sapele de la Moşneni-Peceneaga şi Cdsteşti tăişul 
forma unui unghi drept CU tubul de fixare a l cozii (fig. 5/7 a -7 b). 

Al doilea exemplar are tăişul uşor trapezoidal cu colţurile mult 
rotunji te, latura mai lungă aflîndu-se in partea superioară. Pe m ijloc 
pe partea dinspre coadă tăişul are o nervură mediană pronunţată. Gaura 
de fixare a cozii e rotundă. Deasupra găurii de fixare sapa are o muchie 
bine profilată dreptunghiulară in secţiune. Exempl·arul al 1reilea are 
tăişul drept cu laturile uşor arcuite şi trunchiul scurt şi gros. Gaup 
în care se fixa coada e rotundă. Deasupra găurii de fixare a cozii se află 
muchia bine profilată, dreptunghiulară în secţiune (fig. 5'4, 5) . . 

în teritoriul din afar,a provinciei romane Dacia pînă acum ·au 
apăr~t o sapă şi alte unelte la Ploieşti-Triaj, datate în secolele IV-V 
E' .n. :1 ,, 1'1. 

în secolele V-VIII astfel de unelte lipsesc deocamdată de pe întreg 
teritoriul ţării. 

Incepind cu secolul al IX-lea însă (eventual chiar în a doua jumă
tate a secolului a l VIII-lea) uneltele care dovedesc pr,eocupări de gră
dinărit încep să apară din nou. 

Lipsa acestor unelte în perioada de trecere la feudalism o consi
derăm o carenţă a cercetărilor şi nu o lipsă de continuitate . efectivă. 

Uneltele care dovedesc preocupări de grădinărit devin şi apar din 
nou în secolele IX- X mai ales în diferi tele depozite de u nelte ş i anne. 

Astfel din depozitul de unelte şi <arme de la Bîrlogu-Teleorman, a 
putut fi salvată şi o săpăligă cu lama tnipezoidală şi tăişul drept. Partea 
care fonnează gauP8 în care se prinde 'coada , pe laturile opuse tăiş ului, 
este lăţită in formă de aripioare care se termină Într-un unghi cu vîrful 

1:, D. Tudor, op. cit., p. 74, fig. 12 '11; 1':1. Moga, Doina Benea, op. cit., p. 327 
şi pI. 2-4. 

J:, a V. Teodorescu ln Prahova. Tradiţii de tuptă şi" înfăptuiri sociaHste, 
p. 21, fig. a . • 

JG Nicolae Gudea, GOJ'nea. Aşezări din epoca romană şi romană t irzie, Ba
mitica. Studii şi cercetări arheologice, Reşi ţa, 1977, p. 81 şi fig. 54/1; fig. 56/1, 2. 
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lo'ig. 5. Sape, săpăligi (1, 4, 5. 7) şi . hîrlcţe-Iopcţi (2, 3, 6) din epoca romană.. 1 Su
cidava -Celci; 2. Pandantiv al colicrului de aur d in tezaurul nr. 1 de la Şimlcul 
Silvanici (sec. III- IV c.n.) ; 3 Moşneni-Peceneaga, lîngă. Mangalia (sec. I - II .c.n.) 
4, 5, 7 Gornea, jud. Caras-Severin (sec. IV e.n.) ; 6 Răcari jud. Dolj (sec. II-III c.n.) 
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rotunjit. Deasupra găurii de fixare a cozii are o muchie care descrie in 
secţiune un dreptunghi. Exemplarul se datează in secolul al IX-lea 
(fig. 611). O altă săpăligă, datată tot în secolul al IX-lea, provine din 
depozitul de unelte şi arme descoperit la Curcani-Ilfov. Săpăliga de la 
Cur cani are tăişul in formă de fru:nză (romboidal), care se leagă de por
ţiunea în oare se fixează coada printr-un trunchi masiv, dreptunghiular 
în secţiune. Pe paI'tea interioară ' a lamei tă işului se află o nervură 
mediană în relief. Porţiunea în care se fixează coada, pe laturile opuse 
tăişului , este lăţită în fonmă de aripioare lOare se termină intr-un unghi 
cu colţurile mult rotunjite t7 (fig. 6/6). 

Din secolul al X-lea avem patru s·ape sau săpăligi care făceau 
parte din depozitul de unelte şi de arme descoperit la Dragosloveni
Vrancea 81 Trei dintre acestea au larma tăişului trapezoidală. Porţiunea 
care formează gaure de prindere a cozii este lăţită, avînd forma unor 
aripi oare. semicircutare. Deasupra găurii de fixare a cozii au o muchie 
dreptunghiwară (fig. 6,'2, 3, 5) . . 

A patra săpăligă se deosebeşte ca tip de cele precedente. Ea are 
tăişul lăţit în formă de evantai, legat de porţiunea în care se fixează 
coada printr-un trunchi lung, dreptunghiular in secţiune. Partea în 
care se fixează coada, pe laturile opuse 1ăişului , este lăţită in forma 
unor aripioare semicirculare. Deasupra găurii de fixare a ·cozii muchia 
are forma unei turte ovale, care se separâ de restul corpului printr-o 
gîtui re (fig. 614). 

In afară de tipmile de săpăligi enumerate mai sus, in decursul 
mileniului I al e.n., s -a păstnat şi săpăliga cu coarne (cu două sau mai 
rar cu trei coarne, pe partea opusă tăişului), atestate etnografic în 
Transilvania, Cri~ana şi Banat. Tăişul lor era fie în forma unU\i triunghi 
cu laturile puţin 'arcuite (fig. 7/2, 3) asemănă·toare cu sapa din epoca 
romană tirzie de la Gomea, sau cu lama romboidală care evoluează de 
asemenea din tipuri romane. Vor fi existat, după cum dovedesc datele 
etnografice, din vestul ţării şi exemplare fără coarne. în Transilvania 
s-a păstrat însă şi sapa de grădinărit, numită coastă, la care partea 
lucrătoare era formată din două coarne puternice Uneori avînd pe partea 
opusă şi un tăiş îngust. Aoeste tipuri de unelte derivă din unelte 'ase
mănătoare (bidens, rastrum) folosite la grădinărit şi la vie de către 
romani ID (fig. 711). 

In sfîrşit, o uneal~ă dublă , care era folosită fără îndoială la grădi
nărit provine dintr-o descoperire întîmplătoare de la SIon. Unealta 
constă dintr-o sapă ou tăişul patrubater, împărţit în două pe partea 
interioară de nervură mediană. Partea de fixare a cozii este rotundă, 
fiind ieşită în afară în spatele uneltei. 

17 Ion Nania, O importantă descoperire din perioada feudalismului timpuriu 
la Birlogu., corn. Negraşi, jud. Argeş, Studii şi Comunicări, 2, Piteşti, 1969, fig. 
2/2 a-2 b; Maria Comşa şi C. Deculescu, Un depozit de unelte şi arme desco
perite la Curcani (jud. Ilfov), SeIV, 23, 1972. 2, p. 469 şi fig. 2/8, p . 47l. 

18 Maria Comşa şi Gh. Constantinescu, Un depozit de unelte şi arme din 
epoca feudală timpurie descoperit la Dragosloveni, SeIV, 20, 1969, 3, p. 428, 
fig. 2/5, 7, 8, 9 la care se mai adaugă încă un exemplar fragmentar, ef. p. 429. 

19 Constantin Popa, Agricultura în mărginimea Sibiului. Cibinium, Sibiu" 
1969-1973. p. 64 ş i p. 66, fig. 4 ; Muzeul Bruckenthal Sibiu, Ghidul Muzeului teh
nicii populare Sibiu, 1974, p. 138. Pentru vestul ţării, în special Crişana, materiale 
văzute de noi. 

• 

• 
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Fig. 6. Sape, săpăligi (1-6) tîrnăcop (7) şi sapă-tîrnăcop de la sfîrşitul mileniu
lui I-Începutul mileniului II e.n. 1 Birlogu-Argeş; (sec. IX). 2- 5 Dragosloveni
"I'ancea (sec. X) ; 6 CUl'cani Il~ov (sec. IX) ; 7 Păcuiul lui Soare (sec. XI- XII 1) ; 
SIon-Prahova, (sfîrşitu1 sec. X- începutul sec. XI). 
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Fig. 7. Săpăligi actuale folosite la grădinărit, dezvoltate din 
forme similare din epoca romană .. 1, 2 Transilvania. 3. Bihor. 
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Pe partea opusă sapei se află Un mic tîrnăcop care are corpul în 
forma unui trapez prelung, iar tăişul este teşit oblic (fig. ~/8). Unealta 
aparţine foarte probabil perioadei de existenţă a clădirilor cneziale de 
pe Dealul "La Ciugă" 20. IncJinăm a o d"ta în secolele X-XL 

La Grădiştea Muncelului, Costeşti şi Cucuiş s-au găsit sape-tîrnăcop, 
dacice, un tîrnăcop din epoca romană tîrzie, provine de la Gornea, iar
altul din epoca feudală timpurie a fost descoperit la Păcuiul lui Soar~ 21 . 

Ca ş i săpoaiele, tîrnăcopul putea fi folosit la desţelenirea terenurilor
ş i la săparea locurilor mai pietroase, la facerea gropilor, la săparea şan
ţurilor, fortificaţiilor etc. (fig. 617). 

De asemenea buda cuI (cf. sb. budak) era un fel de tîrnăcop sau 
sapă mare cu care se făceau cuibur1 pentru sădit legume. 

O altă unealtă care se leagă de preocupări de grădinărit este hirc 
IeţuL Incă din timpuri străvechi a u existat hirleţele de lemn care au 
supravieţuit pînă în evul mediu dezvoltat şi chiar mai tirziu. Hîrleţele . 
primitive de lemn sînt de două t ipuri .. 

Primul tip îl constituie hîrleţul făcut dintr-o .cracă ascUlţită în 
forma unui tăiş îngust. Una din crengile acestei crăci era tăiată drept 
pentru ca partea cu tăişul să poată fi apăsată cu piciorul, iar a doua 
cracă era păstrată pentru a fi folosită drept coadă a uneltei. Acest .tip· 
de hîr1eţ ·care a apărut foarte probab;] încă în epooa neolitică, a persistat 

2!J Unealta a fost descoperită cu ani în urmă de către locuitorul Cursaru 
Iosif, pe teritoriul cetăţii de pe Dealul "L-a Ciugă", la o adîncime foarte mică 
(circa 10- 15 cm) sub nivelul de călcare actual. Pentru datarea clădirilor cneziale
de la SIon cf. Maria Comşa, Un knezat roumain des Xe-XIIe ă. Slon-Prahova 
(Etude preliminaire), Dacia, XXII, 1978, p. 303-317. 

21 N. Gudea, op. cit., p. 81 şi fig. 44/1 ; Ion Glodariu şi Eugen Iaroslavschi ... 
op. cit., fig. 53/1-8 ; Dumitru Vîlceanu, în Păcuiul lui Soare. Cetatea bizantină, I, 
Bucureşti, 1972, p_ 169, fig. 68/4. Considerat impropriu unealta pentru cioplit pia
tra. tJ;l zo~a de munte e folosit şi azi uneori la gradinărit. 
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1 

Fig. 8. ·Diferite tipuri de hirleţe de lemn: 1. Valea Florilor 
(dacic sec. 1 e.n.) ; 2, 3 Mănăst.irea Suceviţa. (după o pictură 
medievală din a doua jUlÎlătate a sec. XV); 4. 6 aflat în 
Muzeul etnografic din Cluj; 5. aflat în 1922 în l\oluzeul 

Colegiului din Aiud. 

pe 'teritoriul ţării noastre pînă aawn cîteva decenii sul:> numele de 
"sapă de ,lemn" 22 (fig. 8/4). 

Al doiLea tip este mai perfecţionat. El este făcut dintr.,o singw-ă 
bucată de lemn din care se ciopleşte tăişul, continuînd în sus Ou O 

coadă. Acest tip de hîrleţ, judecind după reprezentări!" de pe picturile 
medievale de la Mănăstirea Suceviţa, avea tăişul triunghiular cu col
ţul de jos rotu'njit sau în forma unui semiov,al alungit, judecînd după 
un hîrleţ de lemn dacic, folosit pentru exploatarea sării (fig. 8/1 - 3) 23, 

Ulterior pentru a-i mări rezistenţa, hîrleţului de lemn i se aplică 
o ramă de fier. Odată cu aplicarea l'amei de fier, tăişul de l"mn capătă 
forma unui oval tăiat pe jumătate. Ca şi în cazurile anterioare coada 
şi paleta hîrleţului sînt lucrate dintr-o singură bucată de lemn. La 
început se par<> că rama metalică ,îmbracă doar vîrftil pal'elei, fiind, fixată 
de partea lucrătoare eu cuie. Acest fel de ramă de hîrleţ, nu o avem 
atestată încă prin descoperirile arheologice, dar o avem documentată 
printre materialele etnografice (fig. 8/5) 24. Hîrleţu! avînd doar vîrful 
tăişului îmbrăcat în ramă metalică , constituie după noi o formă inter
mediară între sapa, respectiv hîrleţul de lemn şi hîrleţul de lemn la 
care · rama metalică acoperă atît vîrful eit şi laturile paletei, respectiv 
n părţii lucrătoare. . 

2'1 C. ·8. Nicolăescu-Plopşor, lnsemnări asupra agriculturii preistorice de pe 
pămintul romdnesc, Bucureşti , 1922, p. ' 6-7 şi fig. 1/1. Unealta se afl ă in Muzeul 
Etnografic din Cluj. 

23 V. Neamţu, Originea şi evoluţia hîrletului în Moldova şi Ta1'a R07nâ
-n,ească, Arheologia Moldovei, VII, Bucureşti, 1972, p. 332- 333 şi fig. 5/1; Al. 1. 
Maxim, Un depozit de unelte dacice pentru exploatarea sării, AMN, VIII, 1971, 
p. 457 ~i fig, 2/1. ' 

-'i C. S. Nicolăescu-Plopşor. op. cit., fig. 1/2. Unealta se afla în 1922 in Mu
zeul colegiului Aiud. 
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Fig. 9. R ame de fier de la hîrleţe de lemn, din diferite e poci : 1. CUi'tuiuşeni, jud. 
Să-Iaj (celtic, sec. III î.e.o .) ; 2. Căianu, jud. Bistriţa-Năsăud (roman, sec. III c.n.); 
3. Obr'eja, jud. Alba (roman. sec. II-III e.n.); 4. Poieneştl, jud. ' Vaslui -(cultura 
Sintana-Cel'neahov. sec. IV e.n.); 7. Drag-osloveni. jud. Vrancea (sec. X e.n.); 6. 
Bucov-Tioca., casa 6 (a doua jumătate a sec. IX e.n.); 8. Dinogetia-Garvăn. jud. 
Tulcea (sec. X - XI); 9, 10. Capidava, jud. Constanta (sec. X - XI); 11. Obrejiţa, 
jud. Buzău, sec. X). 
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Cel mai vechi hîrleţ, la car'e paleta de lemn era îmbrăoată cu o 
ramă mebalică, >atît vîrfLiI ert şi părţHe La1Jerale, este ounoscut la Curtu
iuşeni în nord-vcestul ţării. Rama de hîrleţ de "a Curtuiuşeni a fost des
coperită intr-un mormînt de incineraţie ceHic (fig, 9/1) 25, 

Acest tip de hîrleţ, cunoscut de cel ţii, ajunşi pină in nord-vestul 
ţării noastre, nu H fost însă -adopta1t de daci. In nici un depozit de 
unelte dacice nu a apărut o astfel de ramă de hîrl eţ , . 

în epoca rornană o [,arnă de hîdeţ din fier au a părut pIna acum 
într-uIn depoilit de unelte descoperit La Căianu (jud, Bistriţa-Năsăud), 
datat în seooful al III-Lea şi un ,altul 'într~un depozit de uneLte de la 
Obreja (jud, Alba) 2", databil în secolele III- IV (fig, 9/2, 3). 

In epoca rom-ană, alături de hîrleţel-e de lemn eu ramă 111etalică 
au persislbat fără îndoială şi hîrleţJele \CU. :tăişul de lemn, cunos·oute luai 
înainte, pe 'Care le-au moştenÎtt de la daci şi le-a.u tpansll1is ca atare 
mlai departe pînă în evul1l11€diu -tîrziu in:cltlsiv. 

Romanii ' La rîndul lor cunoşteau şi lei hirLeţul cu tăişul de lemn 
(palla lignea) ", ·care însă, datorită faptului că solul ţării noastre nu 
conservă lemnul decît rareori şi în ~condiţii speciale, nu s-a păstpat 
printre materialele arheologice. 

Descoperirile arheoLogice rau scos la iveală însă hîrleţe cu partea 
lucrătoare din fier, Un fel decazma1e - lopeţi, O"re au putut fi folo
site ",tit la grădinărit, pentru desfun>darea sau desţelenirea unor tere
nuri, dtevident şi pentru alte lucrări gospodăreşti sau în scop militar 
(şanţuri, fortificaţii de pămînt, etc,), 

Un astfel de hîrleţ provenind din depozitul de unelte de la Moş
neniOPeceneaga în apropiere de Mangalia, a fost damat [n secolele I-II 
e.n. El ar:e lama trapezoidală cu latupa lTI1ai scurtă în partea inferioară. 
Pe spate 'av,ea în spre 'coadă o nervură în relief bine pronunţJată : Coada 
em fixată cu ,ajujtorul unui tub neînchis oomplet 28 (fig, 5/3), 

O cazma-lopată este repr,ezenllată şi de unul din pandantivel:e de 
aur ale colierului de la Şimleul Silvaniei databil ,în seealul al IV-lea 
e,n. 2". Acest pandantiv ·reprezintă o unealtă cu partea lucrătoare pen
'tagonală avînd laturile din partea superioară 'mai ~curte şi oblke. Tăişul 
său e drept, 'alcătuind cu laturile vertioale unghiuri drepte, Pandantivul 
are reprezentată şi coada care e prinsă într-un tub (toc), fiX'at de paleta 
părţii lucrătoare a uneltei prin sudare (fig, 5/2), 

• 
25 Martin Roşka. Repertorium, Cluj, 1942, p. 8l. 
2fi D. Protase, Aşezarea şi cimitirul daco -roman de la Obreja, Transilvania, 

AMN, VIII, 1971, p. 140 şi fig. 812. George Marinescu şi Al. Retegan, Depozitul 
de obiecte romane de la Căianu (jud. Bistriţa -Năsăud), SCIVA, 30, 1979, 2, p. 253, 
corsiderată greşit ca fiind cuţitoaie. 

27 V. Neamţu, op. cit., p. 340 şi bibliografia indicată acolo. 
28 Vladimir Dumitrescu, op. cit., fig. 54. In unele părţi hîrleţul este numit 

şi lopată ef. (= DELRM), Bucureşti, 1958, p. 363, ceea ce confirmă şi funcţia dublă 
uneori a acestei unelte de hîrleţ-lopată sau cazma-lopată. 

29 Josef Hampel, A regibb kozepkor (lV-X sz-) a magyar honban, Buda
pest, 1897, 1, pI. XIV/u; Artur Haberlandt, Ergologisches und Mythologisches ZUT 
Schatzkette von Szilagy-Schomlau, Jahreshelte d.osterr. Archaologischen Instituts, 
41, 1954, p. 104 ; Radu Florescu şi Ion Miclea, Tezaure transilvănene la Kunsthistoi
sches Museum din Viena, Bucureşti, 1979, p. 50 (considerat ca lopată) şi fig. 95. 
Un hî rleţ similar e reprezentat într-o pictură medievală de la Vatra Moldqviţei 
cf, V. Neamtu, op, cit" p. 338, fig, 4, 
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Un hirleţ de fier de o fonnă curioasă a cărui l'aIl11 ă ane trei col
ţuri, unul luai mare în p:lI'tea inferioară ş i două .laterale, provine de 
la Sucidava 30 Coada era fixată intr-un tub neinchIs compL"t. P entru o 
lUai b'll11ă fixare oa cozii servea o bandă lueualică, care lega. in partea 
superio~ră , cele două părţi, incomple t inchise, ale tubului (fig. 5 '6). 

Rama de fier de la un hirle ţ, descoperită fa Poieneşti provine din 
aşezarea aprţinînd culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov din secolul al 
IV-lea (fig. 9/4). Un exemplar simHar s-a descoperit şi în aşezarea de 
ti n Sin.tana-Cemiahov de la Valea Seacă (jud. Vaslui) 31 

. în secolele V-VIII nu au apărut pînă acum rame de fier de la 
hîrleţe de lemn pe teritoriul ţării noastre . 

Ca şi săpăligile ramele de hîrleţ apar mai frecvent tot începînd 
elt secolul al IX-IeR O J<lmă de hîrleţ din fier apa re la Bucov-Tioca 
printre dărîmăturile casei nr. 6, datată in a doua jumătate a secolului 
al IX-lea "2 (fig. 9/6). 

Două exempla·re datate în secolul al X-lea provin din depozitul de 
unelte şi arme de la Dmgosloveni :Il (fig. 95 , 7). 

O ramă de hîrleţ, databilă tot în secolul al X-lea a apărut şi în
tr-wl d epozit de unelte descoperit la Obrej iţa. 3'o. 

Spre deosebiJ-e de ramere de hlrleţe de la Bucov-Tioca ş i Dra
gosloveni a Icăror tăiş descr!e un arc de cerc, rH111a de hlrleţ de la 
Obrejiţa are tăişul drept şi Laturile lL'î0r adUl>e spre interior (fig. 9'11). 
Putem spune astfel că in timp ce paleta de lemn la primele hirleţe 
cm semicirculară, hirleţul de 1a Obrejiţa avea ° fonnă lL'î0r trapezoidală. 

O ramă de hirIeţ, databilă in se<'olele X-Xl a ieşit la iveală şi 
la Garvăn-Dinoge1.ia 30. Tăişul său descrie un semicerc, el 'continuă cu 
o parte mai adusă spre interior cu ajutorul căreia tăişul se fixa mai bine 
pe l'aletă (fig. 918). 

Doua mme de hirleţ tot in secolele X-XI provin de la Capidava. 
Una -are. form.a. literei "D" ceala1tă !are forma unui oval a:lungirt, tăiat 
pe jumătate, . cu capetele părţilor laterale mai înguste şi retI'a.se spre 

.1(1 D. Tudor, Oltenia romană, ed. III-a, Bucureşti , 1968, p. 73 (unde autorul 
aminteşte mai multe hirleţe şi lopeţi prost conservate descoperite la Sucidava) 
şi fig. 12/1, p. 74. Hirleţul de la Sucidava e datat in secolul a l V-lea e.n. 

3 \ Radu ,Vulpe, Săpături le de la Poieneşti. Materiale, 1, Bucureşti, 1953, p.305. 
După ceramică aşezarea in care apare unealta aparţine culturii Sîntana de Mu
reş-Cerneahov, nu secolulu i al III-lea, ef. în acelaşi sens şi Gh. Bichir, Unele ob
servaţii cu privire la necropolele de tip Poieneşti din Moldova şi relaţiile acestor 
necropole cu lum ea sarmată, SCIV, 12, 196'1, 2, p. 263; V. Pallade, Comunicare, 
Tîrgovişte, 19BO, despre cercetările de la Valea Seacă, jud. Vaslui. 

32 Marja Comşa, Cultura materială veche românească. Aşezările din seco
lele VI Il-X de la Bucov-Ploieşti, Bucureşti, 1978, p. 45, fig. 30/9, p. 48. 

:~ Maria Comşa şi Gh. Constantinescu, op. cit., p. 428, fig. 2/3, 6, la care se 
mai adaugă încă un exemplar fragmentar, eL p. 429. 

3~ Depozitul a fost descoperit de praf. V. Buzoianu, căruia îi mulţumim şi 
pe această cale pentru că ni l -a cedat spre studiere. 

J.j Gh. Ştefan şi calab., Şantierul Garvăn (Dinoge tia) , SCIV, III , 1952, fig. 
11 /1, p. 359; 1. Barnea, Meşteşugurile în aşezarea 1eudală timpurie de la Garvăn, 
SCIV, VI, 1.-2, 1955, fig. 1/2, p. 103 ; Eugen Comşa în Dinogetia, 1, Bucureşti, 
1967, p. 59, fig. 36/4. La exemplarul publicat se mai adaugă încă două rame de 
hîrleţ fragmentare, aproximativ de aceleaşi dimensiuni cu exemplarul repl"Odus 
În lucrările indicate mai sus, ef. Ibidem, p. 63. 
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interior. Partea inferioară 
mlna într-un unghi cu 
(fig. 9/9, 10) . 

este mai lată ş i se ter
vîrful uşor rotunjit :1G 
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. 1n sfîrşit, încă din timpuri străvechi (chiar 
din epbca neolitică) au fost folosite diferite tipuri 
de sădi-toare sau plan-tatoare (?) din os (li; a) sau 
mai ales din lemn. Acestea din urmă nu ni s-au 
păstrat printre materialele arheologice dar sînt 
cunoscute etnografic (fig. 10). 1 2 

In unele complexe arheologice au fost des
coperite şi seminţe de legume. Astfel in aşezarea 
dacică de la Cetăţeni-Argeş au ieşit la iveală se
minţe de năut 37 iar in cea de la Tilişca-Sibiu , 
resturi de legun1inoase carbonizate 37 a. 

La Histria într-o l ocuinţă datată în secolul 
al VI-lea au apărut cereale şi seminţe de legume 

Fig. 10. P lan tatoare 
(= săditoare) actuale 
din lemn: 1. (lupă Dicţ. 
expl. al J. rom.. Bucu
reşti. 1975, p . 995. fig. 5 
stînga; 2. Bihor. 

carbonizate. Au fost identificate 5637 seminţe în tregi (75 ,4 gr) şi 8031 
(52,4 gr) de boabe de linte (Lens esculenta varietatea mi,crospermae) 38. 

In aşezarea de ta Bulcov-Tioca în depuner.iJe începînd cu mijloC'U1 
secolului al IX-lea şi pînă Ia în""putul secolului <al X-lea analizele 
"poropolinice au .identificat şi un procent de 2,6 de polen aparţinînd 
unor plante leguminoase 39. 

36 P. Diaconu, în Capidava, I, Bucureşti , 1958, fig. 117/2, p. 234, un hîrleţ de 
lemn (avînd paleta de o formă deosebită) cu o ramă de fier apropiată ca formă 
se a fla in 1922 Muzeul Etnograf ic din Cluj, ef. C. S. Nicolăescu-Plopşor, op. cit., 
fig. 1/, la noi fi g. 8/6. R. FIOl"escu, N. Cheluţă-Georgescu , Săpăturile de la Capi
dav a, Pontica, VII, 1974, p. 431 ş i p. 434, p I. IVI7. 

3Ga 1. Barnea, op. cit., p. 113; Eugen Comşa in Dinogetia, 1, p. 63. 
;:; , FJam iniu Mîrţu, Cu privire la alimentaţia get o-dacilor din aşezarea e m 

por i u m de la Cetăţeni-Muscel. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeelor 
de Istorie, decembrie, 1964, 1, Bucureşti , 1971, ' p. 311 şi 313-314. La romani năutul 
era folosit prăjit, ca mîncare de legume pe lîngă plăcintă cu brinză, sau se vindea 
f iert pe stl"ăzi, ef. Nicolae Lascu, op. cit., p. 237. Nu ar fi exclus ca o intrebuin
ţare sim ilară să fi avut şi la daci. 

Seminţel e de năut prăj ite, ca surogat de cafea au fost folosite abia in evul 
mediu S9b influen ţa turcească, ceea ce ar explica şi adoptarea de către români 
a numirii turceşti (năut - tc. nohut). 

!lia Mihail Macrea, Oct. FIoca Nicolae Lupu, Ion Berciu, Cetăţile dacice din 
sudul Transilvaniei, Bucureşti, 1966, p. 40 (proveni te din s'ăpăturile executate de 
Nicolae Lupu). Folosirea zarzavaturilor in hrana geţilor este atestată ş i de izvoarele 
scrise (încă în preajma anului 300 Le.n., în vremea lui DromiChaites) eL Diodor 
din Sicilia, Bibliotheca, XXI, 12, 5 în I zvoarele I stori ei ' Rom'âni.ei, 1, Bucureşti, 
1964, p. 197. . . . . . 

Gr. G. Tocilescu, in lucrarea Dacia înainte de romani, Bucureşti, 1880, p. 398 
(sp rijin indu-se pe studiul lui V. Hehn, Kulturpflenzen . und HrI;usti~re,~ ed. 111-.a, 
Berlin, 1817, p. 181 şi 187 ş i urm., ca şi pe izvoare scr~se) COnSI?era ~a. unul dll~ 
alimentele de bază la geţi ş i daci îl constituia lintea. lat" ca altment ŞI totodata 
condiment foa rte important era folosită ceapa şi usturoiuL 

:lS Marin CÎrciumaru şi Edith Ionescu, Seminţe de cer eale şi Ieguminoase 
din aşezarea de la Histria (Secolul al VI-lea e.n.) , SeIV, 28', 1977, 2, p. 267 şi 
p. 268, fig. 114. 

3!1 Marin Circiumaru, A naliza pohnică a strateloT de la ~uco,v (jud. Prahova), 

SCIV, 23, 1972, 3, fig. 2. 
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in sfirsit în asezarea de la G'arvăn-Dinogetia au apJl"ut boabe car
bon lzate de' mazăr~ (F isum sativum), bob (Vicia taba) ş i linte (Lens 
esculenta) 1,0. ' . . 

Pentru a putea stabili cît mai exact v~C'himeJ ~l continuitatea 
preoct.:părilor de grădinărit pe teritoriul ţării noastre vom corobora 
datele arheologice cu datele pe care ni le poate oferi lingvistica Id. 

Vom începe mai Îlitîi cu origjnea numirilor diferitelor unelte, 
Astfel sapă < lat. sappa ; a săpa , - are < lat. sappare. 

Romanii aveau un fe l de săpălige:l numiră raster, rastrus, rastrum, 
care avea d ouă trei sau p-atr l..t coarn.e şi servea la desţleLenlt. Acest fel 
de săpăligă şi numirea e i nu s-a păstrat in 1. l'omână, dar în Transil
vania s-a păstrat unealta (fig. 7i1). De asemenea, există încă la daci 
(Grădiştea Muncelului) şi în epoca romană (Mărcu[eni) o uneaLtă com
binată avînd pe O parte o sapă sau săpăligă iar pe partea opusă două 
coarne (~ ' raster cf. fig. 3/7 şi fig. 4 '9). Acest tip de unealtă e folDsit.ă 
la grădinărit în unele părţi ale ţării (mai .ales în vest) pînă azi 1,3 (fig. 
7/2, 3). 

Numir.ea de hîrleţ provine din sI. rylici. In unele regiuni hîrleţul 
se numeşte şi lopată ce provine din sI. lopata, care iniţial a desemnat 
foarte probabil o cazma-lopată de tipul celor romane. Numirea de tîrnă-
cop provine din paleoslavă (cf. bg. tărnăkop ş i sb. trnoRop). . 

Originea numirilor de legume ne dau şi ele date în legătură cu 
vechimea grădinăritului . Numirea de legumă-e provine din lat. legumen. 
În unele părţi din ves.tul ţării se foloseşte şi numirea de verdeţuri care 
poate Ii pusă in legătură ou ~at. viridia .care înseamnă acelaşi lucru 43. 

Numiri de legu:me de origine dadcă lav!€m varză, mazăre, mărar 
(eL alb. maraj) şi păstae (cf. alb. pishtaie), leurda s. leorda (~ aiul 
de pădure) este probabil de origine tracică M 

Mirodie, numire folosită mai >ales ;n Oltenia pentru pătrunjel sau 
o specie de pătrunjel (care provine din grecescul ""iradia) , <:imbrul (care 
provine din grecescul Thimbros), ţelina de cimp (Setinon Agrion), m enta 
(Kalamintea, K'alaminUe) repr~zi!lJtă numiri gr,eceşti adoptate de daci, 
de la care s-au păstrat .pînă în zilele noastre. 

O serie de numiri de ~egume , fQI'osite in vechime sînt, de origine 
latină 45. Astfel curechi, curit' « currechium sau cauliculum); favă, o 
specie de bob « (faba) ; fasole « phaseolus) ; linte « lens- tis) ; pur, o 
specie de usturoi « pOTTum ~ AUium Totundum) ai, în unele părţi 
din Transilvania şi în vestul ţării ~ usturoi « atium); diferite specii 
de pepeni, în Moldova şi Bucovina 'inclusiv castraveţii care se numesc 

fi.0 Eugen Comşa in Dinogetia, 1, p. 62-63, 
'.\ Originea diferitelor numiri de unelte pentru grădinărit ca şi a numirilor 

de legume am luat~o din DELRM, ef. vocile respective. 
"2 Cf. DELRM, săpăligă, p . 740, ef. şi mai sus nota 19. 
<\3 Din limba traci că provine probabil şi bg. LevuTda. 
(,', C. Vâczy, Nomenclatura dacică a planteloi la Dioscorides şi Pseudo-Apu

leius (111), AMN, VIII, 1911 , p. 119 şi 123. La p. 119 nr. 27 e amintită şi o plantă 
cu numele Horminon Hemurion, o specie cultivată din fam. leguminoaselor (As
trapalus ?) . 

1,5 Pentru cititorii mai puţin familiarizaţi cu semnele utilizate in lingvistică 
ne simţim obligaţi să explicăm următoarele semne pe care le vom utiliza· re
petat : < provine din ... (de ex. 1. latină, slavă etc.) It' cuvint presupus, neatestat 
scris. 
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rot pepeni « pepo - onis); cucurbătă, curcubătă dovleac în unele 
părţi din Transilvania şi în vestul ţării « curcubita); păsulă ~ fasole 
« pisum) ; ceapa < oaepa); '6 Iăptuca, o specie de salată « lactuca) ; 
ridiche (roşie) ( <. radicula) ; oăstîrnac « pastinaca)"; cicoare « ci
ehoria, in lat. clasică cichorium); nap, varietate de sfeclă « napus); 
leuştean > liquisticum, care provine probabil din gr. liguisticon); pă
trunjel (petroselium) '8 ; hamei, hămei « humulus) etc. Probabil tot 
de origine latină este şi numirea regională din vestul ţării de ludaie 
pentm dovleacul galben de copt 'D. în sfîrşit, teacă (~ fasole verde) 
< lat. theca. 

Numiri de legwne de ong1l1e slavă sînt: morcov « markov); 
sfeclă « sfeklo) bob « baba) ; hrean < luala) ; muştar « mustar) ; 
mac (maka); măcriş, "lacrici (cf. bg. mokres); lobodă « SI. loboda); 
ştir (cI. bg. ş i sI. stir) 00, ; ştevie (cf. bg. iitavej; sb. stavelj); lubeniţă 
lebeniţă ~ pepene verde « sI. lubenica) ; tigvă, specie de dovleac (ef . 
bg. sb. tikva); rapiţ.ă « sI. rapica); praz (ef. bg. praz < gr. cf. lat. 
p"ăsinus, ~ q-um < gr. prasinos) ~ verde ca prazul). 

În evul mediu ,tîrziu au mai intxat în 1. română şi nurmiri de legmne 
de origine tulz'cească şi neogreacă 5l. 

* 
în urma celor arătate mai sus putem trage următoarele concluzii: 
Primele trei tipuri de sape sau săpăligi din epoca dacică le regăsim 

sub aceiaşi formă sau puţin schimbate şi în epoca romană. Probabil 
că a persistat şi tipul al patrulea dar pînă ·acum nu a fost surprins în 
depozite sau în complexe. 

Acesta dovedeşte eă s-a păstrat din epoca preromană în epoca 
romană atît ocupaţia cît şi populaţia eare o practica. RDman ii au intro
dus însă şi tipuri de sape deosebite de cele dacice (fig. 415-9;. fig. 5/4, 
5, 7). 

Deşi, pînă acun1 în secolele V-VIn nu au apărut unelte pentru 
săpat în 1eritoriul de la nord de Dunăre, faptul că s-au păstrat, atît 

"fi Marea varietate a soiuri lor autohtone de ceapă de pe teritoriul ţării noastre: 
dovedeşte fără îndoială şi marea vechime a cultivării acestei plante. 

1,7 eL şi bg. păstîntac. Numirea latinească a acestei plante e posibil să 
fi pătruns în 1. română prin filieră sud-slavă. 

48 CL ceh. petr(u)zel şi magh. petrenzseZjem. Nu ar fi exclus ca numirea de 
pDtrunjel să fi pătruns în 1. rom. prin fUieră vest slavă, slavii de vest luind-o 
din latină. 

',!} Cf. şi sI. chumeli. 
50 Ştirul este cunoscut încă din antichitate . La Dioscorides" şi Pseudo Apuleiu.~ 

el e aminti t cu numele gr. Bliton şi lat. Blitum, precum şi sub forma dacizată 
bIis. In Grecia antică şi probabil şi la daci e folosită ca plantă alimentară eL 
C. Vaczy, op. cit., p. 116. 

5 1 Sub influenţa turcească au pătruns în 1. română numirea de zarzavat şi 
numiri de legume ca : bostan = dovleac (care a ajuns in 1. română prin fi1i<:!ră 
slavă sudică) ; harbuz = pepene verde; bame; ludaie turcească; chimen, specia 
Cuminum Cyminttm (tc. kymion), năut, reg. năhut, (tc. nohut) pentru amestec in 
cafea. Cu ei pătrund diferitele soiuri de ~apă ; arpagik, hajmele (- ceapă mă-
runtă), etc. . 

Influenţei neogreceşti îi datorăm probabil noi specii de fasole (negr. fasoli), 
conopida (neogr. konupidi) ; salata (neogr. salata) ; ţelina (neogr. selinon) ; chimen, 
chimion, specia Carum cerbi (neogr. kimion). 
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numirea de origine latină de sapă « sappa), verbul a săpa « sappare) 
oa şi apariţia în secolele IX-X a unor -tipuri de sape 'oare îşi trag ori
ginea fie din sapele sau săpăligile dacice (fig. 6/1-3, 5), fie din oele 
romane (fig. 6/4, 6, 8), înseamnă că această ocupaţie a continu~t fără 
întrerupere în tot decursul mileniulul I, şi mai tîrziu pînă în zilele 
noastre. 

Pe baza observaţiilor etnografice pe care le-am putut face am 
cons.tarbat că săpăligile şi sapele de tip dacic ·continuă în zona piemon
i.ană a Munteniei (Prahova).' pînă azi, în 'timp ce sapele şi săpăligile 
folosite în zona de cîmpie a Muruteniei rau la bază tipuri romane. 

Tot unelte romane a u la origine şi sapele şi săp'ăligile folosite în 
Dobrogea, Transilvania şi în părţile de vest ale ţării (fig. 7). 

Hîrleţul de lemn 'CUI ramă de fier s-a răspîndit în provinciile ro
mane Dunărene fiind preluat de la celţi i din Europa Centrală. După 
cum am văzut acest tip de unealtă , necunos'cut de daci, 'apare în epoca 
romană şi în provincia Dacia (Căianu, Obr:€ja) iar d.e aici se răspîn
deşte şi la populaţiile din afara provinciei unde îl întîlnim (Moldova de 
sud la Poieneşti ş i Valea Seacă, ,transmis în secolul al IV-lea prin int er
mediul populaţiei autohtone. 

Deşi acest tip de 4neaItă exista încă din secolele III-IV pe teri
toriul Daciei, numirea hîrleţului este de origine slavă (apuseană), ceea 
ce presupune că prin slavii ·apUfi.eni, oare le .... au pneluat şi ,ei de la celţi, 
au fost introduse tipuri noi de hîrleţe, fapt oare a dettermina,t generali
zarea n umirii slave. Budacul a fost răspîndit tot de slavi. 

Tîrnăcopul care iniţial era o unealtă folosită de daci (sapă-tîrnăcop) , 
după cum arată şi numele său 53, a fost răspîndit de vechii slavi, el fi ind 
documentat rar printre uneltele romane. Tîrnăcopul apărut în 0astrul 
roman tîrziu de la Gornea 5(, e deosebit 'ca formă de cele din epoca 
feudală timpurie . 

Originea numirilor de legume arată că dacii av·eau preocupări sis
tem~tice de grădinărit prin ei tl'ansmiţîndu-se o serie de plante (mază-
1'ea, bobul, lintea) care erau cu1tiVlate încă din .,poca n.eolitică 55, căropa, 
probabil în vremea 1raco-dacilor (sec. VI î.e.n. - I .,.n.) li s-a adaos 
varza, rnănarul, dmbrul şi aLtele. . 

Romanii au :avuJl; lin rol important în dezvoltarea grădinăritului în 
Dacia şi în ţinutul dintr,e Dunăre şi mare. Astfel se explică, după noi, 
păstrarea tipurilor de unelte romane pînă în evul mediu şi ,chiar pînă 
în zilele noastre 5G, ca şi păstrarea numirii de origine latină la legu-

\ [,2 Săpăligi cu trunchiul gros şi cu muchia (ceafa) masivă, foarte apropiate 
de săpă1igHe dacice (folosite probabil mai ales in zonele piemontane pentru te
renuri mai pie troase), am avut prilejul de a vedea la SIon-Prahova. Credem însă 
Ci; acest tip de unealtă are o răspîndi re mult mai largă în zona carpati că. 

53 Tîrnăcop tirn <sI. t1'unu _ praf (?) + kop < kopati - a săpa. 
5!i Niculae Gudea, op. cit., p. 81, XIII /d şi fig. 44/ l. 
:,5 Eugen Corn şa, op. cit., nota 7 şi 64. 
De asemenea la Vădastra Cezar Bolliac a descoperit semil1te carbonizate de 

lintişoară, susan' şi meiu ef. Trompeta Carpaţiloru, nr. 1255 anul 1876 ş i la Grigore 
'l'oc ilescu, Dacia inainte de romani, Bucureşti, 1880, p. 295. 

ăG Unele unelte folosite de traci şi de romani la grădinărit ş i mai ales in 
viticultură, au fost preluate şi de slavii care s-au aşezat in Peninsula Balcanică. 
deş i aceste unelte poartă numiri de origine slavă. 
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mele de bază ca : ceapa, lintea, curechiul, cucurbetele, lăptuca, ridichea, 
aiul, usturoiul, pepene, etc. 

Slavii ,au adaos şi e i unele legu111e importallite cum sint morcovU, 
sfeda, cash-aveţii (anumite specii mai nordice), lubeniţele (- anumite 
specii de pepeni verzi), macul, hreanul, etc. 

Este de menţionat f<>ptu l că în 'afară de slavi nici o altă populaţie 
migratoare din mileniul 1 nu a influenţat populaţia autohtonă în ceea 
ce prive'ite grădinăritua. 

Din cele expuse mai sus reiese că începînd cu epoca da'deă şi 
continuînd în tot decursul mileniului 1 e.n. grădinăritul ocupa un loc 
destul de important printre ocupaţiile practicate de popul>aţia au.toh
tonă, care în diferite perioade istorice a fost influenţată, după cum am 
văzUlt, şi de alte populaţii. 

Studiul atent al grădinăritului , ală1n.jli de studiul aLtor ocupaJij, 
dovedeşte odată în plus continuitatea populaţiei autol1torue de-a lungul 
veacurilor in zona carpato-dunăreană. 

LE JARDINAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA ROUMANIE AU l-er 
MILLllNAIRE DE N.E. 

(Resumee) 

Dans cet article, l'autrice s'occupe des differents outils (beches, serfouettes, 
hoyaux, pelles, houses, p lanteurs, pics, etc) emploies pour le jardinaje, par les 
daces, par les romaines de la Dacie et de la Scythie Mineure, ainsi que par les 
Daces restes en dehors de ces provinces, et ensuite a l'epoque' postromaine jusqu'au 
commencement du II-e millenaire de n.e. 

En tenant compte de l'origine (dace, latine ou slave) des noms des legumes, 
on a pu constater que les daces ont eu des preoccupations systematiques pour la 
culture des l€~guroes. Ensuite les romains ont eu un tres important râIe dans le 
developpement du jardinage en Dacie et en Scythie Mineure. Ainsi ont peut ex
pliquer l'origine ];1tine des noms roumains pour les principales legumes utilisees 
dans le m·enage. Pend.ant la deuxieme moitie du Ier millenaire de n.e. les slaves 
ont ajoute au fond legumicol autochton des nouvelles sortes des legumes d'origine 
nordique et le vocabulair roumain s'est enrichi avec leurs noms. 

Les donnees exposes nous menent a la conclusion que le jardinage, ainsi 
que des autres occupations (pomiculture, viticulture etc.), temoigne la continuite 
de la population autochtone pendant le Iel"" millenaire de n.e. dans la region car-
patho-danubienne. ' 


