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UN TEASC ROMAN DESCOPERIT LA POTA/SSA
Cultivarea viţei de vie pe teritoriul patriei noastre are o veche tradiţie.
Izvoareie literare şi arheologice amintesc de această ocupaţie a populaţiei
încă

in antichitate.

Populaţia Daciei se indeletnicea cu viticu ltu ra ş i aprecia strugu ri i nu
numai ca fructe comestibil e, ci şi pentru licoarea lor mult lăudată.

Cultivarea viţei de vie este atestată în lucrările scriitorilor antici cum
au fost Herodot, Strabon, Xenophon şi Platon . 1 Tot in rindul izvoare lor
I-iterare se Încad rează şi informaţia despre acţiunea lui Burebista core in
sec. I Î.e.n . a ordonat distrul]erea viţei de vie, pe motivul că viticultura
lu ase o mare extindere, că locuitorii Dacie,j se ocupau prea mult cu vină
ritu 1.
Izvoarele arheologice atestă de asemenea cultivarea viţei de vie. in
aşezări le de la Popeşti (Argeş), Zimnicea, Piscul Crăsani 2 s-au găs i t numeroase fragmente din amfore de factură locală şi st răină din sec. 111 - 1
Le.n. În aceste aşezări precum şi in unele din Transilvania s-au descoperit
unelte speoifice folosite de daci În vit i cu l tură, cum sint cosoarele curbate 3,
confecţionate de făurari locali din fier, ca ş i butoaiele p relungi. cu cercu ri
de lemn 4, folosite pentru păstrarea vinului, care apar şi pe Columna lui
Traian. Toate i nformaţiile literare şi descoperirile arheolog ice demonstrează
această bogăţie a Dociei preromane şi romane.
A. G ri esbach 5 arată că patria vinului şi a viţei de vie trebuie căutată
În ţinuturi l e pontice, ale Thraciei, precum şi la nord de Dunăre, iar Rapacs
1 Heordot. Cartea IV- V; Strobon, VII, 3, 11. C 303: Xenophon, Anabasis. VII, 3.
21 ; Platon, Legile, 1, 637 d; Izvoare privind istoria României, 1, Bu cureşti, 1964, pp.
97, 237, 239 .
2 1. C. Teodorescu. Pe urmtle unor vechi pOdgOfiÎ ale geto·daci/o" laşi. 1964, p. 10.
3 V. Pârvon, Getica. Bucure şt i, 1926, pp. 140. 489-490, 493.
4 V. Pârvon. op. cit., p. 140.
5 A. Griesbach, Die Vegetation der frde nach ihrer klimatischen Ordnung, Leipzig ,
187?
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Raymond 6 este de aceeaşi părere. susţ inind că majoritatea soiurilor şi
pom i fructifer,i au fost aduse din Balcani.
In epoca romană viticultura cunoaşte o mare dezvoltare. La soiurile
vech i se adaugă altele noi, metode de muncă superioare, aduse de către
colonişti. Una din aceste metode era cultivarea viţei de vie În asoc.iaţie cu
diferiţi copaci, ulmi, plopi etc. plantaţi la distanţă de 12 m., pentru ca terenul dintre rînduri să fie ÎnsămÎnţat cu grîu, fiind astfel o cultură triplă. 1
Pe măsura dezvoltării viticulturii şi dedicaţiile zeului protector sînt mai
numeroase. In Imperiul roman cultul lui Liber Pater, zeu de origine stră
veche italică, asimilat cu divinitatea elină Dionysos-Bacchus s-a bucural
de o largă răspîndire În rîndurile populaţiei civile şi miHtare. Această
popularitate se explică prin dezvoltarea viticultu rii, care În sec. 1-11 e.n.
devine o ramură agricolă principală in aproape toate provinciile Imperiu lui
roman" Acest cult a fost sp,ijinit de către unii Împăra ţ i care i-au acordat
o mare
importanţă:
Hadrian 9, Septimius Severus 10,
Caracalla 11,
Heliogabal 12.
Cultul lui liber, zeu protector al viţei de vie, a căpătat o largă răs
pîndire mai ales În provinciile dunărene: Pannonia, Dalmaţia. Thracia,
Moesia şi Dacia 13.
In provincia Dacia, marea popula ri tate a cultului zeului Liber, singur
sau Împreună cu perechea sa libere, este atestat de faptu l că dedicaţi ile
către

liber sau liber

şi

Libera se cunosc peste tot in

această

provincie, nu

numai in zonele agricole şi viticole, pe teritoriul oraşelor şi satelor, ci şi in
localităţi de staţionare a trupelor romane. In acest sens este suficient să
amintim de epitaful de la Sucidava 14, in care un necunoscut Iasă prin testament un lot de vie pentru pomenirea lui după moarte, tăbliţa cerată de
la Alburnus Maior 15 care indică unele preţuri ale vinului local sau de import consumat cu ocazia unui ospăţ, un fragment de amforă de la Porolissum, un teasc de la Tomis 16, diferite unelte viticole, precum şi numeroase
pietre funerare bogat ornamentate cu vrejuri de viţă de vie şi cu ciorchin'i
de struguri.
Teritoriul arheologic al Turzii de azi (Potaissa, Patavissa dacică şi romană) este cunoscut cu cîteva secole în urmă, ca un teren cu un bogat
material arheologic, foarte variat, prevalind cel din epoca romană, lucru
R,opacs Raimond, A Mogyaf GyiJmo/cs, Budapesta. 1940.
C. Martinovici , Procedeu ogronomico-economic sau Introdu cere in studiu' 09ro nomiei şi o/ economiei rurale, C luj, 1926, p. 100.
a A. Badar, in Dacia, N.S., VII, 1963. p. 215.
9 A. Bruhl, Liber Pater, origine et expansion du cu/te dionysiaque ă Rome el dons
6

7

le monde lomaine, Paris, 1953, p. 187.
10 Ibidem, p. 167.
11 D ia Cassius, Historio Romana, LXXVII , 7, 4.
12

13

Historio Augusta. Vita Antonini Heliogab oli. XXVIII. 1-2.
A. Bruhl , op. ci!., p. 213 sqq.

,. CIL, III, 14493.
15 Inscripţiile

16

Daciei romane, 1. Buc ure şti . 1975. 243. fig. 113.
1. C. Teodorescu , op. cit., fig. 16.
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firesc. dacă ţinem seama de marile const rucţii ale castrul ui milita r al legiu nii a V-a Macedonica precum şi ale aşeză ri i civile de la Potoisso, ca Întindere ş i impo rtanţă fi'ind al treilea oraş din provincia Dacia (urmînd după
Apulum-Alba Iu lia şî Sarmizegetusa-Grădiştea Haţegului).
incepîn d din secolul al XV -lea (în cursul l ucrărilor agricole. diferite
const rucţii) s-au făcut numeroase d~scoper.iri
de materia le arheologice
d intre cele mai variate: arhitectonice. scu lptural e. epigrafice (peste 200 de
inscripţii). cărămizî şi ţigle cu şi fără ştampilă. vase de lut. sticlă. metal.
diferite unelte, monede, toate acestea indicînd o intensă activitate econo mică şi socială.

Aşezarea. situată pe malul rîului Arieş. pe principala şosea a provinciei
Dacia, la încrucişare de drumuri, a căpătat o importanţă nu numai militară
ci şi eco nomică, demonstrată prin descoperirea unui important cart'ier meş
teşugăresc (pietrari. olari) al Potaissej17.
Cercetările arheologice de la Turda sînt mult îngreunate prin faptul
că aşezarea actuală se suprapune aproape in intregime peste vechea aşe
zare roman ă.
Cu toate acestea mai sint în că zone libere care pot fi cercetate cum
sînt: Dealul Cetăţii. pe core este situat castrul legiunii a V-o Macedon i ca
(săpături în cepute în anul 1958 '8 • re luate în cursu l anului 1971). Valea Sîndulu.i şi Dealul Zînelor (Ti.inder) cu importante urme de construcţii. apoi
Dealul Suia unde se pare a fi fost una din necropolele romane de la

Pota issa

19.

Din materialul inedit al epocii romane de la Potaissa publicăm aici a
piesă recent intrată in colecţ iil e muzeului
turdean şi anume un teasc
roman .
Teascul este din calcar dur. avînd o formă dreptunghiulară . Descrierea
piesei o facem din poziţia normală in core era folosit, avînd in partea
dreaptă ornomentaţia specif i că viticulturii.
Dimensiunile piesei sint de 117 X 100 cm. Grosimile loturilor lungi
dife ră . datorită înclinaţiei piesei în vederea scurgerii mustului. Grosimea
loturei cu orificiu de scu rgere este de 40 cm .. iar .Iatura opusă este de
60 cm. avînd o îndinare de 20 cm. Bordura are o Iălime de 12 cm. In
mijloc teascul are o platformă dreptunghiulară cu d imensiun ille de 62 X
42 cm şi este înconjurată de un şănţuleţ dublu pentru aşezarea scîndurilor şi scurgerea musturui (fig . 1). Lăţimea şonţului este de 10 cm . iar adincimea maximă tot de 10 cm. Porţiunea mai adîncă are o lăţime de 3,5 cm,
iar cea a scurgerii mustului de 6.5 cm. Această po rţ iune este întreruptă la
mijlocu l laturei pe care este situat orificiul de scurgere de un canal. Orificiul de scurgere are un diametru de 4 cm şi o înclinare de 6 cm.
latura dreaptă a teascului are ornamentaţie împă rţită in trei registre
(fig. 2.). In .regist rul superior ornamentaţia este formată dintr-un şir de ove
ase mănătoa re cu cele de pe capitel urile dorice. sub ca're se află o bor17 1. 1. Russu - Z. Mileo. in Probl. mUI., 1964, p. 31 ; C. Pop MN, Il, 1965, p. 195 sqq. ; 1. M itrofon . În Acta MN, VI. 1966, p. 517 sqq.
18 1. H. Crişan, în MeA, VII. 1961, p. 431 sqq.
19 1. Ţigăro. in Probl. mUI., 1960, p. 195-212.
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dură cu linii oblice. spre dreatpa. al doilea registru

conţine un vrej de
viţă de vie cu frunze şi ciorchine de struguri. ia r al treilea este marcat la
mijloc cu o singură linie, părînd neterminotă.

Poziţia ornamentaţiei este interesantă prin felul cum este amplasată .
Intreaga sculptură este aşezată pe zone ve rtical e şi nu ori zonta le după cum
ar fi fast normal. Această situaţie ar putea duce la concluzia că piesa ar
fi avut ini ţial o altă destinaţie. probabila bază pentru un monument im punător, core se situa deasupra ornamentaţiei clorice, ·iar apoi a fost refola,.,it pentru teasc. Un alt indiciu pentru refolosi rea piesei este ş i faptul că
latura ornamentată (partea de sus) este tăiată. sculptura fiind prezentată
numai parţial.
Piesa de care ne ocupăm a fost descoperită pe teritor.iul oraşului Turda
in cartierul Turda Nouă, situ at În partea de vest o oraşului. zonă cu o
veche tradiţie în cu ltivarea viţei de vie.

Asemenea piese. de mari praparţii (tarcularium) erau amp lasate întotdeauna in apropierea podgoriei, În curtea unde se descărcau strugurii, unde
se afla şi depozitul (cella vinaria) de păstrare a vinulu i pentru ameliorare.
in procesul fabricării vinului aveau loc două operaţii distincte: zdrobi rea şi presarea 20.
Zdrobi rea strugurilor se făcea in acelaşi ,local În care se făcea şi presarea. Pentru zdrob:ire se foloseau un bazin dreptunghiu lar (fa rus. lacus.
lacus vin ariu s. calcatorium) d in piatră. cu marginile joase. fiind flancat de
două părţi de rezervoare pentru vin (must). Sclavii care zd rob eau strugurii
numiţi calcotores erau În număr de 2 pîn ă la 7, care cu picioarele goale
călcau strugurii Într-o cadenţă vie susţinută uneori de melodii cintate cu
syrinxul sau cu flautul dublu.
După terminarea zdrobirii ciorchinilor de struguri cu picioarele, ceea ce
rămînea, era tra nspo rtat la presă (teasc) pentru a se stoarce ce a ma i
rămas cît ma i mult posibil.
Presa se compu nea din două mari planşete Între care se aşezau strug uri1j terci uiţi şi se presau cu ajutorul unei pirghii. Datorită unui sistem de
cale. capul p resei putea fi aşezat la inălţim'i diferite. după nevoile presării .,
iar coada sa subţi re. terminată printr-un cap de berbec era l egată printr-un.
cablu de troliu care se folosea pentru coborire. Pre/um se mai putea ridica
cu ajutorul unor fringhii pînă la un scripete fixat de grindă. Cu cît se cobora mai mult capul acestui prelum. cu atît presarea se făcea mai bine.
lichidul astfel obţinu t se strîngea în canalul din jurul teascului de unde
se scurgea apoi în numeroase dalia. aşezate la egală d i stanţă şi îngropate
in pămînt ca temperatura să fie aceeaşi.
Teascul descoperit Ib Turda (Potaissa). este deocamdată si ngurul de
acest fel din provincia Dacia .romană . In comparaţie cu piesa de la Tomis.
20

R. BilJiord, L'ogriculture dan s j'antiquite, Paris, 1928, p. 235- 237; R. Etienne.
la Pompei, Bucureştii, 1970. p. 138.

Viaţa cotidiană

Fig. 1.

Fig. 2.
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cel de la Turda este mai bine păstrat, mai perfecţianat. Piesa de la Turda,
spre deasebire de cea de la Tomis, are platforma interioară cu şanţur,ile
de scurgere, precum şi una din laturi ornamentate, cel de la Tomis are
numai o singură scobitură cu bordu.ră pe margini.
Această piesă se aseamănă cu teascurile clasice .romane 2 1, putind

fi

datat 'Ia sfirşitul secolului al doilea şi prima jumătate a secolului al III-lea.
Amintim că la Potaissa s-au descoperit numeroase piese avind ca
vrejuri de viţă de vie şi ciorchini de struguri,
la care se
adaugă dedicaţiile zeului vin ului Liber Pater cu perechea sa liberă. Din tre acestea menţionăm un fus de cQ' loană cu vrejuri de viţă de vie22 , un
coronament funeror in formă de trunchi de piramidă23, un fragment de
aedicula 24, epitaful selavului Scaurianus 25, şi cele 12 inscripţii dedicate
zeului protector 26,
arnamentaţie

La informaţiile literare şi arheologice se adaugă terminologia de bază
a viticulturii şi vinificaţiei din România fie latină sau necunoscută, precum
şi toponimie 27,
Cultivarea v iţei de vie pe teritoriul fostei provincii Dacia este conde către populaţia autohtonă in perioada migraţi ilo r şi după
aceea 28 ,

tinuată

21 DA, V, p. 360.
22 M . Jud e - C. Pop, Monumente seu/pturale romane in Muzeul de istorie Turda,
Cluj, 1973, pp. 16. 21, 28, pl. XIII (2- 3). XX I (1). XXIX (1-2).
23

Z. Mileo, in SClV, 3, tom . 24 , 1973, p. 539, fig. b, C.

24

O. Floea - W. Wolsk i, B.M.I. nf. 3/ 1973, p. 18, nr. 48, fig. 63.

25

ClL. III. 1610 ; 1. 1. Russu, ;n SC/V, 3-4, 1955, p. 883 sqq, fig . 1.

26 C. Doicoviciu, În A/Se, 1. 2. 1928-1932, p. 61 ; A

Bodor, in Dacia N.S., V II,
1963, p. 217; 1. Teglo s, A,ch!,t., XXXV, 1915, p. 44, fig. 4; C. Pop, Apulum, XI. 1973,
p. 733-736, fig. 1 ; ClL, III, 7682; G. Teglas, in Klio, ~I , 1911, p. 502; C. Pop - Z.
Milea, Acta MN, II, 1965, p. 199; ClL. III , 7681, 930, 7683, 7684.
27

C.

Mcrtinovici, op. cit., p. 186.

acest sens Herczeg Mihc'ily in Istoria viticulturii ungare, spune: "Cind ungurii ou cuce.rit acest pămint şi au făcut organ izarea socială 5-0U folosit de tot ce au
28 In

găsit

acolo.

Ero fires c că nu au schimbat metodele agfTicole şi ni oi metoda viticultunii",
Dr. A. Vojkoi . aminteşte că maghiari i cind s-au in stolat pe terito:riul actual ou
găsit un pămint care a vea deja un trecut viticoJ, apoi autorul mo i menţionează: "se
poate co viţa de vie şi v-i nul să le fi pOirven'it maghiarilor ca pradă de la Vlrăjmoş sau
pe cale de schimb, fără ca ei să fi luat parte activă la viticultură şi vinificaţie.. Se
poate presupune ... că aici practicau viticultura inainte de ocupaţia magh'iară".
Ilu strul botan,ist german Ferdinand Pax. care o studiat amăn un ţit flora Carpaţilor
spune urmeitoarele : "Maghiarii au găsit cultura v iţe i de vie in multe părţi atunci cind
s-au aşezat. Trad i ţia spune că lui Arpad li s-a adus la cunoştinţă de către o ceipetenie
a oastei sale ... că existau vi i Înfloritoare ... ",
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UN PRESSOIR ROMAIN DECOUVERT A POTAISSA
L.' o bjet de I'orticle est constitue par la decouverte, dans la zone orcheologique de
Tu rdo, d'un pressoir romain qui , vu ses dimensions, forme et ornaments, est le seul
da n s son geme CI etre cannu jusqu'6 present dans la Daaie ·romoine. l 'ornementation
du cote lateral droit, disposee dans des treg istres verticQux , pourrait nous suggerer

f'hypothese que le pressoir seroit une piece non employee.

