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CONTRIBUŢII LA STUDIUL VITICULTURII ÎN DACIA 
ROMANĂ: UN COSOR INEDIT DIN FIER DESCOPERIT ÎN 

TERITORIUL POROLISSUM-ULUI 
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Abstract. This paper aims to insert in the scientific circuit an unpublished grape-knife, the only 
finding of this type in the area of ancient Porolissum. The pruning knife (falx/facula vineatica) 
was found fortuitously in Ortelec, “Pădure” (engl. Forest) point, Sălaj county, in limes area from 
Meseș mountains. Finding this type of tool used in viticulture, but also in other areas like pomi-
culture, can be a proof that vine was cultivated near the city of Porolissum. The grape-knife can 
be chronologically wide placed between the 2nd and 3rd century p. Chr. 
 
Keywords: grape-knife, falx/falcula vineatica, viticulture, Roman Dacia, Porolissum. 
 
 

De-a lungul istoriei Imperiului Roman, un procent relativ mare din populație era 
implicat în una dintre ramurile agriculturii. Unele unelte şi-au păstrat forma şi utilitatea 
de bază de-a lungul secolelor sau chiar a mileniilor, pe când altele au fost înlocuite în 
timp cu unelte mai eficiente, odată cu schimbarea funcţionalităţii unui teren. Aceeași 
unealtă putea să difere de la o regiune la alta, spre exemplu în funcție de climă, tipul 
de sol sau de scopul culturilor1. Uneltele folosite în agricultură le cuprind şi pe cele 
folosite în cultivarea viţei de vie, evoluţia civilizaţiei ducând  la confecţionarea unel-
telor multifuncţionale2. Pentru practicarea viticulturii s-au confecţionat diverse instru-
mente şi unelte, printre care cosoarele, utilizate la întreţinerea viţei de vie şi la culege-
rea strugurilor.  

Lucrarea de faţă își propune introducerea în circuitul ştiinţific a unui cosor ine-
dit, ce constituie, până în momentul de faţă, singura descoperire de acest fel din zona 

                                                      
Aceast studiu face parte din proiectul doctoral “Cercetări privind existența genului Vitis în situri 
arheologice de epocă romană din România și Europa”. Pentru publicarea studiului se aduc mul-
țumiri conducerii Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și colaboratorilor din această insti-
tuție. Pentru ajutorul oferit cu analizarea compoziției cosorului și interpretării rezultatelor, i se 
aduc mulțumiri domnului Prof. univ. dr. Constatin MĂRUȚOIU, Universitatea “Babeș Bolyai” 
din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
 
1 White, 2010, p. 1, 4. 
2 Alicu et alii, 1994, p. 16. 
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anticului Porolissum (Fig. 1). Cosorul (falx/falcula vineatica) a fost descoperit fortuit 
în Ortelec, punctul “Pădure”, jud. Sălaj, în zona limes-ului de pe aliniamentul mun-
ţilor Meseş. Lungimea totală a cosorului (înainte de restaurare) este de 17 cm, din care 
8,50 cm reprezintă lungimea lamei și 8,50 cm lungimea mânerului. Curbura exterioară 
măsoară 4,30 cm lungime, iar cea interioară 2,10 cm. După restaurare, lățimea maximă 
păstrată a lamei este de 2,50 cm, iar cea minimă de 2 cm (Fig. 2). Cosorul poate fi înca-
drat cronologic larg în sec. II–III dHr. 

Piesa este conformă cu descrierea făcută de Cato şi considerată de Columella 
indispensabilă în recoltarea strugurilor fără a avea pierderi3. Așa cum forma diminutivă 
a termenului latin indică (falcula), cosorul este o unealtă de dimensiuni mai mici, spe-
cial modelată pentru a obține o tăietură curată și pentru a nu răni planta. Importanța 
acestei unelte în perioada romană este dată de Columella în scrierile sale, care afirmă 
că procurarea de cosoare este o investiție mai mică decât pierderile obținute în urma 
recoltării strugurilor cu mâna4. În scrierile ulterioare, cosoarele lipsesc din inventarul 
uneltelor, lucru care ar putea sugera scăderea standardelor5.  

 
a. 

 
b. 

Fig. 1. Cosor descoperit la Ortelec-Pădure – înainte (a) și după restaurare (b)  
(foto: Nicolae GOZMAN, restaurator: Emanoil PRIPON). 

                                                      
3 Columella, traducere după textul latin, 1745, p. 523. 
4 Columella, traducere după textul latin, 1745, p. 454. 
5 White, 2010, p. 97. 
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a. 

 
b. 

Fig. 2. Cosor descoperit la Ortelec-Pădure – desen înainte (a) și după restaurare (b) 
(desenatori: Ana TULBURE, Dan ȘTEFAN). 

Descoperirea acestui artefact tipic pentru viticultură în teritoriul porolissens – 
cu toate că nu se exclude posibilitatea utilizări lui şi în alte domenii, cum ar fi pomicul-
tura – constituie o posibilă dovadă a existenţei unor culturi de viţă de vie în apropierea 
oraşului Porolissum. 

În urma analizei compoziției cosorului cu ajutorul spectrometrului portabil 
BRUKER cu raze X, o metodă non-invazivă, s-a putut determina principala componentă 
a cosorului și anume fierul (Fig. 3). Analiza a fost realizată înainte de restaurare. Apa-
ratul folosit analizează simultan o gamă largă de elemente, de la K (potasiu) la U (ura-
niu). Fe (fierul) este prezent în proporție de 45,35%. Pe lângă Fe, s-au evidențiat Cu 
(cupru) și Ni (nichel), dar în proporții nesemnificative, acestea făcând parte, probabil, 
din minereul din care s-a extras fierul (Tab. 1). În cazul în care cele două metale se 
găseau, spre exemplu, în proporție de 1% fiecare, se putea deduce faptul că au fost 
intenționat adăugate în compoziție pentru a îmbunătăți calitatea cosorului și pentru 
a-l face mai rezistent la coroziune. 

Piesa în discuţie are analogii ca formă printre descoperirile de la Drobeta și în 
jud. Sibiu la Miercurea-Coşcane și Târnăvioara6. Cosorul provenit de la Drobeta este 
unul conservat în întregime, ce prezintă spin, lama lată și un mâner scurt. Are o lungi-
me de 20 cm și o lățime a lamei de 4 cm. Acesta poate fi încadrat cronologic larg în 
secolele II–III dHr7. Cosorul descoperit la Miercurea-Coșcane provine dintr-o villa 
                                                      
6 Regep, Tutilă, 2010, p. 34-36, 42-44, fig. 8, 20, 26. 
7 Regep, Tutilă, 2010, p. 33, 34. 
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rustica, însă are cu totul alte dimensiuni față de cel provenit din zona Porolissum-ului 
(32 cm lungime, 8 cm lățime). Cosorul prezintă o lamă lată și curbată spre vârf, din 
mâner păstrându-se doar tija. Acesta poate fi încadrat cronologic în secolul III dHr8. 
Cosorul descoperit la Târnăvioara este curb, cu lama lată, care prezintă o tijă ce se 
termină cu un inel spre mâner (nu sunt date dimensiunile). Acesta poate fi încadrat 
cronologic larg în secolele II–III dHr9. 

Descoperirea unor cosoare în apropierea castrelor sau orașelor romane poate 
constitui un posibil argument al practicării viticulturii în epoca romană. 

 
Fig. 3. Rezultatul analizei cosorului utilizând spectrometrul portabil cu raze X. 

Name:     No.:268 Date: 6/23/2017 Time: 12:25:29 PM 

Duration: 27.5 sec. 

Element 
Min 
[%] 

Conc. 
[%] 

Max 
[%] 

Stddev. 
[%] 

Potassium K   < LOD   0.52 

Calcium Ca   < LOD   0.19 

Titanium Ti   < LOD   0.05 

Vanadium V   < LOD   0.02 

Chromium Cr   0.04   0.02 

                                                      
8 Regep, Tutilă, 2010, p. 35, 36. 
9 Regep, Tutilă, 2010, p. 36. 
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Element 

 
Min 
[%] 

Conc. 
[%] 

Max 
[%] 

Stddev. 
[%]  

  Manganese Mn   0.04   0.02  

Iron Fe   45.35   0.21 

Cobalt Co   < LOD   0.06 

Nickel Ni   0.07   0.04 

Copper Cu   0.04   0.01 

Zinc Zn   < LOD   0.01 

Arsenic As   < LOD   0.00 

Selenium Se   < LOD   0.00 

Rubidium Rb   0.01   0.00 

Strontium Sr   < LOD   0.00 

Yttrium Y   < LOD   0.00 

Zirconium Zr   < LOD   0.00 

Niobium Nb   < LOD   0.00 

Molybdenum Mo   < LOD   0.00 

Palladium Pd   < LOD   0.00 

Silver Ag   < LOD   0.01 

Cadmium Cd   < LOD   0.01 

Tin Sn   < LOD   0.01 

Antimony Sb   < LOD   0.03 

Barium Ba   < LOD   0.01 

Lanthanum La   < LOD   0.14 

Cerium Ce   < LOD   0.04 

Tantalum Ta   < LOD   0.01 

Tungsten W   0.00   0.00 

Platinum Pt   < LOD   0.00 

Gold Au   0.00   0.00 

Mercury Hg   < LOD   0.00 

Lead Pb   < LOD   0.01 

Bismuth Bi   0.02   0.01 

Uranium U   < LOD   0.01 

This analysis was performed with a Bruker handheld XRF analyzer. 
 

Tab. 1. Metalele evidențiate în urma analizei cu spectrometrul portabil cu raze X. 
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