NOI ATELIERE DE LUCRAT PIEPTENI DIN CORN
DE CERB IN SECOLUL AL IV-LEA e. n.
LA VALEA SEACA - BIRLAD
V. PALADE
Printre monumentele culturii materiale de tip Sîntana de Mureş, unul
din obiectele des întîlnite este pieptenele din os, compus din trei plăci su
prapuse şi prinse în nifluri metalice, avind mînerul semicircular cu varian
in mormintele dE'
tele lui cunoscute. Asemenea piepteni apar frecvent
înhumaţie, nelipsind nici din cele de incineraţie 1 sau din aşezările cer
cetate. 2
Cu toate acestea, pînă de curind nu fusese descoperit nici un indiciu
cu privire la existenţa unor ateliere de lucrat piepteni din os, in etpa is
torică amint)ită.
Abia în anul 1 960 asemenea ateliere au fost semnalate intr-o aşezare
din sec. IV e.n. de pe V alea Seacă Birlad. 3 Aici s-au surprins pentru
prima dată toate fazele de lucru ale unui tip de pieptene cu minerul semi
circular, în ateliere special amenajate pentru realizarea unor asemenea
produse. 4
Cu ocazia cercetărilor de suprafaţă efectuate de Muzeul din Birlad,
in vara anului 1 967 pe Valea Seacă au fost identificate alte trei locuinţe
(bordee), din care două în malul gîrlei, pe partea stîngă, iar al treilea ceva
mai spre est în teren nederanjat.
In anul 1 968 a fost cercetat un nou bordei atelier al şaselea la număr
şi cel mai mare ca suprafaţă locuibilă.
Dintre at�lierele descoperite recent, unul notat bordeiul numărul
patru, a •fosti distrus aproape în întregime prin năruirile succesive ale ma1 . Bucur M1trea. Constantin Preda .. Necropole din secoh.lll al IV�lea. e. n. în Mun
tenia" ( IVI. 50) rp. 34 (M 60) p. 36 (M. 1. M. 6 , M. 14 şi M. 16) rp. 60-61 şi urm.
De asemenea piepteni apar şi in monn1ntele de inhumaţie de la Bogdăneşti-FăJ.ciu
în necropola cercetată parţial în 1967-1968 de subsemnatul.
2. I. T. Dragomi.r. "Săpătur.il ·� arheologice întreprinse la Bălteni" în Maroer:iale VIII
1 962 p. 1 4 . N.g. 3/5, 5.
Ion Ioniţă, "Contribuţii cu privire la Cultura Sîntana de Mureş-Cerneahov pe
teritoriul Republicii Socialis� România. MaterLale VIII 1962, p. 215 , fig. 20. (DeaJ.ul
Cărămidăriei-Botoşani) .
:1. Vasile Palade, . .Ateliere pentru lucrat piepteni din os . di n secolul al IV-lea e . n.
de la Valea Seacă-Birlad" , in Arheologia Moldovei IV /1966, p. 361-375.
4. Ibidem p. 268-269.
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lurilor girlei şi nu ne vom opri asupra lui. Al doilea. notat bordeiul nu
mărul trei are distrus colţul de nord-vest pe o adîncime de circa 1,50-2,00
m în diagonală, iar ultimele două ateliere s-au păstrat in întregime nede
ranjate.
Locuinţele atelierelor numărul trei şi cinci sint) aproape identice, după
forma 1or rectangulară, avînd colţurile mult rotunjite, adincimea respectiv
de 1 , 1 5-1,45 m. şi suprafaţa de locuire aproximativ 20 m.p. Ambele locu
inţe sînt orientFtte cu faţa spre vest, aceasta şi datorită terenului inclinat
in această direcţie.
Ceea ce apare deosebit la bordeiul numărul trei este construcţia pe
retelui de chirpic masiv cu urme de bîrne, pe latura de vest, unde, proba
bil, era practicată şi intrarea.
Stratul gros de cenuşă din partea de nord-vest a bordeiului indică
prezenţa unei vetre de foc, distrusă însă odată cu colţul bordeiului.
In bordeiul numărul cinci in schimb s-a surprins lipitura vetrei, par
ţial deranjată, care probabil a avut o gardină formată din citeva pietre.
descoperite în jurul ei.
Bordeiul nr. 6 cercetat în anul 1968 este orientat cu faţa spre sud. La
acesta s-au surprins unele detalii în plus privind construcţia sa. Asttel pe
latura de sud, in colţul de sud-est, s-a surprins intrarea în bordei reali
zată în trepte, iar în interior pe laturile de nord şi de sud la mijloc s-au
surprins gropi duble ale unor stilpi de susţinere ale grinzii orizontl3.le me
diene pe care s-a rezemat acoperişul său in două ape. O trăsătură comună
a ultj'milor trei locuinţe atelier, este lipsa gropilor - scaun de lucru deosebindu-le astfel de locuinţele cercetate anterior. 5
Cît despre destinaţia principală a acestor locuinţe, ca de altfel şi a
bordeiului numărul patru di!'.trus de ape, ea reiese din cantitatea mare
de coarne de cervide din specia (cervus Eleaphus) descoperită în interiorul
lor ca şi în cazul locuinţleor cercetat�e în 1960. 6 Este vorba de locuinţe
atelier de lucrat piepteni din os, în tehnica cunoscută pentru aria culturii
Sintana de Mureş.
In majoritatea lor coarnele de cerb se procurau adunîndu-se din pădurile vecine, după ce cădeau de la cerbi. Dar 1ocuitorii din aşezarea res
pectivă praticau şi vînătoarea de cerbi a căror coarne erau apoi întrebu
inţate în ateliere. Acest fapt este atestat de descoperirea in două ateliere
a cîtorva rozete, ba chiar şi a unui fragment din cuija craniană care a
susţinut unul din coarne şi care poartă urmele desprinderii lui cu ferăs
trăul. (fig. 1/1 , 2, 3).
Este adevărat insă că numărul de coarne provenite din vînătoarea
cerbilor este mult inferior celor adunate din păduri şi care constituie sursa
principală de aprovizionare cu materia primă necesară activităţii lor meş
teşugăreşti.
5. Op. dt. p. 263 şi 269.
6. Cantitatea mare de coarne prezenti ln toate atelierele. reflectA existenţa unui
numAr lmpresianam.t de cervide in regiunea colinelor Tutovei in sec. IV e. n.
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Fig. 1
Bîrlad-Valea Seacă. Rozete de corn de cerb retezate cu fierăstrău! de pe
craniu (1-2). fcagment de c:oaniu cu urmele de tăiere a cornului cu fierAstrăul (3),
.corn de cerb retezat D�>ntru obtinerea plăcilor dreptun�hiulare (4-5),
corn retezat
pentru
obţinerea plilcltor
·per-•ru miner (6)
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
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Fig. 2

-

Blrlad-Valea Seacă. Pieptene descoperit in bordeiul atelier nr. 5 ( 1-3).
ceaşca uacică descoperită in bordeiul nr. 5 (4-5).
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Fig. 3
Bîrlad-Valea Seacă. Pieptene din corn de cerb, descoperit în bo1�deiul ate
lier nr. 5 (1) plăci dreptunghiulare cu dinţii tăiaţi şi netăiaţi (2, 4), corn despicat
spre a se ciop:i plăci dreptunghiulare, (3), piesa din corn de cerb (5).
-
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Fig. 4
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Btrlad-Valea Seacă. Diferite piese din corn de cerb descoperite in borr

deiul atelier nr. 3 şi 5 ( 1, 2. 4), fusaiole descoperite in aceleaşi ateliere (3, 5),
ceşti cu toartă şi fără toartă (6-8)
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Din studiul matertei prtme descopertte, în d.ifertte faze de lucru, atît

din bordeiul trei cît şi din bordeele numărul cinci şi şase se desprind cî

teva aspecte principale asupra cărora vrem să insistăm.
ln prtmul rînd meşreşugarii din toate aceste ateliere lucrau aproxi
mativ acelaşi tip de pieptene cu mînerul in formă de semicerc cu un grad
de finisare destul de îngrtjit (fig. 2/1 ;. 2, 3 şi fig. 3/1 .)
ln momentul întreruperii lucrului în atelierul num�l trei a rămas
foarte multă materie primă in stadii incipiente de lucru, reprezentare de
cele peste :JOO bucăţi corn, descoperite pe podeaua bordeiului, în totală ne
orînduială. (fig. 1 2/ 1 şi fig. 14). ln acest: atelier piesele finisate care intră
în alcătuirea pieptenelor nu depăşesc numărul de 1 5-20 bucăţi. ln schimb
în atelierul numărul cinci unde activitatea a încetat brusc probabil dato
rită unui incendiu, au apărut un număr de peste 80 plăcuţe gata pregătite
pentru ultimele operaţii, Cit Şi patrU piepteni Întregi SaU aproape mLregi,
în timp ce materia primă, în faze incipiente de lucru· este redusa.
Citeva bucăţi de sîrmă de ' bronz descoperite în ateliere, atestă un
progres în tehnica montării pieptenelor, în comparaţie cu obţinerea nitu
rilor în atelierele cercetpte în anul 1960. 7
Totuşi, in general, avînd în vedere numărul mare de niturt gata pre
gătite ,descoperite în atelierul numărul şase, ne îndreptăţesc să afirmăm
că cele mai multe nituri se realizau din fîşii de tablă răsucită. şi bătută cu
ciocanul. 8
Al doilea aspect care se desprinde este acela că meşteşugarii din ate
lierele noi descoperite lucrau din corn de cerb şi alte obiecte fără să se
poată preciza ce anume. Cîteva asemenea piese au fost identificate în ul
timele ateliere.
O piesă de formă cilindrică cu diametru! de 1,5 cm şi înaltă de 2,5 cm
poartă numele unui decor format din cercurt concentrice (fig. 4/4).
A doua piesă, fragmentară, în formă de bastpnaş, cioplit pe o parte,
lung de 10-12 cm este găurită în cîteva locuri şi apoi rebutată (fig. 4/1).
In atelierul nr. cinci apare fragmentar, un obiect semicircular, lucrat
din două plăci de corn suprapuse şi prinse în nituri (fig. 4/2). Avind in ve
dere forma sa şi faptul că este faţetat la partea exterioară, poatte fi inter
pretat ca tipar de trasat conturul minerului semicircular la piepteni.
In bordeiul numărul şase s-a descoperit o piesă care ar putea constitui
tPparul modelului de pieptene cu mînerul în formă de clopot. Trebuie să
recunoaştem însă că in materia primă descoperită in acest atelier n-am sur
prins nici o placă semcirculară pentru mîner modelată în formă de clopot,
aş.a încît piesa aici în discuţie poate să fie şi de altă utilitate ce ne scapă in
prezent. (fig. 3/5).
Merită de asemeni semnalatp. existenţa în interiorul utimelor trei lo
cuinţe atelier a citorva fusaiole, ceea ce documentează şi alte preocupări
7. Spre deosebire de
ooţinută din fîşii de ta.blll, prin batere •cu ciJciCI8Jil�, tn
atellerele 3, 5 şi 6 s-au găsit bociţi de sinnl rotundA sau rec ngulară in secţiune
tlră asperităţi la suprafaţA, dind impresia că a fost obţinutl pnn turnare.

sirma

8. Op. cit. p. 274. Ln atell erul

tişii de tabli bAtute

cu

�

nr. 6 a apArut
a.buru:lenitl .s.inna
ciocanul, ca şi in cazul atelierului nr. 2.

mai
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Birlad-Valea Seacă. Corn de cerb retezat de pe axul central. sp:-e a intra
in faze nOi de lucru descoperite in bordeiul nr. 3
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Fig. 6
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Birlad-Valea Seacă. Corn de cerb in faze incipiente de lucru descoperite
1.
· in bordelul ateli er nr. 3
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Fig. 7

Bil'lad-Valea Seacă. Rozete de corn de cerb desprinse natural de pe cra
niu, cu urme de prelucrare In atelierele nr. 3 şi 5 (1, 3, 4), bucăţi de oom
-

retezate

(2,

5,

6)
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Bîrlad- Valea Seacă. Plăcute din corn de cerb cu dinţi şi fără dinţi ( 1 -4)
în atelierel enr. 3 şi 5
plăcute in faze incipiente
de lucru (5) /descoperite
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro
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Fig. 9 - Bîrlad-Valea Seacă. Restut�i de la încheierea piepten i lor (fixarea plăcilor
pe mîner) ( 1 ) , plăcuţe pregătite pentru ultimele faze de lucru, fixarea î n miner şi
tăierea dinţilor (2- 1 3) plăcute cu dinţi tăiaţi dar rebutate , descoperite în
atelie[ul nr. /3 http://cmiabc.ro
( 1 4- 1 5)
http://www.cimec.ro
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Bîrlad-Valea Seacă. Surcele (cioplitură) de pe pa:·tei interioară (miezul)
Fig. 10
plăcilor dreptunghiulare (1), surcele (cioplitură) externă de la plăcuţele dreptun
ghiulare (2-9), bucăţi de corn din care s-au ales părţile utilizabile (10-14)
-
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Bîrlad-Valea Seacă. Corn de cerb �-etezat pentru plăci semicirculare din
Fig. I l
-care se lucra minerul ( 1-2), plăci s�micirculare finisate pentru mînere, descoperite
in bordeilele atelier nr. 3 ş i 5
-
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Fig. 12

-

Birlad-Valea Seacă Aspect din bordeiul nr. 3 ( 1 ) Materie primă în faze
incipiente de lucru din atelierele 3, 5 şi 6 (2-3)
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1

1

6

Fig. 13
Birlad- Valea Seacă. Vas lucrat cu mina des·:operit în a telierul nr. 5 (1),
vas lucrat la roată din atelierul nr. 3 (2), ceaşcA fără toartă descoperită l: n atelie:.ul
nr. 6 (3) fragmente ceramice lucrate la roatA descoperite în atelierul nr. 3 (4-S),
buză de vas luc:•at cu mina, cu crestături oblice (6)
-
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Fig. 14

-

Bfrlad-Valea SeacA. Aspect din atelierul nr. 3
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1

Fig. 15

2
-

Btrlad-Valea Seacă. Aspecte din atelierele
nr. 5 ( 1) si atelierul nr . 6 (2)
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ale locatarilor respectivi in afară de meşteşugul de bază, prelucrarea cor
muui de cerb.
Dar cel mai important aspect ni se pare acela al prezenţei masive a
ceramicei lucrate cu mina de străveche tradiţie geto-dacă.
Printre formele de vase lucrate cu mina din pastă grosolană, pe primul
loc se situiază ceaşca dacică descoperită într-un număr de 10 bucăţi, în
lc;>cuinţa numărul cinci dar nelipsită nici în locuinţele trei şi şase (fig. 4, 5
f1g. 4/6, 7, 8 fig. 13/3). Alături de ceaşca dacică apare vasul în formă de sac
de dimensiuni variabile, cît şi numeroase fragmente din aceeaşi categorie
ceramică (fig. 13/1, 6).
Nu lips�şte nici ceramica lucrată la roa tă din pastă fină sau zgrun
ţuroasă, dar în cantitate redusă, in comparaţie cu cea lucrată cu mina (fig.

1 3/2, 4, 5).

Prin tehnica de lucru la această specie ceramicăJ, cît şi prin formele
de vase existente, ea se încadrează în categoria ceramicei fine şi zgrun
ţuroase specifice sec. IV e.n. , abundente în aria culturii de tip Sîntana de
Mureş.
Prezenţa unor vase de certă tradiţie geto-dacă, în cuprinsul aşezării de
pe Valea Seacă, subliniază mai mult faptul că locuitorii de aici reprezen
tau populaţia autohtpnă în cea mai mare măsură.
Cu toate că printre monumentele de cutură materială geto-dacică din
etapele anterioare sec. IV e.n. nu se întUneşte pieptenele din os de 1jipul
care se lucra la Valea Seacă, apartenenţa etnică geto-dacică a meşteşuga
rilor, din această aşezare nu poate fi pusă la îndoială.
Probabil că acest meşteşug va fi fost preluat) de la populaţiile migra
toare care pătrund în această regiune la sfîrşitul sec. III şi care foloseau
frecvent pieptenii de tipul amintit.
Insuşirea meşteşugului prelucrării osului de către localnici, trebuie
pusă pe seama receptivit)iiţii populaţiei autohtone faţă de asemenea pro
duse de largă utilitate în higiena podoabei capilare.
Solicitările sporite de piepteni vor fi determinat pe autohtoni să or
ganizeze producţia lor pe scară largă, cu atît mai mult cu cît materia pri
m!, cornul de cerb, se găsea din abundenţă în pădurile din imprejurimi.
In cadrul aşezării de pe Valea Seacă au fost) descoperite pinA tn pre
zent şase ateliere, toate avţnd acelaşi profil şi aproximativ acelaşi grad
de specializare. Dacă adăugăm la aceasta faptul că şi in alte puncte ale
aşezării au apărut deja unele fragmente de coarne prelucrate putind in
dica prezenţa unor ateliere aSemănătoare, atunci avem în; faţ;ă tabloul

organizării activităţii meşteşugăreşti destinată unui larg schimb de pro
duse cu alte aşezări.

Cit de mare va fi 'fost volumul acestui schimb, este incă greu de pre

cizat intruciti nu se cunoaşte exact numărul de ateliere specializate in pro

ducţia pieptenilor. Faptul că in atelierele cercetate se află o cantitate mare
de materie primă, ne ajutA să intrezărim totuşi

o

intensă

activitf;l.te de

schimb, in cadrul obştiilor săteşti din regiunea colinelor Tutovei, in sec.

IV e.n.
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Dimensiunile acestei activităţi şi semnificaţia lor economico-socială
vor putea fi mai bine elucidate pe măsura idenij.ficării intregului complex
de ateliere din aşezarea de la Bîrlad.
NOUVEAUX ATELIERS POUR FAIRE DES PEIGNES DE CORNES DE CERF
DU IV-E SI�CLE DE n. e. DE VALEA SEACA-BlRLAD
Resume
Les recherches de !'habitat de type Sin.tana de Mureş-Cernea.kov Bîrlad, ont con
tinue le lomg des annees de 1967-1968.
On a en.oore deoouvert quatre nouvelles huttes amenagees comme des ateliers
pour ia..i n:· des peign.es de oo.rnes de cert Le dernier atelier est pl'US grand en ce qui
conc:erne 1a su.rf.ace habitable. A -cette demiere hutte on a surpris l'entree et l'empla
cem:ent des pilieors qui SCIU•tenaient le toit.
Dans tous ces ateliers an faLsait aproximativement le meme type de peigne, rea_
lise par trods pJaques SJU];)el".pOSees par des dvets metalliques et a 1a. maatiVelie semi 
circulairc.
Mais le plus sig,nifi,oatif est le f.a.it que dans t.ous les ateliers ex.am.ines on a tro
uvc des elem€'Jllls ceramaques d'une tres ancienne traditian geto-d:ac.i.que, pa.mU les
quels. la t.asse dacique" anssi.
A part "la tasse" travaillee a la main d'une pâte commune, on a decouvert des
fragmenl5 dt- vases type bocal dont quelques uns en entier.
'l'en:mt oompte de la ceranuque travaillee a la main. du dess in aplique sur cette
ceramique et SU!I' celle travaiDee a la roue. an apprecte que les artisans de l'habitat
de Valea Seacă I'E!Piesentent, sans aucun doute. la PCIPU!ation a.utochtone.

EXPLICATIONS DES FIGURES

. Fig. 1 - Rosette de corne de cerf (1 -2) : fragment de crane. (3) ; Corne de cerf
ectme pour obtenir des ploques rectangulaire, (4-5) ; Co:ne de cerf en vue d'obtenlr
des �laques po·Jr le manche d'outi' s (6).
F1 g. 2 .
Le peigne decouvert en atelier 5 (1-3) : La tasse dacique decouverte
en hutte 5 (4-5) .
Fig. 3 - Le peigne en corne de cerf ctecouvert en atelier 5 (1) ; des plaques
rectangulaire avec le dents coupes (2, 4).
Fig. 4
Le pieces divers en co:mes de cerf decouverte en ateliers
3 et 5
{1, 2, 4) fusaiols decouvertes dans le mems ateliers (3, 5) ; tasses (6-8).
Fig. 5. - Le corne de cerf ecime dans l'axe central decouvert dans le hutte 3.
Fig. 6. - Le corne de cerf en phase de debut du travail decouvertes dans le
hutte 3.
Fig. 7. - De rosette en corne de cerf decouverts dans les huttes nr. 3 et 5, (1, 3,
4) des morceaux de cornes ecimes (2, 5, 6).
Fig. 8 - Des p aques en cornes de cerf (1-4) ; des plaques qui sont en premiere
etape d'usinage decouvertes dans les ateliers (3-5).
Fig. 9. - Des plaques prepares poure les demier es etapes du travail 8 (1-15).
Fig. 10 - Les eclats en corne de cerf (1-14).
Fig. 1 1 - Des cornes de cerf dont se preparaint des manche d'outils (ateliers
3 et 5).
Fig. 12
Matiere primes pour obtenir des autils.
Fig.. 13 - Le vase travaille a'la main (1), atelieD 5 : vase travaille au tour (2),
l'atelier 3 ; tasse sans anse decouverts (3) !'atelier 6 ; des fragments ceramiques
travaille'au tour (4·5), !'atelier 3 ; avec des crets obliques (6).
Fig. 14 - L'aspect du l'atelier nr. 3.
Fig. 15 - Vue generale de l'atelier nr. 5 et 6.
-

-

-

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

