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INDUSTRIA MATERIILOR DURE ANIMALE
REFLECTATĂ ÎN COLECTIA AHEOLOGICĂ
'
A MUZEULUI DE ISTORIE DIN AIUD

Mihai Gligor, Adrian Gligor

Cea mai importantă valoare de patrimoniu a Muzeului de Istorie din Aiud, o
constituie bogata colecţie arheologică, ce ilustrează în mod pregnant evoluţia
comunităţilor umane din această parte a Transilvaniei, din neolitic până în zorile epocii
modeme. Îmbogăţită mereu pe parcursul unei remarcabile activităţi muzeistice - ce se
întinde pe o perioadă de mai bine de un secol - colecţia arheologică mai sus amintită
cuprinde şi un apreciabil număr de obiecte de os şi corn prelucrat.
Reconstituirea în chip cât mai fidel a tuturor aspectelor legate de habitatul uman,
reprezintă un obiectiv major al cercetării arheologice. Desluşirea prin mijloace la
îndemâna arheologului (săpături sistematice, cercetări perieghetice) a nivelului de
civilizaţie atins la un moment dat de purtătorii unei culturi, constituie un comandament
prioritar şi în acelaşi timp o etapă obligatoriu de parcurs.
S-a încetăţenit în literatura de specialitate de la noi, prezentarea cu precădere a
materialului ceramic rezultat în urma cercetărilor arheologice. Fără a încerca
minimalizarea importanţei indiscutabile a „documentului" ceramic, este de netăgăduit
faptul că uneltele reprezintă oglinda vie a preocupărilor unei comunităţi umane, a
tipurilor de activităţi desfăşurate, într-un cuvânt înregistrează nivelul de dezvoltare al
unei societăţi la un moment dat. Aspectul este valabil şi pentru uneltele de os şi corn,
prezente invariabil în aşezările umane, din neolitic până în epoca postromană. Se adaugă
piesele cu rol ornamental şi cele cu conotaţii cultice. Putem spune că este impresionantă
consecvenţa cu care regăsim aceste artefacte în cultura materială a comunităţilor umane
din diverse epoci istorice.
De menţionat că doar un număr restrâns din piesele arheologice puse în discuţie
provin din săpături sistematice, în timp ce majoritatea au ajwis în depozitul arheologic
al muzeului aiudean în urma unor descoperiri întâmplătoare. O parte a obiectelor de os
şi corn ce provin din săpături sistematice, au fost tratate parţial în studii publicate în
reviste de specialitate, împreună cu celelalte materiale arheologice2 . Considerăm utilă
reluarea discuţiei asupra lor, alături de consideraţiile şi analogiile ce se impun, cu
precădere prin prisma lucrărilor ulterior apărute. Restul _pieselor de os şi corn ce fac
obiectul studiului nostru şi-au păstrat caracterul inedit, astfel că demersul de a le reda
circuitului ştiinţific se doreşte o contribuţie la efortul tot mai susţinut din ultimii ani,
vizibil şi la noi, de reconsiderare a artefactelor de acest tip şi de a le valorifica3 .
Modalitatea de abordare a întregului lot de piese de os şi corn propuse spre
dezbatere porneşte în primul rând de la datele cunoscute cu privire la condiţiile
descoperirii şi contextul cultural. Cel mai indicat în cazul de faţă este în primul rând să
circumscriem - în măsura posibilităţilor - fiecare piesă epocii istorice şi culturii din care
face parte, după care urmează studiul tipologic şi al funcţionalităţii şi în cele din urmă
cel anatomic. În această situaţie, criteriile de clasificare trebuie să ţină cont atât de
I
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IMDA, Cf. Beldiman 1999, 40.
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Winkler şi colab 1979, 184; fig. 45/1-3; 1980, 58; fig. 18/2; fig. 19.
3
Mulţumim pe această cale d-şoarei Matilda Takacs şi d-lui Paul Scrobotă de la Muzeul de Istorie din
Aiud pentru sprijinul acordat în publicarea acestui material.
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funcţia îndeplinită,

cât şi de mărimea şi natura oaselor din care au fost confecţionate.
Considerăm că ne înscriem în acest fel pe coordonatele strategiei cercetării actuale
româneşti din acest domeniu4 .
Epoca neo-eneolitică5
Din cunoscuta aşezare neolitică de la Turdaş se păstrează în colecţia arheologică
a muzeului din Aiud un străpungător din os (Foto 1; PI. IV/9; nr. inv. 1212). Singura
menţiune ce însoţeşte piesa - în ceea ce priveşte locul descoperirii - este că provine din
stânga Mureşului. Face parte din categoria uneltelor cu distum anatomic despicat. A fost
lucrată dintr-un os de rumegătoare mică, probabil metapodiu de ovicaprină. Execuţia
piesei este remarcabilă, corpul se subţiază uniform spre partea activă. În zona dorsală, în
apropierea vârfului, unealta a fost despicată longitudinal, cu scopul de a uşura
perforarea pieilor de animale. Numeroasele analogii identificate confirmă larga utilizare
6
7
a acestui tip de unealtă în neoliticul românesc, în aşezări precum: Limba , Parţa ,
Drăguşeni-Ostrov8, Pianul de Jos-Podei9, Hodoni 10, Şeuşa-La cărarea morii11 •
O săpăligă manufacturată dintr-un corn de cerb, provine de la Căpud, în urma
unei descoperiri întâmplătoare (Foto 2; PI. III; nr. inv. 4485). A fost confecţionată dintrun corn cu rozetă, iar perforaţia circulară este aplicată transversal. Corpul uneltei
prezintă crăpături în urma acestei intervenţii. Se observă retezarea uneia din ramurile
cornului, precum şi tăişul unifacial, obţinut în urma secţionării oblice a cornului. Acest
tip de unealtă putea fi folosită ca topor sau ciocan. Atribuirea culturală a piesei poate fi
legată de descoperirile aparţinând culturii Coţofeni din punctul Măgura, aşa cum rezultă
din literatura de specialitate 12 . Analogii destul de bune pentru această unealtă avem la
Şincai-Cetatea Păgânilor 13 , precum şi la Bocşa Montană-Colţan 14 , situri caracteristice
pentru aşezările târzii aparţinând culturii Coţofeni din Transilvania şi Banat.
Aceeaşi materie primă a fost utilizată şi pentru realizarea unei săpăligi sau topor,
cu gaură de înmănuşare circulară, dispusă transversal. Se constată cum de această dată a
fost preferată o suprafaţă intermediară din corn, precum şi urmele de prelucrare (Foto 3;
nr. inv. 4485). Procedeele de fasonare prin care s-a intervenit asupra corpului piesei,
constau din cioplirea cu un topor de piatră sau raclajul prin intermediul unei unelte
litice 15 • Partea activă a uneltei a fost netezită spre vârf, iar piesa este goală în interior.
Avansăm o încadrare asemănătoare ca şi în cazul piesei precedente, având în vedere că
singura menţiune ce însoţeşte unealta este Căpud-Măgura.
Se mai cunosc din aşezarea de la Căpud-Măgura două săpăligi din corn de cerb,
16
cu gaură de înmănuşare circulară, păstrate fragmentar •
De la Râmeţ, de provenienţă necunoscută, (fara a putea preciza contextul în care
a fost descoperit), avem un ciocan-topor, realizat din ramura unui corn de cerb, ce
4

Marinescu-Bâlcu, Beldiman 1997, 275.
Includem cultura Coţofeni la sfârşitul eneoliticului (cf. Ciugudean 2000, 15).
6
Berciu, Berciu 1949, Fig. 13/8, 10.
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Lazarovici 1979, PI. XII/F/12.
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Bolomey, Marinescu-Bâlcu 1988, fig. 3/4.
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Paul 1992, PI. XVII/ 12.
10
Draşovean 1996, PI. XIIl/4.
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Ciută 2000, fig. 9/ l -4.
12
Dumitraşcu 1967, 157-163, Laz.ăr 1976, 28; PI. I, 1979, 31-32; Gligor 1999, 63-81, Ciugudean 2000,
16; RepArhAlba 1995, 68.
13
Laz.ăr 1977, 40-41, PI. XVl/6.
14
Roman 1976, PI. l l/2; Gumă, Săcărin 1981, PI. XXVl/2, XXVIll/9.
15
Marinescu-Bâlcu, Beldiman 1997, 287-288.
16
Gligor 1999, 76, PI. XIll/3-4.
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rozeta (Foto 4; Pl. 11/6; nr. inv. 715). Şi în acest caz, gaura de înmănuşare, de
formă circulară, a fost dispusă transversal, iar pentru finalizarea uneltei au fost
secţionate alte două ramuri ale cornului. Deşi execuţia uneltei este mai neglijentă, se
observă totuşi la capătul inferior un tăiş unifacial. Cum din punctul Râmeţ-Curmătură sau recoltat fragmente ceramice aparţinând culturilor Coţofeni şi Wietenberg, putem
presupune o datare (a piesei) în cadrul uneia din aceste culturi 17 •
Un important lot de artefacte din os şi corn ce se păstrează în colecţia muzeului
aiudean, provine de la Cetea (jud. Alba). O parte au fost publicate de N. Boroffka,
ocazie cu care s-a emis ideea că reprezintă resturi ale unui atelier pentru prelucrat osul şi
cornul, datând din cultura Wietenberg 18 • Se remarcă plăcile ornamentale de os, cu
caracter simbolic, probabil piese de hamaşament 19 • Cercetările arheologice intreprinse
în acest sit au scos în evidenţă o intensă locuire, pe parcursul mai multor epoci
istorice 20 . Toate piesele puse în discuţie sunt rezultatul unor descoperiri întâmplătoare.
Din puncte neprecizate provine o săpăligă realizată din corn de cerb (PI. 11/5; nr. inv.
4352); în partea proximală a uneltei se observă o mică şănţuire, rezultată probabil prin
abraziunea unei fibre vegetale sau animale, utilizată la înmănuşare. De asemenea un ac
de os (Pl. V/3; nr. inv. 4351), cu partea dorsală despicată longitudinal şi partea activă
bine ascuţită.
Majoritatea artefactelor au fost recoltate din punctul Ticuiata 21 , de unde sunt
cunoscute materiale arheologice aparţinând culturilor Coţofeni şi Wietenberg22 .
O săpăligă-plantator, realizată dintr-o ramură de corn de cerb, se detaşează prin
calitatea execuţiei (Foto 5; Pl. Ill/8; nr. inv. 2577). Gaura de înmănuşare de formă
circulară a fost aplicată transversal, iar la extremitatea distală se observă tăişul unifacial.
Perforaţia a fost realizată cu mare precizie, fapt de conduce la ideea că meşterii din
această comunitate dispuneau de cunoştinţe şi unelte care să permită executarea în bune
condiţii a etapei respective din "lanţul operator". Piesa este goală în interior, iar rozeta a
fost înlăturată. Această unealtă a fost utilizată la cultivarea pământului. De la Bocşa
Montană-Colţan se cunoaşte o săpăligă aproape identică în privinţa formei şi execuţiei,
cu menţiunea că s-a păstrat fragmentar23 .
·
Din aceeaşi aşezare, de la Cetea-Ticuiata, prezentăm o spatulă din os (Foto 6; Pl.
IV/6; nr. inv. 2526). Este obţinută dintr-un perete de coastă. Spatulele fac parte din
categoria tipologică a uneltelor cu partea activă liniară. Remarcăm finisarea îngrijită extremitatea distală uşor rotunjită şi lustrul puternic - astfel încât să corespundă utilităţii
pentru care a fost confecţionată, aceea de modelare a vaselor ceramice. Nu este exclusă
posibilitatea ca acest tip de ustensile să servească şi pentru îndepărtarea grăsimii de pe
piei 24 , pentru amestecul unor substanţe alimentare ori prepararea şi aplicarea
coloranţilor25 .
Alte câteva spatule de os (PI. IV/3; nr. inv. 2556, PI. IV/5; nr. inv. 2553, PI.
IV/8, nr. inv. 2568) completează inventarul uneltelor folosite în meşteşugurile casnice în
include

şi
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Boroffka 1994, taf. 111110-13, taf. 112/1-4; RepArhAlba 1995, 156.
Boroffka 1994, 25/1-3; 1998, 81-88, abb. 114-15, 2-3, 4/l-5.
19
Andriţoiu 1992, PI. 40/10; Boroftka 1994, taf. 22113; 24/16, 1998, abb. 1/1-3, 4/6-8.
20
RepArhAlba 1995, 72.
21
În registrul arheologic al muzeului, punctul este menţionat sub numele Picuiata.
22
RepArh Alba 1995, 72; H. Ciugudean 1989, 69, 76; 1995, 14-15; Andriţoiu 1992, PI. 25/1-2, 4, 6, PI.
XXVl/2, 4; Boroffka 1994, 29, taf. 2113-12, 22/1-12, 14-16, 23/1-16; 24/.1-10, 146/6-12, 147/1-12
23
Gumă, Săcărin 1981, PI. XXVIII.
24
Luca, El Susi 1989, 50, nota 6.
25
Marinescu-Bâlcu, Beldiman 1997, 283, 289.
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această aşezare. Încă din epoca neolitică, ca o expresie a noilor ocupaţii productive,

spatulele din os - de diferite forme - devin o prezenţă constantă în marea majoritate a
siturilor26. Perpetuarea activităţilor productive cu caracter agrar-pastoral au impus
2
menţinerea acestui tip de unelte .
În categoria uneltelor ascuţite intră acele, străpungătoarele şi pumnalele. Sunt
utilizate cu precădere la prelucrarea pieilor. Străpungătorul din os, confecţionat din tibia
de ovină, este reprezentativ în acest sens (Foto 7; PI. III/4; nr. inv. 2593). Partea activă a
uneltei a fost bine ascuţită şi alături de spărtura practicată în partea mediană şi distală,
îndeplineşte principala funcţie, aceea de a găuri pieile animalelor, pentru confecţionarea
de îmbrăcăminte sau încălţăminte. Extremitatea proximală de morfologie anatomică a
piesei permite şi lovirea cu un obiect dur, mărind astfel forţa de penetrare. În arealul
Coţofeni, acest tip de unealtă cunoaşte o mare răspândire 28 . O piesă cu funcţiuni
asemănătoare, se păstrează fragmentar şi prezintă de asemenea spărtura în secţiune (PI.
V/11; nr. inv. 2579). Din lotul de unelte cu vârf ascuţit, o piesă ar putea fi utilizată şi ca
dăltiţă, dacă avem în vedere că partea activă a fost secţionată unifacial (PI. IV/l; nr. inv.
2582).
Pumnalele sunt confecţionate în marea majoritate a cazurilor din ulne (PI. III/2;
nr. inv. 2571; PI. III/3; nr. inv. 2554; PI. III/7; nr. inv. 2583). Forma anatomică a osului
uşurează prinderea uneltei cu mâna în zona extremităţii proximale. ~i găsesc de
asemenea bune analogii la Şincai-Cetatea Păgânilor2 9 sau la Livezile-Baia 0 •
De dimensiuni mai mici sunt acele din os. Pentru confecţionarea lor au fost
utilizate ca materie primă oasele de pasăre sau mamifere mici. În partea dorsală sunt
secţionate longitudinal, partea activă este bine ascuţită şi prezintă un lustru puternic (PI.
III/5; nr. inv. 2563; PI. V/l; nr. inv. 4332; PI. V/4; nr. inv. 2591; PI. V/5; nr. inv. 2574;
PI. V/6; nr. inv. 2580; PI. V/9; nr. inv. 2572; PI. V/11; nr. inv. 2579). În situaţia de faţă
s-au păstrat fragmentar. Un singur ac nu a fost secţionat longitudinal, a fost în schimb
puternic lustruit pe întreaga suprafaţă (PI. V/12; nr. inv. 2592). Este de presupus o
utilitate asemănătoare cu aceea a străpungătoarelor. Avem în vedere însă şi decorarea
ceramicii, cu ajutorul vârfului subţire.
Tot de la Cetea-Ticuiata mai provine un colţ de mistreţ (PI. III/6; nr. inv. 3052).
Piesa s-a păstrat fragmentar şi face parte din categoria substanţelor dentare, probabil o
defensă. Şlefuirea s-a realizat pe substrat flexibil mobil. Utilitatea acestei piese nu poate
fi precizată cu claritate, pare însă puţin probabilă o analogie cu cunoscutete amuletepandantiv, confecţionate din aceeaşi materie primă. Pentru o piesă asemănătoare,
descoperită în aşezarea aparţinând culturii Starcevo-Criş de la Grumăzeşti, s-a
identificaţ o utilitate în sensul obţinerii în urma debitării longitudinale, a unor segmente
de pereţi, folosite apoi ca racloare sau gratoare31 .
Din aşezarea aparţinând culturii Coţofeni de la Aiud-Dâmbul Cocoşului32 ,
. provine dintr-o descoperire întâmplătoare o unealtă de os pentru modelat şi decorat
ceramica (Foto 8; PI. 11/1; nr. inv. 4718). Materia primă folosită a fost un perete de
coastă de bovină. Partea "activă" a piesei a fost atent lustruită, după care a fost crestată
26

Lazarovici 1979, PI. Xll/FJ18-19; Bolomey, Marinescu-Bâlcu 1988, fig. 6; Luca, El Susi 1989, 50, Fig.
1/8; D. Ciugudean 1995, fig. 2/3-4; Mazăre 1997, PI. IV; Marinescu-Bâlcu, Beldiman 1997, fig. 3.
27
H. Ciugudean 1997, 14, fig. I9n-8.
28
Roman 1976, PI. X/10-13; Laz.Ar 1977, 38, PI. XIV/13-14; Ciugudean 2000, PI. 125/3-4.
29
Lazăr 1977, 3 8-42, PI. XV.
30
Ciugudean 1997, 13-14, fig.19/1-4, 16, 18.
31
Marinescu-Bâlcu, Beldimaq 1997, 294, fig. 8.
32
RepArhAlba 1995, 21.
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cu un obiect dur, inclusiv la unul din capete, rotunjit anterior acestei operaţii. Unealta
era utilizată atât în procesul de modelare al vaselor ceramice - folosindu-se în acest caz
partea netedă - cât şi la decorare, prin impresiunea în pasta moale a zonei crestate.
Epoca bronzului
De la Lopadea Nouă-Cetăţuie, în urma unei descoperiri întâmplătoare, au fost
găsite câteva dăltiţe de os, de mici dimensiuni (Foto 9; Pl. IV/7; nr. inv. 1377; PI V/2;
nr. inv. 1380; PI. V/7; nr. inv. 1379). Literatura arheologică menţionează în acest punct
materiale de la începutul epocii bronzului 33 . Dăltiţele fac parte din categoria obiectelor
tăioase şi sunt lucrate din pereţi groşi de oase lungi. Deşi piesele se păstrează
fragmentar, se observă cum extremitatea distală a fost prelucrată şi apoi şlefuită. S-a
intervenit şi prin despicarea longitudinală a pieselor, iar faţa interioară a fost şlefuită
pentru atenuarea canalului medular. În toate cazurile, partea activă a fost uşor rotunjită
şi tăişul bine ascuţit.
Rămâne de discutat utilitatea acestui tip de unealtă în contextul activităţilor ce
valorifică produse animale sau de factură vegetală, dacă ne gândim la rezistenţa şi
eficacitatea unei unelte de os în comparaţie cu o aşchie de silex. Dăltiţe astfel
manufacturate se pretează mai bine la prelucrarea unor materii prime precum pielea de
animal sau lemnul de esenţă moale34 .
Din aşezarea de la Livezile-Dealul Sârbului se cunosc materiale arheologice
35
36
aparţinând bronzului timpuriu , culturii Wietenberg precum şi străpungătoare din os.
Prezentăm un ac de os, cu extremitatea distală prelucrată, bine lustruit (Pl. V/10; nr. inv.
2339).
Tot de la Livezile, din punctul La Izvorul Popii, literatura de specialitate
înregistrează - fără menţiuni clare legate de condiţiile descoperirii - ceramică
37
Wietenberg , idoli antropomorfi sau amulete-pandantiv din os, fără o încadrare
culturală sigură 38 , unelte de os 39 şi com40 . Se mai păstrează şi câteva fragmente
. c oţo fiem·41 .
ceramice
Din această aşezare mai prezentăm un posibil pumnal cu orificiu circular spre
extremitatea proximală (Pl. III/l; nr. inv. 1613), o spatulă (Pl. IV/2; nr. inv. 1617), o
dăltiţă (Pl. IV/4; nr. inv. 1618) şi un străpungător (Pl. V/8; nr. inv. 1616). Toate aceste
unelte confecţionate din os, asupra cărora s-a intervenit sumar pentru prelucrare, se
păstrează în stare fragmentară. Precizări legate de contextul stratigrafic nu se cunosc.
Aceste unelte contribuie fără îndoială la conturarea unei imagini mai complete legate de
modul de viaţă şi principalele ocupaţii practicate în această aşezare de comunităţile
umane care au populat-o.
O piesă confecţionată dintr-un corn de cerb provine din marea aşezare de la
Cicău-Sălişte, considerată de autorii descoperirii ca fiind un posibil sceptru sau topor de
luptă. Contextul stratigrafic nu permite o datare culturală clară, existând posibilitatea ca
piesa să aparţină culturilor Coţofeni sau Wietenberg42 . Avansăm ca mai sigură prezenţa
33

Boroffka 1994, 54; RepArhAlba 1995, 117.
Bolomey, Marinescu-Bâlcu 1988, 343.
35
Ciugudean 1995, 26, fig. 9/5, IO; Gligor 2001, 85-105.
36
Boroffka 1994, 53, taf. 86/5-7; 148/1-7.
37
Boroffka 1993, 293-294, nota 6, fig. 3/3-7, 4/l-2; 1994, 53, taf. 148/8-10.
38
Boroffka 1993, 298-300, fig. 2/5-6; Boroffka 1994, taf. 86/ l-2.
39
Boroffka 1994, taf. 148/13-16.
40
Boroffka 1994, taf. 148/17-18.
41
Boroffka 1993, 293-294, fig. 2/l-4, 3/l-2.
42
Winkler şi colab. 1980, 58; fig. 18/2, fig. 19.
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unui artefact de acest tip în mediu Wietenberg, date fiind tehnica de realizare, starea
piesei şi posibila utilitate.
Este vizibilă prelucrarea atentă a rozetei şi îndepărtarea crustei prin dăltuire. Una
din ramurile coroanei a fost secţionată oblic. Trei găuri de mici dimensiuni perforează
coroana rozetei. Nu este exclus ca în aceste găuri să se fi introdus cu rol ornamental
componente de natură vegetală. Succesiv, asupra piesei s-a intervenit prin intermediul
tehnicilor de debitaj şi fasonare (Foto 10-11; Pl. 1/2; nr. inv. 9571). Străpungerea
ţesutului compact a fost posibilă prin utilizarea unei piese litice. Gaura de înmănuşare
este de formă patrulateră şi a fost obţinută prin dăltuire. Se observă o crăpătură pe
corpul piesei, rezultată în urma încercării de introducere a unui cep de os. Aspectul
lucios obţinut în urma finisării, sugerează folosirea unei bucăţi de piele. Lipsa uzurii
conduce la acreditarea ideii că destinaţia a fost alta decât cea de unealtă.
Una din trăsăturile specifice ale epocii bronzului este depunerea de obiecte în
pământ, sub forma depozitelor. Numeroaselor descoperiri de acest fel - perpetuate şi în
epoca fierului - li s-a atribuit un caracter cultic, depunerile - într-o proporţie
43
covârşi~oare piese realizate din bronz - fiind văzute ca ofrande, cu funcţie votivă .
In cazul pieselor de corn de cerb, de notorietate este sceptrul ornamentat
descoperit la Lancrăm 44 . Piesa de la Cicău, deşi fără ornamente, ar putea fi considerată o
armă cu valoare simbolică, îndeplinind rolul unui obiect de prestigiu, cu funcţie de
distincţie socială. Oricum, orientarea perforaţiei - în cazul ataşării unei cozi de lemn indică rolul unui posibil instrument folosit prin lovire.
Epoca romană şi postromană
Un ac de păr din os, descoperit la Cicău-Să/işte45 face parte din categoria acelor
cu cap plat, databil în sec. 11-ill d. H. cu numeroase analogii la Apulum 46 , Ulpia Traiana
Sarmizegetusa47 sau la Porolissum48 . Corpul acului este drept, se subţiază uniform spre
vârf, are profil rotund şi este bine lustruit (Foto 12; Pl. 11/4; nr. inv. 12300). Oasele
menajere, provenind de la mamifere mari, constituiau materia primă pentru obţinerea
acului. Acest obiect artizanal, utilizat atât de bărbaţi cât şi de femei, era confecţionat cu
cea mai mare probabilitate manual, în ateliere·specializate49 .
Importante discuţii comportă doi piepteni de os - din aceeaşi aşezare identificaţi într-un context stratigrafic ce nu permite datări sigure. Autorii săpăturii
consideră că cele două piese sunt specifice sec. IV-V d. H., în cadrul culturii Sântana de
Mureş şi exclud o încadrare mai târzie, ca aparţinând unei populaţii gepide50 . Mai mult,
aceste artefacte dovedesc persistenţa unei populaţii autohtone pe teritoriul provinciei
Dacia, după retragerea aureliană51 .
Primul piaptăn este de tipul celor cu apucător semicircular, cu un singur rând de
dinţi, compus din trei plăci de os, prinse între ele prin intermediul a şapte nituri de bronz
Andriţoiu 1992, 74; Hansen 1994, 74-82; Soroceanu 1995, 32-33; Vulpe 1995, 20; Petrescu-Dâmboviţa
1995,51.
44
Aldea 1973, 25-33, fig. 2-3.
45
În studiul consacrat descoperirilor de la Cicău-Sălişte, această piesă este considerată un stilet (Winkler
şi colab 1979, 184, fig. 45/3).
46
Cociş, Alicu 1993, 113-115, PI. 1/1, 4-5; D. Ciugudean 1997, 17-19, PI. IV/1-5, PI. IX/12-13; Rodean,
Ciugudean 1999, 249, PI. 1/3.
47
Alicu, Nemeş 1982, 352, PI. 1/3.
48
Gudea, Bajusz 1991, 90-91, Pl.11/9.
49
Gudea, Bajusz 1991, 84-89.
50
Winkler şi colab 1979, 184, nota 52, fig. 45/1-2.
51
Winkler şi colab 1979, 186-187.
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(Foto 13; PI. 11/3; nr. inv. 12298). Acest tip de piaptăn, cu mâner semicircular, cu
plăcuţe prinse prin intermediul niturilor de bronz sau fier, uneori decorate prin modele
52
incizate, are o mare răspândire în cadrul culturii Sântana de Mureş .
Cel de-al doilea piaptăn, păstrat fragmentar, se înscrie în categoria pieptenilor
bilaterali. Şi în acest caz, un nit de bronz prinde cele trei plăcuţe de os, care compun
piesa (Foto 14; PI. 11/2; nr. inv. 12299).
În momentul de faţă, se cunosc mai multe ateliere pentru confecţionat pieptenii
din corn de cerb. Arheologic, au fost surprinse în diferite stadii de prelucrare materiale
osteologice - ce scot în evidenţă şi etapele procesului tehnologic - din aşezări precum:
Bârlad-Valea Seacă53 , Fedeşti 4 , Biharea55 , Suceag 56 . Câteva din exemplarele de la
Bârlad-Valea Seacă, cu analogii destul de bune la pieptenele cu mâner semicircular de
la Cicău, sunt datate în sec. IV d. H. 57 • Pentru pieptenele cu dinţi bilaterali, o analogie
avem la Histria, pentru exemplarul respectiv specificându-se că acest tip apare la noi în
59
sec. IV d. H. 58 , precum şi la Spanţov, cu o încadrare cronologică asemănătoare .
V. Palade consideră că populaţiei autohtone i se datorează producţia de piepteni
din corn de cerb din atelierele specializate de prelucrare descoperite la Bârlad-Va/ea
Seacă. Nu exclude posibilitatea ca tehnica de confecţionare să fi fost preluată de la
populaţiile migratoare60 .
C. Opreanu scoate în evidenţă faptul că indiferent de tipul piaptănului, tehnica
de lucru este identică şi atribuie populaţiilor autohtone manufacturarea acestor piese,
62
însuşită pe filieră romană61 . Vorbeşte chiar de o cultură daco-romană târzie .
Pentru perioada imediat următoare, amintim doar descoperirile din nivelul
aşezării din sec. V-VI de la Davideni 63 .
CONSIDERA ŢII FINALE
Studiile consacrate artefactelor din os şi corn din ultimele decenii aduc în
discuţie noi abordări metodologice şi precizări de ordin anatomic sau în privinţa
tehnologiilor de prelucrare64 . Orientarea tradiţională susţinută până acum de arheologi cu tratarea parţială, periferică şi inconsecventă a acestor categorii de materiale provenite
din săpături - pare a opune tacit în momentul de faţă criteriul anatomic utilizat cu
precădere de specialiştii din domeniul biologiei. Consensul este realizat atunci când
cercetătorii cad de acord că descoperirile documentează o "industrie a osului şi
cornului" în aşezările preistorice65 sau o "industrie a materiilor dure animale"66 .
Ioniţă 1966, 208, fig. 19; Palade 1966, 275; Palade I 969, 233.
Palade 1966, 261-275, fig. l, 5-12; Palade 1969, 233-252, fig. l, 3, 5-12, 14-15; Palade 1981, 179-210;
Palade 1985, 185-186, fig. 6-9, fig. 10/2-5, fig. ll.
54
Palade 1971, 207-213, fig. 1-3.
55
Dumitraşcu 1982, 107-121, fig. 1-5.
56
Opreanu 1992, 159-163, PI. I-III.
57
Palade 1966, 274, fig. 13-14; Palade 1981, 212-214, fig. 18/2, 26/1-3, 27/3, 28/2.
58
Condurachi şi colab 1957, 41, fig. 33/4.
59
Mitrea, Preda 1966, fig. 33/2.
60
Palade 1969, 251; Palade 1971, 213; Palade 1981, 212-214.
61
Opreanu 1992, 164-167.
62
Oprean 1993, 244-245, 256, nota 144.
63
Mitrea 2000, 440-441, fig. 4/3.
64
Billamboz 1977, 91-176; Camps 1979, 182-191; Bolomey, Marinescu-Bâlcu 1988, 331-353;
Marinescu-Bâlcu, Beldiman 1997, 275-295; Marinescu-Bâlcu, Bolomey 2000, 78-79; El Susi 1997, 5664; Beldiman 1999, 60-70; 1999-2000, 67-70; Mazăre 1997, 5-17; 2000, 31-39; Stratouli 1998, 43-158.
65
Roman 1976, 18; Gumă, Săcărin 1981, 63; Chidioşan 1980, 100; 1984, 28; Bolomey, Marinescu-Bâlcu
1988, 331; Ciugudean 2000, 32
52
53
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Arheozoologia, ştiinţă de interferenţă, pare să conjuge în mod fericit eforturile
venite din ambele direcţii şi să ne ofere informaţii în plus cu privire la aspectele
economiei alimentare, sezonalitatea unor aşezări văzută din perspectiva resturilor
osteologice identificate, estimarea vârstelor de sacrificare a animalelor, modele de
adaptare într-un cadru geografic dat, practicile rituale şi nu în ultimul rând, privind
tehnicile de confecţionare a uneltelor67 .
În privinţa listelor tipologice, precum şi în legătură cu procesele tehnologice,
prin lotul propus spre dezbatere în studiul de faţă, aducem câteva completări.
Trebuie spus de la început că în cazul uneltelor de os şi corn, elaborarea unei
tipologii stricte se dovedeşte a fi destul de dificilă, datorită faptului că o unealtă poate fi
multifuncţională sau se poate întâmpla ca două unelte cu o înfăţişare diferită să aibă
aceeaşi funcţionalitate. În alegerea materiei prime s-a avut în vedere rezistenţa, forma şi
dimensiunea osului sau comului 68 .
S-a acreditat ideea că majoritatea uneltelor confecţionate din corn de cerb au
folosit ca materie ~riină ramurile "lepădate" de cerb şi mai puţin cele obţinute prin
vânarea animalului 9 • De precizat că în cazul coamelor de cerb, este sigură prezenţa
acestora doar la masculi 70 . A. Billamboz scotea în evidenţă drept calităţi principale ale
cornului de cerb rezistenţa şi elasticitatea71 .
Până în prezent, pe baza studierii mai multor loturi de artefacte din corn de cerb,
s-au putut preciza principalele operaţiuni, prin intermediul cărora s-a intervenit pentru
confecţionarea acestui tip de piese72 . Şi în cazul uneltelor din corn de cerb ce au făcut
obiectul studiului de faţă, am putut identifica printre operaţiile de bază secţionarea prin
intermediul percuţiei aşezate, utilizarea unei fibre vegetale, a sforii ude şi nisipului,
precum şi a tehnicilor „sciage au silex" şi „splint and groove technique"; urmau apoi,
într-o înlănţuire firească, operaţiunile de decorticare, evidare, perforare şi lustruire (Foto
2; PI. 111; Foto 3; Foto 4; PI. 11/6; Foto 5; PI. 111/8; Foto 10-11; PI. 112). Prin urmare, se
reuşea debitarea cornului în segmente, înlăturarea stratului cortical şi a spongioasei,
obţinerea găurii de înmănuşare pe axul transversal şi în final eliminarea perlaţiei şi a
rugozităţilor naturale. Perforarea cornului de cerb s-a putut realiza cu un strung de mână
vertical, ce avea un vârf ascuţit, obţinut dintr-o piesă litică73 .
De remarcat cu privire la tehnologia de manufacturare a pieptenilor de os că
ramurile din corn de cerb - după despicare şi tăiere - este probabil să fi fost ţinute în apă
caldă sau leşie pentru a-şi pierde din duritate74 . Sârma pentru nituri se obţinea din tablă
de cupru, ce se răsucea şi turtea prin batere, devenind maleabilă75 • Dinţii pieptenilor se
crestau cel mai probabil după montarea plăcilor prin intermediul niturilor şi se realizau
cu ajutorul mai multor tipuri de fierăstrău. "Lanţul operator" se încheia cu îmbibarea
piesei în grăsime şi lustruirea cu un material textil sau piele, conferindu-i în final un
aspect estetic cu valenţe artistice76 •
66

Marinescu-Bâlcu, Beldiman 1997, 274; Beldiman 1999, 39-40.
Bolomey 1976, 465-474; El Susi 1996, 9-14; Udrescu şi colab. 1999, 17-35.
68
Chidioşan 1984, 30.
69
Palade 1966, 269; Palade 1981, 180; Comşa 1987, 93.
70
Beldiman 1999, 61.
71
Billamboz 1977, 99.
72
Billamboz 1977, 100-109; Beldiman 1999-2000, 70-72; Marinescu-Bâlcu, Bolomey 2000, 78-79.
73
Chidioşan 1984, 29.
74
Palade 1966, 270-271; 1981, 180, 206; Dumitraşcu 1982, 111-112.
75
Palade 1971, 209; Palade 1985, 186, fig. 1-4, 8-12.
76
Palade 1981, 210.
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Activitatea permanentă de prelucrare a pieptenilor de os în atelierele specializate
din zona Moldovei - cum sunt cele descoperite la Fedeşti şi Valea Seacă - este ~usă în
legătură cu intense schimburi comerciale, ce au înflorit pe parcursul sec. IV d. H. .
Pentru artefactele confecţionate din os, tehnologia de prelucrare parcurge
obligatoriu etapele de debitaj şi fasonare, pentru fiecare precizându-se mai multe
operaţiuni 78 . Tehnica renurajului s-a impus pentru operaţia de despicare longitudinală a
metapodiilor. Se puteau obţine în acest fel mai multe piese dintr-un singur os79 . În cazul
străpungătoarelor şi acelor de os, partea activă a fost adusă în forma de utilizare dorită şi
prin folosirea tehnicii de fasonare prin abraziune pe substrat rugos dur, fix sau mobi1 80 .
Pentru această operaţiune, se utilizează în mod curent apa şi nisipul 81 . În cadrul etapei
de finisare, şlefuirea prin intermediul pieii sau materialelor textile s-a realizat cu scopul
eliminării striurilor rezultate în urma aplicării operaţiunilor de raclaj şi abraziune 82 .
O mai corectă identificare a utilităţii obiectelor de os şi corn prelucrat ar putea fi
obţinută pe baza studierii urmelor de uzură prezente pe artefacte. În condiţiile în care
dotarea tehnică ar permite acest lucru, prin utilizarea acestei metode s-ar elimina din
relativismul unor clasificări tipologice, ce se bazează în principal pe analogii.
Reconstituirea experimentală a tehnologiei de manufacturare ar permite de asemenea
formularea unor ipoteze funcţionale.
Lipsa cunoştinţelor exhaustive legate de contextul stratigrafic în care au fost
găsite piesele de os şi corn ce au constituit obiectul studiului de faţă, precum şi
provenienţa acestora în mare măsură din descoperiri fortuite, constituie fără îndoială un
handicap. Considerăm însă că valoarea ştiinţifică a "eşantionului osteologic" - chiar
eterogen în privinţa epocii istorice sau a utilităţii pieselor ce îl compun - justifică
"recuperarea" sa şi publicarea în forma actuală.

Foto 1

Foto 2

77

Palade 1969, 251; Palade 1971, 212-213.
Marinescu-Bâlcu, Beldiman 1997, 287-288; Beldiman 1999, 70; Mazăre 2000, 32-37.
79
Bolomey, Marinescu-Bâlcu 1988, 352; Mazăre 2000, 32-33.
80
Mazăre 2000, 36.
81
Marinescu-Bâlcu, Beldiman 1997, 288.
82
Marinescu-Bâlcu, Beldiman i 997, 288; Mazăre 2000, 36.
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L'INDUSTRIE DES MATERIAUX DURS ANIMAUX REFLECTEE DANS LA
COLLECTION ARCHEOLOGIQUE DE MUSEE D'HISTOIRE D' AIUD
Resume
La plous importante valeur du patrimoine du Musee d'Histoire d' Aiud est constituee par
la riche collection archeologique, qui illustre d'une maniere pregnante l'evolution des
communautes humaines de celte partie de la Transylvanie a partir de neolithique jusqu'â l'aube
de l'epoque modeme. Toujours enrichie le long d'une remarquable activite du musee - qui
s'etend d'ailleurs sur une periode de plus d'un siecle - la collection archeologique ci dessus
mentionnes comprend aussi un appreciable nombre d'objets d'os et de come fa~onnee.
L'etude ci-presente propose la valorisation de la partie des pieces d'os et de come
trouvee dans le Musee d' Aiud dont on connaît un minimum de don nes liees a I' endroit et au
contexte de la decouverte at qui ont garde leur caractere inedit.
Quelques objets d'os et de come qui proviennent des fouilles archeologiques
systematiques ont ete traitees partiellement dans Ies etudes publiees dans des revue de specialite.
Nous considerons tres utile la reprise de la discussion sur ces objets â cote des considerations et
des analogies qui s'imposent, de preference par le prisme des etudes ulterieurement apparues.
Dans l'elaboration de celte etude ont ete parcourues quelques etapes considerees
obligatoires: la circonscription-dans la mesure du possible-de chaque piece â la culture dont elle
fait partie et ensuite l'etude typologique et de la functionnalite et finalement l'etude anatomique.
On a mis aussi !'accent sur Ies techniques de confectionne, vues comme un indicateur qui
enregistre le niveau de developpement de la communaute humaine â un moment donne.
Sont presentes des objets d'os et de come fa~onnee de l'epoque neo-c!neolithique et
de meme de l'epoque romaine et post-romaine. Les points archeologiques d'o proviennent ces
artefact sont: Turdaş, Râmeţ-La curmătură, Căpud-Măgura Căpudului, Cetea-Ticuiata,
Lopadea Nouă-Cetăţuie, Aiud-Dâmbul Cocoşului, Livezile-Dealul Sârbului şi La Izvorul Popii,
Cicău-Sălişte.

Les listes typologiques comprennent: serfoueltes, perceuses, poignards, aiguilles, petits
ciseaux, spatules, peignes.
Nous avons precise qu'en ce qui concerne Ies outils d'os et de come l'elaboration d'une
typologie stricte s'avere a etre assez difficile â cause du fait qu'un outil peut etre
multifonctionnel ou ii peut arriver que deux outils ayant un aspect different, puissent avoir la
meme fonctionnalite.
Par la demarche de rendre au circuit scientifique le lot de materiaux archeologiques mis en
discussion nous desirons apporter une contribution â I' effort de plus en plus soutenu Ies
demieres annees - visibles chez nous aussi-de reconsideration des artefacts de ce type et de Ies
valoriser dans le cadre d'un syst~me organise et elabore en concordance avec la strategie de la
recherche actuelle dans ce domaine.
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