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Abstract. Dacian adornments from osseous raw materials discovered recently in Transylvania, Romania. The present paper analyses an assemblage comprising ten various pieces
(pendants and beads made of animal teeth, fish vertebra, shell of fossil snail, and raw materials – red deer canine, wild boar tusk, fish vertebra) discovered in the past few years within
the researches carried out in two Dacian sites from Transylvania: Ardeu-Cetăţuie (excavations carried out by Iosif Vasile Ferencz) and Hunedoara-Grădina Castelului (researches
carried out by Sabin Adrian Luca, Valeriu Sârbu, Cristian Roman). These belong to the Second
Iron Age – Classical Dacian Civilization (I century B.C. – I century A.D.). The artefacts come
from a hillfort and a funerary/ritual context, fact that enhance the value and the interest in
approaching this theme for the first time. The extensive data were unified and analysed in a
uniform manner. These materials were studied according to the actual research methodology
of the domain, starting from the raw material identification, defining the manufacturing stages,
use-wear traces and formulating hypotheses regarding their use. Microscopic analysis of the
surfaces of these artefacts develops the framework of approach and represents a compulsory
stage of complex valorisation of the pieces which generally are considered as small finds. In
the same time, the objects represent benchmarks for unique data related to the aspects of Dacian
spiritual life. All the parameters were taken and this allowed to continue feeding a database
containing osseous materials industry from Ardeu-Cetăţuie. Our approach facilitated the highlight of some typological and technological characteristic elements of the artefacts, some of
them attested for the first time in the site mentioned below. As technical procedures identified while analyzing the artefacts, it can be mentioned the perforation using a knife or drill
was the shaping technique applied (for manufacturing the pendants made of teeth). In the case
of discoveries from Ardeu-Cetăţuie due to the local procurement of the raw materials, all the
pieces were produced very probably intra site. The studied assemblage offers new typological, palaeo-technological and chrono-cultural markers important for a complex and extensive
approach of complex manifestations of Classical Dacian Civilisation and spiritual life in
Transylvania.
Keywords: adornments, Dacians, osseous materials artefacts, Paleotechnology, symbolism.
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1. INTRODUCERE
În cadrul demersurilor de cunoaştere a civilizaţiei şi culturii geto-dacice, un
loc aparte ocupă studiul diferitelor domenii ale tehnicii, precum fabricarea ceramicii,
metalurgia fierului, a bronzului, a argintului, prelucrarea pietrei, arhitectură şi tehnici
de construcţie, repertoriul uneltelor, armelor, pieselor de port şi de podoabă etc.
În acest context remarcăm şi existenţa dovezilor legate de prelucrarea materiilor dure animale (os, corn de cerb şi de căprior, dinţi, cochilii de melci etc.) în scopul obţinerii unor obiecte care îşi găseau utilizarea ca unelte, arme, accesorii pentru
unelte şi arme (mânere), piese de port şi podoabe ş.a. De asemenea, piesele din materii
dure animale erau procurate din comerţul vremii, din lumea elenistică şi romană (sec. I
îHr − I dHr), remarcându-se prin tipuri speciale şi calitate superioară.
Deşi dispunem de relativ numeroase descoperiri făcute de-a lungul timpului,
mai ales în marile aşezări de tip dava de pe întreg cuprinsul Daciei, prelucrarea domestică a materiilor dure animale şi artizanatul de os şi corn din a doua epocă a fierului
şi, în special, din vremea de apogeu a civilizaţiei şi culturii geto-dacilor nu este, încă,
studiat în mod sistematic; au fost publicate unele articole şi studii, ca şi capitole ale
unor monografii tratând sumar acest subiect, oferind doar o imagine parţială a amplorii,
importanţei şi repertoriului tipologic-funcţional al acestor artefacte.
Date mai consistente au fost publicate despre materialele din davele est-carpatice, precum Poiana, jud. Galaţi; Brad, jud. Neamţ; Răcătău, jud. Bacău1, ca şi, recent,
despre cele recuperate din cetăţuia de la Ardeu, jud. Hunedoara2.
Un loc aparte ocupă prezenţa acestor artefacte în contexte speciale, cum sunt
cele rituale şi funerare, exemplul cel mai recent şi valoros fiind acela al sitului de la
Hunedoara-Grădina Castelului, jud. Hunedoara3.
O primă abordare sistematică a domeniului industriei osului (sau a materiilor dure animale) la geto-daci a fost prilejuită de organizarea unei expoziţii tematice în cadrul Muzeului Civilizaţiei dacice şi Romane, Deva şi de editarea catalogului acesteia (2012)4.
Repertoriul artefactelor geto-dacice din materii dure animale descoperite în
spaţiul intracarpatic şi cu deosebire în siturile de la Ardeu-Cetăţuie şi HunedoaraGrădina Castelului include mai multe categorii tipologice şi tipuri: unelte: vârfuri
(sule, străpungătoare, împungătoare), ace, spatule; arme (vârfuri de săgeţi din corn
de cerb); accesorii pentru unelte şi arme: mânere de os şi corn pentru cuţite, pile,
cuţite de luptă, plăsele de os şi corn pentru mânere de cuţit, tuburi (pentru păstrat
ace, instrumente muzicale) şi manşoane (probabil pentru tecile de lemn ale cuţitelor);
piese de port şi de podoabă: nasturi, piepteni de os şi din corn de cerb, ace de păr de
os, capete de curea din plăcuţe de corn de cerb, şaibe din corn de cerb, mărgele şi
pandantive de os şi din dinţi (canini) de urs, vulpe, cerb, lup, mistreţ, câine, vertebre
de peşte, cochilii de melci fosili; diverse: probabil piese pentru jocuri − zar; fluiere și
1

Căpitanu, 1985; Ursachi, 1995; Vulpe, Teodor, 2003.
Ferencz, 2010; Beldiman et alii, 2012c.
3
Sîrbu et alii, 2007.
4
Ferencz, Beldiman, 2012; Beldiman et alii, 2012c.
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patine de os etc5.
Toate aceste artefacte documentează activităţi de mare diversitate, fiind, în
cele mai multe dintre cazuri, singurele dovezi în acest sens: procesarea unor materii
prime din sfera economică, precum tranşarea animalelor domestice şi sălbatice în scop
alimentar; vânătoarea; practicarea unor meşteşuguri, precum prelucrarea pieilor, a
lemnului; utilizarea armelor de vânătoare sau de război (vârfuri de săgeţi de os, manşoane pentru teci de cuţit); comerţul cu oraşele din lumea elenistică şi romană; utilizarea instrumentelor muzicale sau pentru emiterea semnalelor sonore, podoabe corporale şi piese cu valoare simbolică şi magico-religioasă etc.
Prezenţa materiilor prime brute şi a eboşelor (piese în curs de prelucrare), a
rebuturilor, deşeurilor în aşezările dacice, dovedeşte prelucrarea locală a materiilor
dure animale, în ateliere specializate, în cadrul fierăriilor sau chiar în mediul domestic.
Studiul urmelor care se conservă pe suprafeţele pieselor ne oferă indicii legate
de modalităţile de confecţionare (tehnologia), procedeele şi uneltele folosite: fracturare, cioplire, raclaj, perforare, tăiere, abraziune, gravare, aplicate cu ajutorul securii
sau toporului, cuţitului, dălţii, sfredelului, ferăstrăului, compasului, gresiei. Urmele
de uzură (tocire, lustru, striuri, fracturi şi microfracturi etc.) sunt indicii ale modului
de folosire, ca şi, uneori, ale intervenţiilor în scopul reparării/ reamenajării unor piese.
Deşi nu sunt, deocamdată, prea numeroase, piesele provenind din cele două
situri menţionate (Ardeu-Cetăţuie şi Hunedoara-Grădina Castelului), aduc contribuţii
importante la cunoaşterea artizanatului dacic al materiilor dure animale din perioada
de apogeu a civilizaţiei lor şi a manifestărilor vieţii spirituale, fiind cunoscute valenţele magico-religioase ale materiilor prime transformate în artefacte, provenind de la
animale cu rol simbolic, legate de credinţele vremii: taurul, cerbul, mistreţul, lupul,
ursul etc.6.

2. CONTEXTUL
2.1. Ardeu-Cetăţuie
Ardeu este un sat situat în partea de nord-est a judeţului Hunedoara, fiind parte
componentă a com. Balşa. Întreaga zonă are aspect colinar, însă abrupturile stâncoase
în care se deschid numeroase cavităţi naturale dau peisajului o notă aparte. Aflat la
cca 17 km de Valea Mureşului, dealul numit “Cetăţuie”, care prin poziţia sa permite
controlul drumului spre Munţii Apuseni, are caracteristici potrivite pentru amplasarea unei fortificaţii. Distanţa mică faţă de principala cale de acces din sudul spaţiului
intracarpatic facilita, probabil, aprovizionarea.
Cetatea a fost semnalată în literatura domeniului la sfârşitul secolului al XIXlea, însă pe parcursul secolului al XX-lea a fost rareori menţionată. O primă etapă a
cercetărilor, importantă pentru cunoaşterea antichităţilor de pe dealul “Cetăţuie” de
la Ardeu s-a desfăşurat în anul 1973, când Larisa Nemoianu, de la Muzeul Naţional
de Istorie al României din Bucureşti, a realizat un sondaj arheologic. Anvergura
redusă a cercetărilor a creat anumite incertitudini care au marcat interpretarea sitului
în anii ’70 şi ’80 ai secolului trecut. Astfel, Ioan Glodariu îl include printre cetăţile
5
6

Beldiman et alii, 2012b.
Ferencz, 2012b; Ferencz, 2012c.
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dacice, în timp ce Ion Horaţiu Crişan, câţiva ani mai târziu, îl considera a fi aşezare
fortificată. Îndoiala în ceea ce priveşte încadrarea fortificaţiei într-una dintre cele
două categorii este formulată cu claritate într-o lucrare din anul 1989. Tot din acelaşi
motiv, István Ferenczi presupunea, citându-l pe Téglás Gábor, că zidurile fortificaţiei erau realizate din blocuri de calcar, asemănătoare celor din Munţii Orăştiei.
În ultimii ani, cetatea dacică de la Ardeu a devenit tot mai cunoscută datorită
interesului acordat de către Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva7. Ea a
fost reşedinţă nobiliară din prima jumătate a sec. I îHr şi până la războaiele cu romanii
de la începutul sec. II dHr8.
Incinta avea ziduri din piatră locală, lipită cu lut, întărite şi înălţate cu structuri de lemn, care înconjurau culmea dealului numit astăzi “Cetăţuie”. Suprafaţa a fost
împărţită în două; partea nordică, unde un mamelon stâncos domină întregul platou,
era destinată amplasării locuinţei nobilului. “Palatul”, adică aşa-zisul turn-locuinţă,
numit astfel în baza terminologiei propuse de Ioan Glodariu, datorită asemănării cu
donjoanele medievale, domina întregul platou, fiind construit pe mamelonul menţionat. Partea sudică era rezervată, cu toată probabilitatea, membrilor “curţii” sale, războinicilor şi familiilor lor.
În partea vestică au fost descoperite urmele unui atelier în care se confectionau
obiecte din fier, bronz, dar şi din os şi corn. Acesta se pare că nu a fost singurul atelier de
bronzier descoperit la Ardeu, urmele altuia fiind identificate la baza versantului sudic.
Poarta cetăţii era amplasată, după toate probabilităţile, în zona de sud-vest a
platoului superior, însă până în acest moment nu există dovezi certe. Făcând apel la
memoria localnicilor, care ţineau mieii la înţărcat pe această culme, am aflat că accesul se făcea pe un drumeag care pornea de pe versantul nordic. El ocolea dealul prin
vest, urcând o pantă uşoară, amenajată şi ajungea în partea sud-vestică a platoului,
acolo unde presupunem că se găsea poarta9.
Cercetările arheologice efectuate în ultimul deceniu (2001–'14) în cetăţuia
dacică de la Ardeu au dus la recuperarea unui important lot de materiale arheozoologice (oase, coarne, dinţi ale mamiferelor domestice şi sălbatice vânate, coarnele de
cerb şi de căprior), aflat în curs de analiză. Se poate constata, la o primă examinare,
prezenţa speciilor domestice, cum sunt bovinele, ovicaprinele, suinele, calul, precum
şi a celor sălbatice: mistreţul, cerbul, căpriorul10. În urma consumului alimentar sau
al culegerii rezultă materiile prime pentru practicarea unui meşteşug foarte vechi, în
formă specializată (artizanat) sau domestică. Este vorba de industria osului şi a cornului sau industria materiilor dure animale (IMDA). Unele piese au fost procurate
din comerţul intern sau extern al vremii.
Numeroase obiecte descoperite pe parcursul campaniilor de cercetări probează locuirea cetăţii cu mare intensitate în epoca Regatului Dac; sunt prezente şi
vestigii aparţinând altor epoci. Printre artefactele dacice se remarcă arme, piese de
7

Ferencz, Roman, 2010, p. 174; Ferencz, 2012a, p. 70.
Ferencz, Roman, 2010, p. 174-175.
9
Ferencz, 2012a.
10
Beldiman et alii, 2012c.
8
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port, alături de care se află piese provenind din lumea romană11. Artefactele de os şi
corn de la Ardeu constituie în prezent un lot format din 50 de piese, recuperate atât
din stratul de cultură, cât şi din complexe (“Atelierul Fierarului”, cercetat parţial în
Sp4 şi S5B; complex funerar sau de cult). Obiectele aparţin mai multor categorii şi
reprezintă piese finite întregi, piese deteriorate prin folosire, materii prime, eboşe
(piese în curs de prelucrare), rebuturi, deşeuri.
Sunt reprezentate: accesoriile pentru unelte şi arme: mânere de corn de cerb
şi căprior pentru cuţite, pile; plăcuţe (plăsele) pentru mânere de cuţit de uz curent
sau de luptă (sica); arme: vârf de săgeată din corn de cerb; accesorii diverse, podoabe,
piese de joc: şaibă din corn de cerb; mărgea din vertebră de peşte (crap?); zar de os
− piesă de import, probabil de epocă dacică. La acestea se adaugă materiile prime
neprocesate pentru confecţionarea acestor tipuri de piese – vertebre de crap, defensă
de mistreţ12.
2.2. Hunedoara-Grădina Castelului
Cercetările arheologice, efectuate în municipiul Hunedoara la Castelului
Corvinilor, de către un colectiv format din specialiştii mai multor instituţii au scos la
iveală mărturii importante pentru civilizaţia dacică.
Dealul “Sânpetru”, cu înălţimea de 306 m, este amplasat între văile Cernei şi
Zlaştilor şi domină întreaga depresiune a Hunedoarei13. Versanţii abrupţi îi asigurau
o bună izolare şi apărare. Pe culmea sa, îngustă şi prelungă, modelată de procese naturale, dar şi prin intervenţii antropice, au fost scoase la iveală, prin săpături arheologice,
precum şi prin descoperiri fortuite, urme de locuire datând din epoci diferite. Cercetările efectuate în ultimii ani au făcut posibilă publicarea unor date importante pentru
cunoaşterea monumentului14. În perioada dacică se pare că în acest loc a funcţionat o
aşezare dacică fortificată cu zid de piatră15. Este posibil ca pe Dealul “Sânpetru” să
fi funcţionat acropola aşezării, ţinând cont de faptul că pe versantul sud-estic au fost
descoperite, cu mai multe ocazii, complexe de locuire dacică.
Locul numit “Grădina Castelului – Platou” sau simplu “Grădina Castelului”
este amplasat la baza Dealului “Sânpetru”, spre nord-est, în apropierea Turnului Neboisa. Locul, care la o primă vedere părea să nu aibă importanţă din punct de vedere
arheologic s-a dovedit depozitarul unor vestigii de mare importanţă pentru cunoaşterea civilizaţiei dacice. Descoperirile au fost analizate de cercetători specializaţi în
diferite domenii: arheologie, numismatică, paleofaună, antropologie, statistică, geologie şi metalurgie.
Raritatea descoperirilor funerare din epoca dacică rămâne, din păcate, o realitate care limitează semnificativ cunoştinţele noastre legate de acest domeniu. Din
acest motiv, descoperirile de la Hunedoara sunt cu atât mai importante. Au fost cercetate complexe în care s-au identificat mai mult de cincizeci de indivizi, unii dinte
11

Ferencz, Roman, 2010, p. 175.
Ferencz, 2012a; Beldiman et alii, 2012c.
13
Sîrbu et alii, 2007, p. 146.
14
Roman et alii, 2007, p. 182-184.
15
Sîrbu et alii, 2007, p. 154.
12
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ei incineraţi, însă cea mai mare parte înhumaţi16. Analizele antropologice au demonstrat că printre defuncţii descoperiţi la Hunedoara în punctul “Grădina Castelului” se
găsesc, deopotrivă, femei şi bărbaţi, adulţi şi copii. Unii dintre copii se pare că au avut
vârste foarte fragede în momentul decesului, nelipsind dintre ei nici nou-născuţii.
Inventarul funerar este variat, fiind compus din piese de port şi de podoabă,
arme şi piese de echipament militar17; dintre acestea, pot fi menţionate fibulele; asemenea tuturor pieselor de vestimentaţie şi de podoabă ele sunt, pe bună dreptate, considerate repere cronologice importante.
Un alt tip de piesă vestimentară prezentă în inventarele mormintelor de la
Hunedoara este paftaua de fier placată cu foiţă de bronz, care făcea parte din specificul costumului bărbătesc nobiliar în secolul I îHr. Brăţările, pandantivele şi mărgelele sunt piesele de podoabă cel mai bine reprezentate în inventarele funerare de la
Hunedoara. Ele erau confecţionate din bronz, sticlă, dinţi de animale (canini de cerb),
uneori chiar din fier ori din cochilii de melc fosil.
Dintre piesele de armament, vârfurile de lance sunt frecvente, aşa cum este
cazul în întreaga arie locuită de daci, însă alături de acestea sunt prezente şi pumnalele curbe – sica. Astfel de arme sunt caracteristice panopliei dacice. Deosebit de
interesantă este prezenţa unei cămăşi de zale în inventarul complexului 7018.
Inventarul mormântului de incineraţie M7, aparţinând unui războinic,
cuprindea şi două piese realizate din corn de cerb19.
În complexul de cult şi funerar, unicat în lumea geto-dacică, explorat la Hunedoara-Grădina Castelului au fost descoperite mai multe artefacte din materii dure animale care ilustrează utilizarea acestora în situaţii speciale. Este vorba, în primul rând,
de fragmentele a două mânere de cuţit din corn de cerb, din inventarul C12, decorate
cu cercuri duble gravate. Calcinarea lor arată că au însoţit pe defunct (bărbat în vârstă
de cca 21–22 ani) la rug ca piese componente ale echipamentului personal.
Din alte trei complexe provin trei piese de podoabă, care nu prezintă urme
de ardere, neînsoţind defunctul la rug; este vorba de: o cochilie de melc fosil (Conus)
şi două pandantive sau mărgele amenajate pe canini reziduali de cerb.

3. ASPECTE METODOLOGICE
Lotul prezentat cu acest prilej cuprinde 10 piese (N total = 10) (Fig. 1–5).
Acestea se păstrează în colecţiile Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva şi
ale Muzeului “Castelul Corvinilor”, Hunedoara.
Starea de conservare a suprafeţelor este bună şi foarte bună, permiţând efectuarea optimă a observaţiilor impuse de studiul complex specific al artefactelor din
materii dure animale.
În prima etapă a studiului s-a realizat clasificarea tipologică, urmată de elaborarea repertoriului lotului, în cadrul căruia fiecare piesă este identificată printr-un
16

Sîrbu et alii, 2007, p. 59.
Ibidem, p. 19-53, 71-84.
18
Ibidem, p. 48-49, fig. 43.
19
Ibidem, p. 24-25, fig. 14/6, 35/6-7.
17
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indicativ, compus din sigla sitului, anul descoperirii şi numărul curent (exemplu:
ARC 55; ARC/2014_1; HDG 3).
Analiza artefactelor a recurs, în mod sistematic, la mijloace optice de observare (microscop optic, măriri ×10 – ×40; microscop digital, măriri ×10 – ×400); au
fost realizate seturi complete de fotografii la diverse scări, inclusiv cu ajutorul microscopului, completându-se banca de imagini a repertoriului artefactelor din situl de la
Ardeu-Cetăţuie, constituită anterior. Cuantificarea tuturor parametrilor pieselor recuperate a permis, de asemena, alimentarea bazei de date a IMDA din situl menţionat.

4. TIPOLOGIE, MATERII PRIME, ASPECTE TEHNOLOGICE
Categoriile tipologice reprezentate sunt, în conformitate cu lista tipologică
Beldiman 20075. III Podoabe; V Diverse. Piese tehnice20.
Repartiţia cantitativă a grupelor tipologice şi a tipurilor se prezintă astfel: III
Podoabe: Pandantiv amenajat pe canin de câine, N = 1; Pandantiv amenajat pe canin de
cerb, N = 1; Pandantiv amenajat pe canin de ciută, N = 1; Pandantiv (Materie primă)
– canin rezidual de ciută, N = 1; Pandantiv amenajat pe cochilie de melc fosil, N = 1;
Mărgea amenajată pe vertebră de peşte, N = 1; V Diverse. Piese tehnice. Materii prime,
N = 4.
Ca materii prime, efectivul este compus din piese realizate din: dinte (canin)
de animal domestic (câine) (1); dinţi (canini) de animal sălbatic vânat (cerb – 1, ciută
– 2); vertebră de peşte (crap) (1); cochilie de melc fosil (Conus) (1). Materii prime
neprocesate: vertebre de peşte (crap) (3); defensă de mistreţ (1).
Ca procedee tehnice atestate prin analiza artefactelor se pot menţiona: debitajul – etapă absentă; fasonarea – perforare bilaterală cu vârful cuţitului sau sfredelul
(canini, cochile de melc fosil).
Caninii au fost prelevaţi cu grijă din maxilar şi perforaţi prin rotaţia unui vârf de
cuţit sau cu sfredelul, realizată pe ambele feţe. Au suprafeţe şi margini ale perforaţiilor
tocite şi lustruite, dovedind utilizarea lor înainte de depunerea în complexele respective.
Piesele se obţineau prin procesarea materiei prime intra-sit (Ardeu-Cetăţuie),
probabil în mediul domestic; materiile prime se procurau local de la speciile domestice şi vânate sau din puncte fosilifere locale.
Piese similare au fost semnalate în contextul siturilor de epocă dacică (pandantive din dinţi de animale; de remarcat frecvenţa lor relativ redusă, mai ales a
celor confecţionate din canini de cerb/ciută)21.
Analiza tipologică şi tehnologică a pieselor IMDA descoperite la ArdeuCetăţuie în campania 2014 a permis adăugarea în lista tipologică aferentă lotului
IMDA studiat până în prezent a unor piese relativ rare, semnalate în premieră în sit:
pandantiv realizat din canin de câine; materie primă pentru pandantiv realizat din
canin de ciută. Importanţa pieselor analizate este, astfel, sporită semnificativ de aceste
atribute. Datele au fost încărcate în baza de date şi în banca de imagini create pentru
artefactele IMDA din situl menţionat22.
20

Beldiman, 2007.
Beldiman, 2012b; Beldiman et alii, 2012c cu bibliografia.
22
Beldiman, Sztancs, 2015.
21

737

5. REPERTORIU
Fiecare artefact a fost tratat după un protocol standard, cu mai multe paliere
şi componente, vizând înregistrarea extensivă/exhaustivă a datelor (a se vedea repertoriul). Se vizează aspecte precum: materiile prime; starea de conservare (piese întregi,
fragmentare/fragmente); tipologia; morfologia; morfometria; urmele de fabricare;
urmele de utilizare; formularea ipotezelor relative la rolul funcţional.
Fişele artefactelor sunt ordonate pe situri. Fişa standard pune la dispoziţie
datele despre artefact în următoarea structură: Indicativ ● Tip ● Cod tipologic ●
Categorie (unelte, arme, podoabe, materii prime, accesorii etc.) ● Instituţie deţinătoare/Colecţie ● Număr de inventar ● Context ● Apartenenţă culturală ● Fig. ●
Materie primă ● Stare de conservare (întreg, fragmentar, fragment) ● Descriere (morfologie, date tehnice privind fabricarea, urme de utilizare, rol funcţional prezumat
etc.) ● Dimensiuni (mm) ● Bibliografia23.
5.1. Ardeu-Cetăţuie
5.1.1. ARC 55 ● MĂRGEA ● Podoabe ● MCDR Deva ● 50730 ● 2009
Sp4 Atelier Caroul 11 -1,58 m ● Sec. I îHr – I dHr ● Fig. 1/7, 4/1–4.
Corp vertebral. ● Piesă întreagă. ● Mărgea pe vertebră (corp vertebral) caudală de crap (Cyprinus carpio) perforată. Condiţii de conservare foarte bune. Urme
de ardere accidentală. Obţinută prin detaşarea proceselor spinale prin fracturare şi
fasonarea suprafeţelor de fractură prin abraziune. Perforaţie centrală circulară realizată probabil cu vârful unui cuţit. Urme de utilizare sub forma suprafeţelor de abraziune, ca şi a marginilor perforaţiei tocite, lustruite; striuri fine superficiale, dispuse
neregulat. ● Diam 11,7/11,2; gros 6,9–7; diam perf cca 0,5–0,6. ● Ferencz, Căstăian,
Dima, Popa, Roman 2010, 29 (date generale asupra contextului descoperirii); Beldiman
et alii, 2012c, p. 93-94.
5.1.2. ARC 56 ● VERTEBRĂ ● Podoabe Piese tehnice Materii prime ●
MCDR Deva ● 50731 ● 2009 Sp4 Caroul 1 -1,32–1,42 m ● Sec. I îHr – I dHr ●
Fig. 1/8a, 4/5.
Corp vertebral. ● Piesă fragmentară. ● Corp vertebral caudal de crap (Cyprinus
carpio). Stare de conservare mediocră – un proces spinal fracturat în vechime; urme
de ardere accidentală. Probabil materie primă pentru mărgele. ● Diam corp 12,16/10,90;
gros 10,29. ● Beldiman et alii, 2012c, p. 94.
5.1.3. ARC 57 ● VERTEBRĂ ● Podoabe Piese tehnice Materii prime ●
MCDR Deva ● 50732 ● 2009 Sp4 Caroul 1 -1,32–1,42 m ● Sec. I îHr – I dHr ●
Fig. 1/8b, 4/6.
Corp vertebral. ● Piesă fragmentară. ● Corp vertebral caudal de crap (Cyprinus carpio). Stare de conservare mediocră – procese spinale fracturate în vechime;
urme de ardere accidentală. Probabil materie primă pentru mărgele. ● Diam corp
11,94/10,92; gros 9,94. ● Beldiman et alii, 2012c, p. 94.
5.1.4. ARC 58 ● VERTEBRĂ ● Podoabe Piese tehnice Materii prime ●
MCDR Deva ● 50733 ● 2009 Sp4 Caroul 1 -1,32–1,42 m ● Sec. I îHr – I dHr ●
Fig. 1/8c.
23

Beldiman, 2012a.
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Corp vertebral. ● Piesă fragmentară. ● Corp vertebral caudal de crap (Cyprinus carpio). Stare de conservare mediocră – procese spinale fracturate în vechime;
urme de ardere accidentală. Probabil materie primă pentru mărgele. ● Diam corp
11,98/11,03; gros 9,55. ● Beldiman et alii, 2012c, p. 94.
5.1.5. ARC 59 ● DEFENSĂ (MATERIE PRIMĂ) ● Podoabe Piese tehnice
Materii prime ● MCDR Deva ● 50726 ● 2011 Sp5 Passim ● Sec. I îHr – I dHr? ●
Fig. 1/9, 5/6–7.
Defensă de mistreț. ● Piesă fragmentară. ● Defensă inferioară stângă de
porc mistreţ. Stare de conservare mediocră – extremitate arsă accidental şi exfoliată.
Extrasă din maxilar întreagă, probabil în vederea utilizării ca materie primă pentru
diverse artefacte (pandantiv?) sau ca trofeu de vânătoare. ● L pe curbura exterioară
172,2; rădăcină 17,26/13,89; PM 20,96/10,38; ED 7/5,50; plajă de uzură funcţională
(anatomică) 41/11,7. ● Beldiman et alii, 2012c, p. 95.
5.1.6. ARC/2014_1 ● PANDANTIV ● Podoabe ● MCDR – FNI (provizoriu) ● 2014 SP 2 Passim Din pământul depozitat pe marginea suprafeţei spre nord în
anul 2002. ● Sec. I îHr – I dHr? ● Fig. 1/1, 2/1, 3–4.
Pandantiv amenajat pe canin perforat de câine ● Câine (Canis familiaris) ●
Canin inferior stâng ● Piesă întreagă; suprafeţe în stare de conservare foarte bună;
pe feţe se observă două fisuri axiale, produse în vechime, afectând pe faţa laterală
întreaga lungime, iar pe faţa mezială cca jumătate din lungime. ● Canin inferior stâng
de câine, perforat pentru a fi utilizat ca pandantiv; partea proximală (apicală) a fost
amenajată pentru realizarea perforaţiei prin raclaj şi abraziune pe ambele feţe, pe o
lungime de cca 9-10 mm. Extremitatea proximală este anatomică, nemodificată din
punct de vedere tehnic, având formă convexă semicirculară. Perforaţia are formă circulară în plan şi bitronconică asimetrică în profil (diametru exterior mai mare pe faţa
mezială); este plasată excentric; a fost realizată prin rotaţie continuă probabil cu ajutorul sfredelului; pe faţa opusă a fost alezată. Urme de utilizare: tocirea, lustruirea intense
ale suprafeţelor, mai ales a părţii proximale amenajate; urme clar marcate la nivelul
perforaţiei, care are marginile tocite. ● Dimensiuni (mm): L tot 33,78; EP 3,60/1,76;
PP la nivelul perf 5,14/2,43; PM 8,14/4,75; baza coroanei 8,47/5,21; ED 2,87/2,51;
diam perf pe faţa 1: ext 3,87; diam perf pe faţa 2: ext 3,66; diam int perf 2,70. ●
Beldiman, Stancs, 2015.
5.1.7. ARC/2014_2 ● PANDANTIV ● Podoabe Materii prime ● MCDR –
FNI (provizoriu) ● 2014 SP 4 Passim Din curăţarea părţii de vest a suprafeţei în
jurul cuptorului. ● Sec. I îHr – I dHr? ● Fig. 1/4, 2/2, 5.
Materie primă pentru pandantiv – canin rezidual de ciută ● Ciută de cerb
(Cervus elaphus) ● Canin drept ● Piesă întreagă; suprafeţe în stare de conservare
foarte bună; tocire anatomico-funcţională la nivelul coroanei. ● Canin de ciută; suprafeţele se prezintă cu morfologia anatomică nemodificată din punct de vedere tehnic;
nu se observă urme de extragere din maxilar. Prezenţa în contextul complexului arheologic argumentează prelevarea intenţionată în vederea amenajării unui obiect de podoabă
(pandantiv perforat). Trebuie remarcată cu acest prilej frecvenţa relativ redusă a descoperirilor de piese de podoabă realizate pe canini de cerb în situri aparţinând celei
de a doua epoci a fierului (civilizaţia geto-dacică), fapt care sporeşte importanţa recu-
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perării piesei. ● Dimensiuni (mm): L tot 22,52; EP 5,32/2,05; PP 6,35/2,87; PM 7,65/
4,05; baza coroanei 9,70/5,32; ED 6,20/5,22. ● Beldiman, Stancs, 2015.
5.2. Hunedoara-Grădina Castelului
5.2.1. HDG 3 ● PANDANTIV ● Podoabe ● MCC Hunedoara ● A4710 ●
2004 S27 Carou 27 -0,20 m C51 M24 168 ● Sec. I îHr ● Fig. 1/2, 6; 3/1–6.
Canin rezidual de cerb. ● Piesă întreagă. ● Pandantiv realizat pe canin rezidual drept de cerb, provenind de la o femelă. Stare de conservare mediocră; urme de
coroziune provocată de rădăcini; fără urme de ardere. Perforaţie circulară, realizată
bilateral cu ajutorul unui vârf metalic prin rotaţie continuă. Urme de tocire şi lustru
slabe pe suprafeţe şi la nivelul perforaţiei. ● L tot 22,15; diam max 10/7,4; diam ext
perf 3,5/3,3 diam int perf 3; dist perf-EP 5,5. ● Sârbu et alii, 2007, 227, 252, fig.
13/10; fig. 38/3. ● Beldiman et alii, 2012c, p. 99.
5.2.2. HDG 4 ● PANDANTIV ● Podoabe ● MCC Hunedoara ● A4762 ●
2003 Sp. 3 -0,10 m C6 C23 M3 ● Sec. I îHr ● Fig. 1/3, 6; 3/7–8.
Canin rezidual de cerb. ● Piesă întreagă. ● Pandantiv realizat pe canin rezidual stâng de cerb, provenind de la un mascul. Stare de conservare bună; fără urme
de ardere. Perforaţie circulară, realizată bilateral cu ajutorul unui vârf metalic prin
rotaţie continuă. Urme de tocire şi lustru slabe pe suprafeţe şi la nivelul perforaţiei.
● L tot 22,55; diam max 10,8/8,1; diam ext perf 4,4/4,2 – 4,8/4,3; diam int perf
4,4/3,8 – 4,2/3,6; dist perf-EP 6. ● Sârbu et alii, 2007, 254, fig. 40/3. ● Beldiman et
alii, 2012c, p. 100.
5.2.3. HDG 5 ● PANDANTIV ● Podoabe ● MCC Hunedoara ● A4689 ●
2003 Sp. 3 -0,10 m C6 C23 M5 ● Sec. I îHr ● Fig. 1/5-6; 5/1–5.
Cochilie de melc fosil (Conus). ● Piesă fragmentară. ● Pandantiv realizat pe
cochilie de gasteropod (melc) fosil, specia Conus. Stare de conservare bună; lipseşte
partea superioară a cochiliei, fracturată în vechime; fără urme de ardere. Perforaţie
de formă ovală asimetrică, plasată lateral, realizată prin presiune. Urme de tocire şi
lustru pe suprafeţe şi la nivelul perforaţiei, ca şi la extremitatea anatomică ascuţită. ●
L tot 20; diam perf laterală 5,23/5,03 pe o faţă; 6,33/5,5 pe altă faţă. ● Sârbu et alii,
2007, 248, fig. 34/8. ● Beldiman et alii, 2012c, p. 100.

6. ANALOGII
În ultimele două decenii am acordat atenţie studiului sistematic al artefactelor cu rol simbolic şi podoabelor, în primul rând acelora realizate din materii dure
animale, databile din paleoliticul superior şi până în eneolitic24.
Ca analogii pentru pandantivele ralizate din dinţi de câine şi cele din canini
reziduali de cerb sau defense de mistreţ se pot cita descoperirile din davele moldave
de pe Siret: Poiana, jud. Galaţi – dinţi perforaţi25; Brad, jud. Bacău – dinţi perforaţi26;
Răcătău, jud. Bacău – dinţi perforaţi27.
24

Beldiman, 2007 – cu bibliografia; Sztancs, 2011 – cu bibliografia.
Vulpe, Teodor, 2003, p. 596, fig. 90/2-4, 6-7, 9-10; fig. 90/7, canin perforat foarte asemănător cu acela de la ARC.
26
Ursachi, 1995, p. 412, pl. 30/15-17, pl. 30/15, canin perforat foarte asemănător celui de la ARC.
25
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Caninii de cerb/ciută erau obiecte preţioase în preistorie şi antichitate, iar
valoarea lor este apreciată până astăzi în mediul vânătoresc. Prin dificultatea de procurare şi semnificaţia care le era atribuită; conform mărturiei lui Pliniu cel Bătrân, ei
se purtau ca mărgele sau pandantive, având rolul de protecţie împotriva şerpilor28.
Cochilia de melc fosil (Conus) – piesă unicat în mediul dacic, provine din
complexul C10, în care se afla un defunct de sex indeterminat, vârsta 2 luni; materia
primă a fost culeasă dintr-un punct fosilifer, ca acela de la Hunedoara-Buituri, cunoscut încă din eneoliticul final (cultura Coţofeni), cum dovedesc descoperirile recente
din Peştera Cauce de la Cerişor29.
Vertebrele de peşte (crap, somn) sunt atestate în spaţiul României ca materie
primă pentru mărgele încă din eneolitic (cultura Cucuteni–Ariuşd), cum dovedesc descoperirile din situl de la Păuleni-Ciuc-Dâmbul Cetăţii, jud. Harghita30; alte elemente
scheletice provenind de la crap (dinţi faringieni) au fost utilizate în acelaşi scop şi în
aceeaşi epocă şi cultură – piesele din depozitul de la Ariuşd, jud. Covasna31.

7. CONCLUZII
Lucrarea analizează un lot compus din 10 piese diverse (pandantive şi mărgele confecţionate din dinţi de animale, vertebre de peşte şi cochilii de melci fosili,
defense de mistreţ, materii prime), descoperite în ultimii ani prin cercetările efectuate
în două situri dacice din Transilvania, respectiv: Ardeu-Cetăţuie (cercetări Iosif Vasile
Ferencz) şi Hunedoara-Grădina Castelului (cercetări Sabin Adrian Luca, Valeriu Sârbu,
Cristian Roman).
Piesele provin dintr-o aşezare şi dintr-un context funerar/ritual, ceea ce sporeşte valoarea şi interesul abordării temei, care este explorată în premieră cu acest
prilej prin recursul la reunirea datelor extensive, tratate de o manieră unitară.
Aceste materiale au beneficiat de aplicarea metodologiei actuale a domeniului, pornind de la determinarea materiei prime, definirea etapelor de fabricare, a urmelor de utilizare şi formularea ipotezelor legate de modul de utilizare.
Aplicarea analizei microscopice a suprafeţelor lărgeşte cadrul abordării şi
constituie o etapă intrinsecă a demersului de punere în valoare complexă a acestor
artefacte, considerate, în general, “minore”, dar care ne apropie, prin detalii de o concreteţe fascinantă, de daci, oamenii de acum două milenii care le-au făurit şi utilizat.
În acelaşi timp, artefactele menţionate sunt vectorii unor date unice legate de
aspectele spiritualităţii dacice.
Analiza tipologică şi tehnologică a pieselor IMDA descoperite la Ardeu-Cetăţuie în campania 2014 a permis adăugarea în lista tipologică aferentă lotului IMDA
studiat până în prezent a unor piese relativ rare, semnalate în premieră în sit: pandantiv
realizat din canin de câine; materie primă pentru pandantiv realizat din canin de ciută.
27

Căpitanu, 1987, p. 101, fig. 7/1-3, 6-12, fig. 7-12, canini perforaţi foarte asemănători acelora de la ARC şi HDG.
28
Ferencz, 2012a, p. 29-30; Ferencz, 2012b, p. 69-72.
29
Beldiman, Sztancs, 2005, p. 156-157; Sztancs, Beldiman, 2008.
30
Beldiman et alii, 2012a; Beldiman et alii, 2012b.
31
Beldiman, Sztancs, 2012a; Sztancs, Beldiman, 2011.
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Importanţa pieselor analizate este, astfel, sporită semnificativ de aceste atribute. Datele
au fost încărcate în baza de date şi în banca de imagini create pentru artefactele IMDA
din situl de la Ardeu-Cetăţuie.
Lotul studiat furnizează noi repere tipologice, paleotehnologice şi culturalcronologice importante pentru abordarea complexă şi extensivă a manifestărilor
civilizaţiei şi culturii dacice în spaţiul intracarpatic.

ABREVIERI
ARC – Ardeu-Cetăţuie; Diam – diametru; ED – Extremitatea distală; EP –
Extremitatea proximală; Ext – exterior; FNI – Fără număr de inventar (provizoriu);
Gros – Grosimea; HDC – Hunedoara-Grădina Castelului; IMDA – Industria materiilor dure animale; Int – Interior; L – Lungimea; L tot – Lungimea totală; Max –
Maxim; MCDR – Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva; N – Număr; N tot –
Număr total; Perf – Perforaţia; PD – Partea distală; PM – Partea mezială; PP – Partea
proximală; SP – Suprafaţa; UCDC – Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”
Bucureşti.
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Fig. 1. Piese de podoabă dacice din materii dure animale: 1. ARC/2014_1 (canin
de câine); 2. HDC 3 (canin de cerb); 3. HDC 4 (canin de ciută); 4. ARC/2014_2
(canin de ciută); 5. HDC 5 (cochilie de Conus); 6. HDC 3-5; 7. ARC 55 (vertebră
de peşte); 8. ARC 56-58 (vertebre de peşte); 9. ARC 59 (defensă de mistreţ).
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Fig. 2. Piese de podoabă dacice din materii dure animale: 1. ARC/2014_1 (canin
de câine); 2. ARC/2014_2 (canin de ciută); 3–4. ARC/2014_1 (canin de câine,
detalii); 4. ARC/2014_2 (canin de ciută, detalii).
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Fig. 3. Piese de podoabă dacice din materii dure animale: 1–4. HDC 4 (canin de
ciută, detalii); 5–8. HDC 5 (cochilie de Conus, detalii).
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Fig. 4. Piese de podoabă dacice din materii dure animale: 1–4. ARC 55
(vertebră de peşte, detalii); 5–6. ARC 56-58 (vertebre de peşte, detalii).
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Fig. 5. Piese de podoabă dacice din materii dure animale: 1–4. HDC 5
(cochilie de Conus, detalii); 5–7. ARC 59 (defensă de mistreţ, detalii).
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