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ARHEOLOGIE EXPERIMENTALǍ. PROPUNERI DE 
RECONSTITUIRE A UNOR TECI DE PUMNALE CURBE 

 
 

Cǎtǎlin Borangic*, Marius Barbu** 
 
 
* Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia; borangic@enciclopedia-dacica.ro 
** Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva; barbumarius0216@yahoo.com 
 
 
Abstract. The research of the last decade has brought numerous elucidations and clarifications 
regarding the arsenalof the Dacian kingdom warriors. A special place among the studied weap-
ons took the sica type curved daggers, to which a large number of articles and works were ded-
icated, which is why they are relatively well known to the specialists and the public. 

An auxiliary element of these daggers, namely their sheaths, has remained less re-
searched. The main reason is that most of the scabbards were partially or entirely made of 
organic materials that decomposed over time, so their exact morphology is less known. 

Based on these data, the present study focuses on the proposal of some types of sheaths, 
reconstituted based on remaining metal elements, to which have been added components and 
parts of wood and leather. 
 
Keywords: daggers, sica, scabbard, experimental archeology, reconstruction. 
 
 

Subiectul pumnalelor curbe de tip sica a constituit recent tema unei lucrǎri 
monografice despre acest tip de armǎ, prezent consistent în panoplia rǎzboinicilor de 
elitǎ nord-dunǎreni din epoca regatului dac1. Lucrarea, care a concentrat numeroase 
articole anterioare, descoperiri nepublicate și piese inedite, analizeazǎ aproape toatǎ 
problematica momentului referitoare la celebrele pumnale, dar din varii motive acordǎ 
mai puținǎ atenție tecilor acestora. Motivele ar fi mai multe, principalul fiind însǎ varie-
tatea morfologicǎ a acestora, fapt ce complica discuția de ansamblu. 

În principiu, spadele, sǎbiile, cuțitele, pumnalele, uneori și vârfurile de lance, 
aveau teci, realizate din diverse materiale (fier, bronz, lemn, piele), care au rolul de a 
permite transportul armelor în siguranțǎ și cu o dozǎ de confort chiar. În cazul armelor 
mici, tecile sunt cu atât mai importante cu cât posibilitatea de a pierde cuțitul sau pum-
nalul în timpul deplasǎrilor este mai mare. La fel de mare este și riscul ca posesorul, 
neavând arma în teacǎ, sǎ se rǎneascǎ în ea. Utilitatea acestor elemente auxiliare nu 
mai necesitǎ argumentație, ea fiind evidentǎ. Pe lângǎ latura funcționalǎ, trebuie avut 
în vedere și rolul estetic al tecilor. Singura teacǎ de pumnal curb despre care avem 
informații detaliate privind ornamentarea în ansamblu este cea figuratǎ pe friza templu-
lui Atenei din Pergam (Fig. 5/3). De notat cǎ unele teci de metal au decoruri fine la 

                                                      
1 Sîrbu, Borangic, 2016, passim (cu bibliografia detaliată a fiecărei piese în parte). 
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Fig. 1. 1. Blandiana, Alba (desen Călin Adam; foto C. Borangic);  
2–4. Bulbuc, Alba (desen C. Adam; foto C. Borangic);  

5. Corcova, Mehedinți (desen; foto Valeriu Sîrbu). 
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Fig. 2. 1. Cetate, Dolj (desen Gabriela Filip; foto Marius Bâsceanu);  
2. Cugir, Alba (desen C. Adam; foto C. Borangic);  

3–4. Hunedoara (desene V. Sîrbu; foto Dănuț Prisecaru). 
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Fig. 3. 1–2. Mala Kopanya, Ucraina (apud Kotigoroşco, 2015); 3. Popești, Giurgiu 
(desen apud Vulpe, 1976; foto C. Borangic); 4. Racoș-Tipia Ormenișului (foto 

L.-O. Savu; desen Mihaela Cioc); 5. Rast, Dolj (desen apud Tudor, 1968). 
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partea superioarǎ, iar teaca de la Corcova are butonul terminal modelat sub forma unui 
cap de berbec (Fig. 1/4; Fig. 4/5c), similar cu piesa figuratǎ la Pergam. Sunt argumente 
suficiente pentru a conchide cǎ și tecile combinau utilul cu frumosul, unele fiind ade-
vǎrate lucrǎri artistice, reflectând statutul și identitatea proprietarului. 

Deși teaca este un accesoriu indispensabil armelor albe totuși, în cazul pum-
nalelor curbe dacice, un numǎr semnificativ dintre aceste descoperiri o reprezintǎ pum-
nalele fǎrǎ teacǎ. Nu existǎ desigur nici o posibilitate ca tecile sǎ nu fi existat. 

Din totalul de 75 de pumnale semnalate și 60 fișate, doar 20 au și teacǎ: 
Balotești2, Bǎlǎnești3; Blandiana4 (Fig. 1/1), Bulbuc (Fig. 1/2; Fig. 1/3; Fig. 1/3), 
Cǎlan5, Cetate (Fig. 2/1), Corcova (Fig. 1/4), Cugir (Fig. 2/2), Deva (Fig. 5/4), Histria 
(Fig. 5/5), Hoghiz6 (Fig. 6/1); Hunedoara (Fig. 2/5; 2/6), Florești7 (Fig. 4/1); Mala 
Kopanya (Fig. 3/1-2), Piatra Craivii8; Popești (Fig. 3/3), Rast (Fig. 3/5), Rotbav9 (Fig. 
6/4); Șisești (Fig. 4/2), Viișoara, Zimnicea (Fig. 5/1)10. Uneori, câte o teacǎ, descope-
ritǎ în același sit arheologic, este greu de asociat exact cu arma de la care provenea 
fie din cauza deranjǎrii și dispersiei inventarelor, fie din cauza neînregistrǎrilor cores-
punzǎtoare. O altǎ situație identificatǎ pe teren, este aceea în care existența tecii poate  

                                                      
2 Inedit. Informaţie Ion MIHUŢ, descoperitorul inventarului. 
3 Marinoiu et alii, 2016, p. 211-225. 
4 Din teaca pumnalului s-a păstrat doar jumătatea superioară, care, în momentul descoperirii mai 
păstra și un fragment din sârma care făcea legătura cu restul organic al tecii. Astăzi, bucata de 
sârmă nu mai există. 
5 Literatura de specialitate (Eskenazy, 1977, p. 605-607) notează că din inventarul mormântului 
de războinic descoperit aici mai făcea parte și un fragment din teaca pumnalului (L = 7 cm, l 
= 3 cm), având capătul prevăzut cu un buton discoidal, dar fără alte detalii. Reluarea analizei 
inventarului nu a dus la identificarea tecii în depozitele muzeale (Rustoiu et alii, 2001-2002, 
p. 112), astfel că lipsesc fotografii sau desene ale piesei. 
6 Doar semnalat în literatura de specialitate (Sîrbu, Savu, 2015, p. 107) sau la sesiuni de comu-
nicări științifice (Savu, 2017, slide 12), complexele fiind în curs de prelucrare și publicare inte-
grală. Mulțumim colegei Lucica-Olga SAVU pentru amabilitatea cu care ne-a oferit informa-
țiile și fotografia piesei. 
7 Sîrbu et alii 2016, p. 33, fig 20/1-2. 
8 Din perimetrul acestui sit arheologic provine o teacă metalică decorată. Mai multe piese (frag-
mente de pumnale și teci) provenind din această zonă se află astăzi în patrimoniul Muzeului 
Militar Naţional “Regele Ferdinand I”, Bucureşti, cu mențiunea vagă a provenienţei ca “fiind 
de la Aiud”. Piesele au ajuns în instituţia bucureşteană ca urmare a unui transfer făcut de la 
Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia, anterior anului 1989 (Sîrbu, Borangic, 2016, p. 34). Cel 
mai probabil originea lor este proximitatea cetății dacice de la Piatra Craivii (Alba), dar nu se 
exclud și alte puncte din regiune, pe valea Mureșului din acest sector descoperindu-se multe mor-
minte de războinci sau pumnale izolate. Anumite particularități ale piesei, în special lungimea și 
lipsa curburii specifice pumnalelor sica, adăugate necunoașterii contextului arheologic, ne obli-
gă la prudență în acceptarea necondiționată a asocierii indubitabile cu un astfel de pumnal curb. 
9 Sîrbu, Savu, ms. Inventar (C 3/2015) cu pumnal, teacă, fibulă, lance îndoită ritual, oase calci-
nate. Mulțumim și pe această cale autorilor pentru permisiunea de a ilustra teaca pumnalului. 
10 În acelaşi mormânt cu pumnalul a fost descoperită şi o teacă de fier (Alexandrescu, 1980, p. 
40; fig. 59/15), cel mai probabil în relație cu pumnalul, dar fără menționarea acestui lucru. 
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Fig. 4. 1. Florești, Gorj (desen Marin Neagoe; foto V. Sîrbu); 2. Șisești, Mehedinți 
(apud Nicolăescu-Plopşor, 1945-1947, fără scară); 3. Moigrad, Sălaj (foto H. Pop); 

4. Tărtăria, Alba (desen C. Adam; foto C. Borangic); 5. Detalii decor teci  
(5a. Bulbuc; 5b. Cetate; 5c. Corcova). 
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Fig. 5. 1. Zimnicea, Teleorman (apud Alexandrescu, 1980); 2. Porolissum, Sălaj 
(apud Gudea, 1989); 3. Pergam, Turcia. Teaca unui pumnal curb figurat pe 

friza templului Atenei, Pergamon Museum, Berlin (foto V. Sîrbu); 
4. Deva? (apud Bajusz, 2005); 5. Histria (desen Radu Oltean). 
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Fig. 6. 1. Hoghiz, Brașov (foto L.-O. Savu); 2. Pumnal din colecția Artmark;  
3. Akinakai cu teacă, Pâclișa-Alba Iulia, Alba (foto Balteș et alii);  

4. Rotbav, Brașov (foto Florin Șerban; desen Cami Manuela Istrate). 
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fi doar presupusǎ pe baza resturilor de bronz identificate pe lamǎ (col. Boeriu)11, iar 
în alte cinci cazuri s-a descoperit doar teaca (Ardeu?, Tǎrtǎria (Fig. 4/4), Racoș-Tipia 
Ormenișului (Fig. 3/4), Șimleu Silvaniei, Porolissum (Fig. 5/2)12). În trei cazuri teaca 
are o lungime care acoperǎ aproape întrega lamǎ (Cetate, Corcova, Bulbuc)13. În cazu-
rile rǎmase – majoritatea piese destul de prost conservate – din teacǎ sau pǎstrat doar 
vârfurile metalice ale tecilor propriu-zise, respectiv treimea inferioarǎ, destinatǎ prote-
jǎrii vârfului ascuțit al lamei. Restul tecii, care era din lemn sau piele, nu s-a pǎstrat, 
acesta fiind motivul principal pentru care am demarat acest proiect. 

Ajunși în acest punct s-au nǎscut câteva întrebǎri. În primul rând cum arǎta o 
teacǎ completǎ, funcționalǎ, ținând cont de forma curbǎ a lamei? Din ce material era 
mai fezabil sǎ fie fabricatǎ partea de completare? din lemn sau din piele? Cât de func-
ționalǎ era o astfel de teacǎ? În cazul celor combinate, care era ordinea și modul de 
îmbinare a componentelor astfel încât pǎstrarea și mânuirea pumnalului sǎ se facǎ în 
siguranțǎ și eficient? Cât costa, sub aspectul orelor de muncǎ necesare, realizarea unei 
teci? 

În lipsa unei teci pǎstrate în întregime am fost nevoiți sǎ luǎm în calcul mai mul-
te variante, posibilitǎți, respectiv o teacǎ în întregime din piele, una din lemn, metal 
și piele, una în întregime din lemn și ultima din metal – fier în acest caz – și piele14. Am 
acoperit astfel toate variantele posibile, cu excepția celor integrale din bronz sau fier. 

1. Teaca din piele 
Teaca realizatǎ integral din piele a fost, în ciuda aparențelor, destul de compli-

cat de fabricat, în special datoritǎ duritǎții materialului de bazǎ și a utilizǎrii de clei pen-
tru fixare. Consumul de material și manoperǎ este, în acest caz, redus15, iar tehnica de 
execuție a putut fi însușitǎ dupǎ câteva mǎsurǎtori și variante. Și acest tip de teacǎ 
poate fi realizat în mai multe moduri, dar cele mai potrivite au fost doar douǎ: unul 
prin decuparea separatǎ a celor douǎ fețe și apoi îmbinarea lor prin chituire cu clei și 

                                                      
11 Borangic, Bădescu, 2014, p. 54. Dispersia urmelor de bronz pe teacă elimină parțial posibili-
tatea ca resturile să provină de la ținte de decor sau alte auxiliare ornamentale. 
12 Din descoperirile de la Porolissum provine o teacă de fier (Gudea, 1989, p. 584; planșa 
CLXXVI/9) care are analogii cu unele teci de pumnale, fără a putea spune dacă arma pe care 
o proteja era un pumnal sica sau de un alt tip (semnalare dr. Horea POP).  
13 Acestor două cazuri li se adaugă un pumnal intrat recent în atenția specialiștilor, piesă prove-
nită cel mai probabil din braconajul arheologic, identificat în colecțiile casei de licitații Artmark, 
care are o teacă ce acoperă aproape toată lama, dar și un buton terminal masiv (Fig. 6/2). Pum-
nalul se află în proces de restaurare, analiză judiciară și, ulterior, publicare. 
14 La realizarea acestor experimente au participat mai mulți colaboratori și membri ai unor aso-
ciații de reconstituire istorică, meșteri specializați în prelucrarea artizanală a lemnului (Dumitru 
CIOBĂNAȘU, Suceava), a fierului (Augustin NAE, Pitești; Cristian IAMANDI, Târgoviște) 
și a pielii (Adrian APOPEI, Bacău) care ne-au împărtășit propriile experiențe și realizări. Le 
mulțumim, încă o dată pe această cale, pentru buna colaborare.  
15 Pielea utilizată la confecționarea tecii a fost de bovină, bine presată, groasă de 5 mm/strat. De 
notat că materialul a fost relativ costisitor, probabil pe fondul reducerii șeptelului la nivel națio-
nal în ultimii 20 de ani, dar am presupus că o astfel de piele era, în epoca dacică, mai accesibilă 
unui atelier de pielărie, astfel că prețul unei teci de piele nu putea fi foarte mare. 
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Fig. 7. 1. Teacă fabricată integral din piele. Varianta 1 (realizare A. Apopei; 
foto C. Borangic); 2. Teacă fabricată integral din piele. Varianta 2 (realizare A. 

Apopei; foto C. Borangic); 3. Teaca fabricată din lemn și piele (realizare/foto 
M. Barbu); 4. a–b. Teaca fabricată din lemn, fier și piele (realizare/foto M. Barbu). 
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ulterior coasere fie cu șnur subțire de piele, fie cu ațǎ ceruitǎ (Fig. 7/1). 
Considerând cǎ sunt întrunite întotdeauna condițiile ideale (materia primǎ la 

dispoziție, calitatea doritǎ, instrumentarul necesar, experiența profesionalǎ adecvatǎ) 
o astfel de teacǎ se poate realiza teoretic în aproximativ trei zile. În realitate, alegerea 
materialului, croirea, decuparea, gǎurirea, lipirea și coaserea elementelor componente 
duc volumul de lucru cǎtre șapte zile, atât din cauza timpilor de uscare, cât și datorită 
operațiunilor migǎloase. O parte dintre acestea ar fi putut fi distribuite unor ucenici, dar 
în general este de preferat ca fazele intermediare sǎ fie executate de cǎtre același meș-
teșugar, imprimându-se astfel produsului un singur stil și o singurǎ tehnicǎ. 

Al doilea tip a fost confecționat prin plierea unei singure bucǎți de piele – groa-
sǎ de 5 mm – și închiderea ei cu un șnur din același material sau cusut la douǎ rânduri 
(Fig. 7/2). 

Rezultatul a fost o teacǎ elegantǎ, capabilǎ sǎ protejeze lama relativ eficient. 
Opțional, pielea poate fi decoratǎ prin pirogravare sau crestare, dar în ansamblu rǎmâ-
ne o teacǎ simplǎ sub aspectul funcționalitǎții, chiar dacǎ aspectul este unul estetic. Uti-
lizarea ei timp îndelungat aratǎ și principala vulnerabilitate – probabil care a dus în 
final la adǎugarea de componente metalice – și anume faptul cǎ introducerea repetatǎ a 
pumnalului ascuțit în teacǎ uzeazǎ anumite pǎrți, în special treimea inferioarǎ a aces-
teia, teaca trebuind înlocuitǎ dupǎ un timp oarecare. O altă problemă este identificată 
în cazul în care intra apă în teacă. Utilizarea îndelungată înseamnă și expunerea ei la 
diferiți factori mecanici și meteorologici. Dacă accidental intră apă, vârful tecii putre-
zește în cele din urmă și teaca trebuie înlocuită. 

Acest tip de teacǎ pare mai potrivit și pentru pumnalele robuste (de tip B). Alu-
ra masivǎ, aproape grosolanǎ, o putem relaționa cu lipsa totalǎ a componentelor de 
metal asociate acestor pumnale din spațiul și epoca geto-dacicǎ16. 

2. Teaca din lemn și piele 
Al doilea tip reconstituit a fost o teacǎ din lemn, acoperit cu piele. Pentru o mai 

bunǎ desfǎșurare a activitǎții, dar și pentru a aplica procedee tehnice diverse, am con-
fecționat teaca simultan cu pumnalul pentru care a fost conceputǎ. Corpul principal al 
tecii a fost lucrat din douǎ plǎci din lemn de brad, de formǎ dreptunghiularǎ, cu dimen-
siunile de 30×15×2 cm. Procedurile de confecționare a tecii au avut loc în cadrul ate-
lierului de fierǎrie în care s-a fabricat și pumnalul, proces ce a demarat în momentul 
în care lama curbǎ a armei a cǎpǎtat conturul final, însǎ înainte de a fi cǎlitǎ.  

Odatǎ finalizatǎ, lama a fost încinsǎ și așezatǎ pe una dintre plǎcile de lemn, cea 
de a doua placǎ fixându-se în partea superioarǎ. Întreg ansamblul a fost presat timp de 
douǎ minute cu o greutate. Temperatura ridicatǎ a metalului a ars mocnit stratul super-
ficial de lemn, lǎsând o amprentǎ carbonizatǎ care a putut fi rasǎ cu ușurințǎ cu ajuto-
rul unui cuțit. Acest procedeu s-a repetat de trei ori, la final amprenta cǎpǎtând profun-
zimea necesarǎ culisǎrii lejere a lamei. Astfel, interiorul tecii a fost obținut rapid și facil, 
forma realizatǎ având un profil triunghiular, la fel ca lama metalicǎ. Tot datoritǎ aces-
tui procedeu, carbonul degajat de arderea mocnitǎ a pǎtruns superficial metalul armei,  

                                                      
16 Sîrbu, Borangic, 2016, p. 29. 
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Fig. 8. 1–4. Etape ale fabricării unei teci simple, de lemn (realizare și foto  
Mitică Ciobănașu); 5. Teaca finalizată (foto C. Borangic). 
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sporindu-i calitǎțile în momentul cǎlirii. Traiectoria sub formǎ de segment de cerc a 
lamei a fǎcut ca arma sǎ culiseze lejer pe amprenta sa, însǎ, în alte cazuri, o curburǎ 
neuniformǎ a lamei presupune ajustǎri ale amprentei, de cele mai multe ori gura tecii 
și zona de maximǎ curburǎ necesitând o lǎrgire suplimentarǎ. 

Forma exterioarǎ a tecii a fost datǎ prin cioplirea cu ajutorul unui topor și al 
unui cuțit, mai apoi finisajul fǎcându-se prin șlefuire. Grosimea peretelui lemnos a 
rǎmas în medie de 3–4 mm, suficientǎ pentru a da ridigitate ansamblului. Cele douǎ 
valve astfel obținute au fost lipite pe muchii cu clei de oase și presate timp de o zi.  

Jumǎtatea inferioarǎ a tecii de lemn a fost acoperitǎ cu piele crudǎ de vițel. Pie-
lea conservatǎ în prealabil prin sǎrare și uscare, a fost umezitǎ pentru a deveni malea-
bilǎ. Dupǎ decupare, aceasta a fost pliatǎ și cusutǎ, mulându-se perfect pe lemn. Mai 
apoi, prin uscare, pielea și-a redus volumul, strângând și ridigizând întreg ansamblul. 
Și partea superioarǎ a tecii a fost întǎritǎ asemǎnǎtor, fiind fixatǎ cu ajutorul a douǎ 
legǎturi din același tip de piele. Totodatǎ, prin acest procedeu au fost fixate și verigile 
din bronz ce constituie sistemul de prindere a tecii. 

Astfel, teaca din lemn a fost ranforsatǎ și totodatǎ decoratǎ la cele douǎ extre-
mitǎți. Tot în vederea dezvoltǎrii elementului estetic, partea lemnoasǎ, rǎmasǎ neaco-
peritǎ a fost ornamentatǎ prin pirogravare (Fig. 7/3). 

Ca duratǎ de lucru, întreg procesul descris mai sus s-a desfǎșurat pe parcursul 
unei zile. 

Din punct de vedere funcțional, forma fidelǎ a lamei imprimatǎ în cele douǎ 
valve de lemn a dus la o potrivire exactǎ a pumnalului și a tecii. Pentru o mai mare sigu-
ranțǎ în ceea ce privește transportarea armei și pentru a evita scoaterea accidentalǎ a 
acesteia s-a impus gǎsirea unei soluții care sǎ strângǎ lama în teacǎ. Astfel au fost decu-
pate douǎ segmente de piele moale ce au fost lipite pe interiorul pereților tecii, astfel 
încât aceasta sǎ strângǎ puțin lama. În acest fel se evitǎ pierderea pumnalului chiar și 
dacǎ purtǎtorul lui este antrenat în activitǎți dinamice sau ajunge în poziții anatomice 
nefirești, iar ca efect secundar, la fiecare scoatere sau introducere din teacǎ, lama bogat 
ornamentatǎ este șlefuitǎ, pǎstrându-i-se lustrul. 

3. Teaca din lemn 
Urmǎtorea teacǎ reconstituitǎ a fost cea integral din lemn, unele etape și tehnici 

de lucru fiind diferite de teaca anterioarǎ, tocmai pentru a acoperi mai multe posibili-
tǎți. Faptul cǎ multe pumnale nu au fost descoperite împreunǎ cu elemente metalice 
ale tecilor, duc la concluzia cǎ este posibil ca cel puțin unele sǎ fi avut teci de lemn, 
care au ars complet pe rugul funerar ori s-au descompus în timp, dacǎ armele nu au 
fost incinerate împreunǎ cu defunctul proprietar. Singurul indiciu privind o teacǎ din 
acest material a fost forma unui pumnal, reconstituit și el. Etapele reconstrucției au 
debutat cu alegerea unei esențe de lemn potrivite – frasin în acest caz – apoi decupa-
rea unui dreptunghi corelat cu dimensiunile lamei. Bucata de lemn (30×10×3 cm) a 
fost apoi decupatǎ longitudinal, în douǎ jumǎtǎți egale. Cu ajutorul lamei pumnalului 
au fost marcate pe ambele fețe (stânga-dreapta) traseul lamei în viitoarea teacǎ și exci-
zat în adâncime pe traseul lamei câte 4 mm pe fiecare laturǎ (Fig. 8/1). Cota de exca-
vare trebuie sǎ fie jumǎtate din grosimea lamei, pentru fiecare parte a tecii. În acest 
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caz lama are grosimea de 5,5 mm la muchie, caz în care întreaga cavitate a avut, la 
final, înǎlțimea de 12 mm (Fig. 8/2). Este cea mai importantǎ etapǎ din timpul fabricǎrii, 
cǎci dupǎ încleiere, datǎ fiind forma curbatǎ, nu se mai pot face ajustǎri, mai ales în 
zona de vârf. Datoritǎ acestui aspect este importantǎ verificarea repetatǎ prin fixarea 
tecii la rece (prinderea pǎrților în menghinǎ sau în alte dispozitive) și introducerea pum-
nalului în teaca provizorie (Fig. 8/4). 

Dupǎ aceastǎ operațiune a fost retrasat conturul lamei la 1 cm distanțǎ de for-
ma exactǎ și apoi decupate ambele fețe (Fig. 8/3). Dupǎ verificǎrile și ajustǎrile ine-
rente, cele douǎ pǎrți au fost suprapuse, încleiate și puse la uscat. Întǎrirea cleiului 
(12 h) fiind încheiatǎ, s-a procedat la redecuparea ansamblului pe trasarea exterioarǎ 
și șlefuirea tecii pânǎ la obținerea unei forme ovale (5,2×2,3 cm, la gura tecii, îngus-
tându-se firesc spre vârf). Opțional, cele douǎ pǎrți se pot nitui, dar un clei bun asigurǎ 
o aderențǎ suficientǎ a celor douǎ fețe, cu condiția sǎ nu fie expuse la umiditate exce-
sivǎ. Mǎrirea rezistenței se poate face prin îmbrǎcarea întregii tecii în piele. La final, 
se monteazǎ sistemele de prindere la curea, care pot avea diverse forme și detalii. Aces-
te garnituri (una sau douǎ) ranforseazǎ teaca suplimentar. 

Pentru experimentul de fațǎ am optat pentru cea mai simplǎ teacǎ, respectiv 
doar de lemn, care a fost decorat prin pirogravare (Fig. 8/5). 

La final, teaca s-a dovedit eficientǎ, pumnalul intrǎ și iese lejer din ea; jocul 
lamei în cavitate era rezonabil, iar protecția lamei este excelentǎ. Punctele slabe ale 
acestui model le-ar fi putut constitui simplitatea piesei în ansamblu, mult sub valoarea 
unui rǎzboinic bogat, dar mai ales faptul cǎ pumnalul are tendința de a ieși singur din 
teacǎ în timpul alergǎrii sau în timpul galopului, dacǎ posesorul este cǎlare. Acest 
aspect este deosebit de deranjant și a necesitat o atenție deosebitǎ. Ca soluție, identic 
cu procedeul de la teaca precedentǎ, se poate cǎmǎșui interiorul cu o piele subțire, cel 
puțin în zona gurii tecii, ajustare necesarǎ mai ales din cauza modificǎrilor pe care le 
suferǎ în timp teaca, datoritǎ uscǎrii naturale și (eventualelor) umeziri ocazionale. 

Desigur, o teacǎ de lemn, pe lângǎ corpul lemnos propriu-zis, necesitǎ unele 
elemente auxiliare, din metal sau chiar piele, pentru a putea fi fixatǎ la centura purtǎ-
torului, asemǎnǎtoare cu cele ale tecii precedente. 

Costul unei astfel de teci este redus, atât ca valoare materialǎ, cât și ca timp alo-
cat fabricǎrii. Un atelier modest poate fabrica o astfel de teacǎ în douǎ zile – inclusiv 
uscarea cleiului – fǎrǎ nici un fel de probleme. Uneltele minim necesare au fost: cio-
can, rindea, fierǎstrǎu, rașpel mare, rașpel fin, șmirghel, douǎ dǎlți pentru lemn, ac de 
pirogravat, șpaclu pentru clei, menghinǎ, instrumente de mǎsurat și trasat. 

4. Teaca din lemn, piele și metal 
În vederea obținerii unei tecii complexe formatǎ din lemn, piele și metal s-au 

avut în vedere mai multe etape de lucru. Pentru început s-a realizat o teacǎ din lemn 
urmând pașii descriși și în cazul tecii din lemn și piele, cu specificația cǎ de aceastǎ 
datǎ, faptul cǎ jumǎtatea inferioarǎ a tecii va fi acoperitǎ cu buterola metalicǎ, nu mai 
obligǎ lemnul sǎ acopere întreaga lungime a tecii. În acest fel cele douǎ valve de lemn 
pot închide lama pe toatǎ lungimea ei sau pot lǎsa treimea inferioarǎ a acesteia sǎ fie 
acoperitǎ doar cu metal. Exemplul urmǎtor descrie realizarea unei teci a cǎrei pǎrți lem-
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noase acoperǎ toatǎ lama, în celǎlalt caz riscul de ca tǎișul sǎ atingǎ un element metalic 
fiind crescut și putând duce în timp la tocirea acestuia. În cazul de fața forma sinuoasǎ 
a lamei a necesitat o lǎțire a interiorului tecii cu 1,5 cm fațǎ de amprenta lamei, cu pre-
cǎdere în zona gurii acesteia. 

Odatǎ finalizatǎ teaca din lemn s-a trecut la îmbrǎcarea jumǎtǎții superioare 
a acesteia cu piele crudǎ de vițel umezitǎ în prealabil. Uscare pielii a dus la o fixare 
foarte bunǎ a celor douǎ valve de lemn. Ultima montatǎ a fost partea metalicǎ (bute-
rola) ce acoperǎ jumǎtatea inferioarǎ a tecii (Fig. 7/4b). Aceastǎ piesǎ a fost realizatǎ 
prin martelarea la cald a unui lingou de fier cu greutatea de 150 grame. Într-o primǎ 
etapǎ lingoul a fost întins sub formǎ tronconicǎ, capǎtul subțire fiind modelat sub for-
ma unui segment cu profil rotund, în timp ce capǎtul gros a fost bǎtut în vederea obți-
nerii unei foi de formǎ trapezoidalǎ. Mai apoi, aceastǎ tablǎ, regularizatǎ la margini 
prin decupare cu dalta, a fost adunatǎ din laterale, dupǎ principiul realizǎrii unei dulii 
(manșon) de lance, diferența constând în faptul cǎ profilul acestei piese are formǎ ova-
lǎ. În toate aceste etape de lucru s-a ținut cont de forma și dimensiunile tecii de lemn 
peste care urma sǎ fie montatǎ buterola.  

Capǎtul subțire al buterolei a fost prelucrat în vederea obținerii unei terminații 
semisferice, tehnica folositǎ fiind aceea uzitatǎ și în cazul realizǎrii niturilor. Tot cu 
scop decorativ au fost aplicate la cald și câteva decoruri cu dalta și punctatorul. Dupǎ 
finisare și lustruire, piesa metalicǎ lǎsatǎ necǎlitǎ pentru o mai mare plasticitate, a fost 
montatǎ peste vârful tecii de lemn, acoperind 1–2 cm și învelișul de piele de mai sus. 
Marginile metalice au fost strânse prin ciocǎnire ușoarǎ, la rece, întreg ansamblul deve-
nind extrem de rigid și puternic. Partea din dos a tecii nu a fost acoperitǎ integral de 
partea metalicǎ (Fig. 7/4b), acest lucru fiind deseori vizibil și în cazul multor bute-
role de sica antice, fapt ce pare a indica pe de o parte pragmatismul meșterilor epocii, 
iar pe de alta necesitatea ca partea lemnoasǎ a tecii sǎ acopere întreaga lamǎ. 

La final au fost adǎugate în partea superioarǎ douǎ verigi din bronz prinse pe 
corpul tecii cu un manșon din piele crudǎ de vițel ce au menirea de sistem de fixare pe 
centurǎ. Tot acum a fost corectatǎ și lǎrgimea interiorului tecii prin adǎugarea a douǎ 
segmente de piele moale care sǎ strângǎ lama pumnalului astfel încât acesta sǎ nu pre-
zinte joc sau sǎ iasǎ accidental din teacǎ. 

 La final a rezultat o teacǎ solidǎ cu un interior lemnos ce protejeazǎ lama, ram-
forsatǎ cu o parte superioarǎ din piele și o buterolǎ din fier. Tipologia mai complexǎ 
a necesitat 2 zile de muncǎ în care s-au combinat unelte și tehnici specifice mai multor 
meșteșuguri (fierǎrit, cioplit în lemn, prelucrarea pielii). 

5. Teaca din piele și metal 
Ultimul model de teacǎ propus și reconstituit a fost cel care combinǎ partea 

inferioarǎ a tecii, realizatǎ din metal, fie, în acest caz, completatǎ cu restul ansamblu-
lui realizat din piele. 

Exceptând tecile din materiale organice, a cǎror istorie este imposibil de urmǎ-
rit în timp, acest gen de teacǎ are analogii apropiate ca funcționalitate. Deși sunt foarte 
rare în cultura sciticǎ nord-ponticǎ, teci care au vârf metalic se regǎsesc în descope- 
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Fig. 9. 1–7. Etape ale fabricării unei teci, componenta de fier 
(realizare și foto Augustin Nae). 
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ririle scitice din Transilvania, la akinakes-urile de tipul Tiszadob17. Faptul cǎ vârfuri 
metalice de teci apar și în cultura Ferigele, precum și într-un mormânt de la Balta Verde 
poate sugera o tehnologie localǎ, posibil sub influențǎ ilirǎ18, aspect ce ar explica și 
difuzia acestui model în spațiul tracic, nord-balcanic.  

Posibilitǎțile de montaj între cele douǎ componente principale sunt cel puțin 
douǎ. Prima variantǎ obligǎ la pǎstrarea exterioarǎ a gurii componentei metalice deoa-
rece unele astfel de teci au decor la buza de sus, ceea ce înseamnǎ cǎ partea aceasta a 
tecii rǎmânea vizibilǎ. A doua posibilitate este cea în care partea de piele îmbracǎ efectiv 
tocul de fier. Am ales aceastǎ variantǎ pentru reconstituire. 

Reconstituirea tecii a pornit cu alegerea unei bucǎți de fier potrivite, în acest 
caz am ajuns la concluzia cǎ mǎrimea tocului de fier necesitǎ un calup de aproximativ 
0,5×12×4 cm, dimensiuni variabile în funcție de mǎrimea piesei finite dorite (Fig. 9/1). 

Prima etapǎ a constat în martelarea metalului în douǎ direcții. Una în partea 
superioarǎ, pentru întinderea metalului, iar cealaltǎ în partea inferioarǎ, pentru compri-
mare, cu grija uniformizǎrii marginilor și a pǎstrǎrii reperelor metrologice. Apoi mar-
ginile au fost bǎtute ușor pentru a le imprima forma de “cornet”, în paralel cu menți-
nerea formei generale curbate. În aceastǎ etapǎ a fost nevoie de o formǎ ajutǎtoare pe 
care se executǎ baterea, mai ales în faza definitivǎrii formei finale (Fig. 9/2-6). Pro-
cedura necesitǎ atât încǎlzirea la incandescențǎ a piesei, cât și modelarea la rece. 

Ultima etapǎ a fost realizarea butonului terminal. Piesa este prinsǎ în menghinǎ 
(sau alt mod de fixare), iar capǎtul inferior a fost prelucrat ca în cazul niturilor, urmǎ-
rindu-se lǎțirea controlatǎ și uniformǎ a capǎtului. Pentru realizarea butonului a fost 
nevoie – pe lângǎ intrumentarul uzual – și de o placǎ de fier care avea scobitǎ în masa 
ei o cavitate semicircularǎ de dimensiunile la care era estimat butonul final. Acest dis-
pozitiv simplu a permis obținerea unei forme armonioase, în timp mai scurt. 

La final, întreaga piesǎ a fost finisatǎ (Fig. 9/7), curǎțatǎ și au fost date cele 
douǎ gǎuri prin care, cu ajutorul unei sârme, trebuia fixatǎ în piele. Timpul de reali-
zare a componentei a fost de aproximativ 4–5 ore, mǎsurat de la lingoul de metal la 
piesa finitǎ, lucrând un singur om (la unele etape se observǎ clar faptul cǎ un al doi-
lea ajutor scurteazǎ substanțial timpii de fabricare). Desigur, durata de execuție vari-
azǎ în principal în funcție de tipul de toc dorit și fabricat, modelele mai complexe nece-
sitând un timp mai îndelungat, mai ales dacǎ se urmǎrește obținerea unei teci decorate 
cu incizii, poansonare, gravuri sau alte elemente ornamentale. 

Tocul metalic obținut a fost apoi așezat pe o bucatǎ de piele, groasǎ de 3 mm, 
cu pumnalul introdus în teacǎ, mǎsurându-se suprafața desfǎșuratǎ. Pe piele a fost tra-
sat conturul întregului ansamblu. În funcție de aceste elemente, s-a tǎiat cu atenție pie-
lea, verificând apoi ca ea sǎ fie strânsǎ pe lamǎ și pe toc. Dupǎ îndepǎrtarea excesului 
de material, au fost trasate și executate perforațiile necesare (Fig. 10/1–2). Se observǎ  

                                                      
17 Teci cu vârf metalic, aparținând unor pumnale de tip akinakes, au fost descoperite la Aiud, 
Mirăslău, Sanislău (Vulpe, 1990, p. 92-93) și Pâclișa-Alba Iulia (Balteș et alii, ms). Teaca de la 
Pâclișa (Fig. 6/3) are vârful realizat dintr-un pin de fier, separat (cu forma aproximativă de 
daltă) și îmbrăcat în tabla tecii propriu-zise. 
18 Vulpe, 1967, p. 65. 
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Fig. 10. 1–2. Etape ale fabricării componentei de piele a unei teci combinate; 
3. Teaca finalizată (realizare și foto C. Borangic). 
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cǎ cele douǎ pǎrți de piele ale tecii au forme diferite, una mulatǎ pe tocul de fier, iar 
cealaltǎ pe lama pumnalului. Varianta de teacǎ aleasǎ a fost proiectatǎ dintr-o singurǎ 
bucatǎ de piele, dar existǎ și posibilitatea ca cele douǎ pǎrți sǎ fie executate separat și 
abia apoi cusute împreunǎ. 

Tocul de fier a fost așezat în poziția potrivitǎ și s-a fixat în piele cu ajutorul unei 
bucǎți mici de sârmǎ, trecutǎ atât prin perforațiile pǎrții metalice, cât și prin pielea tecii. 
Apoi pielea a fost închisǎ și cusutǎ prin gǎurile realizate în acest scop cu ajutorul unui 
șnur subțire de piele. S-a urmǎrit ca tocul sǎ fie foarte bine strâns în “îmbrǎcǎmintea” 
de piele, pentru a nu exista joc între cele douǎ pǎrți. 

Se poate coase în douǎ moduri. Primul constǎ în coaserea separatǎ a celor douǎ 
segmente ale tecii, respectiv o coasere a tocului în piele și coaserea ulterioarǎ a pielii 
din partea superioarǎ a tecii, iar a doua constǎ în coaserea cu un singur șnur a întregu-
lui ansamblu. O atenție deosebitǎ trebuie acordatǎ punctului în care pumnalul intrǎ în 
tocul metalic, urmǎrindu-se strângerea, chiar excesivǎ, a pielii pe metal, pentru a nu 
permite ca vârful lamei sǎ agațe buza tocului atunci când pumnalul intrǎ în teacǎ. Sâr-
ma care fixeazǎ cele douǎ componente trebuie și ea foarte bine strânsǎ. 

Trebuie lucrat cu atenție, cǎci tocul curbat, respectiv lama armei obligǎ la cur-
barea pielii, pentru a urmǎri cursul întregului ansamblu. Pentru ca pielea sǎ nu facǎ o 
cutǎ dizgrațioasǎ (sau mai multe!), deasupra tocului se executǎ o despicǎturǎ în piele, 
iar marginile astfel obținute se suprapun și se cos. La final, se îndoaie partea superi-
oarǎ a pielii, sub forma unei bucle în care va intra cureaua sau centura purtǎtorului. 
Ultima ajustare constǎ în coaserea, separatǎ, a unui mic șnur de piele în jurul butonului 
terminat, care iese din componenta de piele, cu rol de fixare suplimentarǎ (Fig. 10/3). 

Pe baza realizǎrii mai multor astfel de teci, putem aprecia cǎ întregul ansamblu 
putea fi asamblat într-o zi, respectiv cca. 10 h/om, timp la care se adaugă fabricare 
celorlalte componente, rezultând o teacă funcțională, fǎrǎ decoruri sau elemente spe-
ciale, plecând de la lingoul de metal și bucata de piele bine tǎbǎcitǎ. Costurile totale nu 
sunt, așadar, foarte mari, principala problemǎ, tocul metalic, putând fi fabricat ușor dupǎ 
trei-patru încercǎri. 

Instrumentarul folosit a fost unul normal pentru un mic atelier de fierǎrie, con-
stând în ciocan, clește, pilǎ, daltǎ, nicovalǎ, dorn, alǎturi de mica forjǎ, menghina și 
placa ajutǎtoare. La acestea s-au adǎugat uneltele necesare pentru prelucrarea pielii: 
preducea, cuțite, sulǎ. 

Teaca obținutǎ asigurǎ o bunǎ protecție a pumnalului, permițând în același timp 
scoaterea și introducerea înapoi a armei cu ușurințǎ. Totuși, tocul metalic uzeazǎ vârful 
lamei, care se freacǎ de partea finalǎ a tecii, necesitând periodic ascuțirea lamei pe 
aceastǎ porțiune. Restul lamei nu este afectat de aceastǎ uzurǎ din cauza curburii care 
nu permite contactul pe o lungime prea mare. În schimb pumnalul introdus în teacǎ 
nu prezintǎ nici un risc de auto-rǎnire și nici nu iese din teacǎ indiferent de mișcǎrile 
corpului. Spre deosebire de alte teci această combinație are o fiabilitate și o prestanță 
mai mare, în parte datorită asamblării de materiale utilizate, în parte pentru că deși nu 
era în mod neapărat cu mult mai bună decât alt tip de teacă, aceasta alinia purtătorul 
la un curent cultural, la o modă care a circulat în secolele III – I îHr, poate și mai târ-
ziu, în tot spațiul Balcanilor de nord. 
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6. Concluzii 
Chiar dacǎ numǎrul de componente metalice a tecilor descoperite în sǎpǎturile 

arheologice (sau prin braconaj arheologic, din pǎcate) este sensibil mai mic decât cel 
al pumnalelor, este indubitabil cǎ în matricea lor istoricǎ toate pumnalele aveau teacǎ. 
Diversitatea contextelor și a resturilor pǎstrate aratǎ cǎ nu exista o uniformitate în ce 
privește structura unei astfel de teci. Putem aprecia cǎ pentru fabricarea unei teci se 
recurgea la o serie destul de complexǎ de modele, procedee tehnice și materiale. 

Existǎ posibilitatea, greu de demonstrat fǎrǎ echivoc, din pǎcate, cǎ în cazurile 
unde nu avem nici un fel de teacǎ lângǎ pumnal, aceasta fusese confecționatǎ integral 
din materiale organice și astfel, prin incinerare și/sau descompunere, urmele ei s-au 
pierdut. Rǎmâne greu de explicat faptul cǎ unele pumnale elaborate estetic nu au teacǎ 
la fel de pretențioasǎ și ne referim aici la una care combinǎ componente organice cu 
buterola metalicǎ, în mod evident mai sofisticatǎ. Desigur, sunt de luat în calcul și vari-
antele în care resturile tecii nu au fost descoperite sau au fost pierdute în diverse momen-
te de pe traseul istoric al armei. Prezența unor teci separate de armǎ sau a unor pum-
nale fǎrǎ teacǎ în depuneri aparent cu caracter cultic, aratǎ ce cele douǎ elemente au 
avut uneori și destine separate. Evidențele arheologice sugereazǎ o selecție a pieselor 
depuse, determinatǎ de conjuncturi greu de recompus astǎzi, dar care aratǎ uneori o 
importanțǎ diferitǎ acordatǎ fie tecii, fie pumnalului, fie întregului ansamblu material 
și spiritual depus în sol. 

 Totuși, numǎrul mare de pumnale descoperite fǎrǎ nici un element pǎstrat al 
tecii converge spre ipoteza cǎ cel puțin unele teci erau fabricate integral din materiale 
perisabile. Reconstrucția fidelǎ a unei astfel de teci este evident doar ipoteticǎ și rǎmâ-
ne supusǎ oricând discuției. Putem aprecia mai concret doar faptul cǎ o astfel de teacǎ 
era simplu de confecționat, necesarul de resurse materiale, umane și de timp fiind mediu. 

Este de remarcat, în acest moment, discrepanța dintre posibilitǎțile profesionale 
și tehnice ale unui atelier antic și ale unuia modern, dar mai ales dintre capacitǎțile 
profesionale ale unui meșteșugar din Antichitate și cele ale unui meșter contemporan. 
Fǎrǎ dubii, nu putem pune egal între cele douǎ pǎrți și acest lucru s-a vǎzut în destul 
de desele momente când am greșit în aprecierile asupra obiectului prelucrat, în recom-
punerea etapelor de lucru și a procedeelor ce trebuiau aplicate. În mod natural, în Anti-
chitate, un meșteșugar beneficia de o lungǎ tradiție în ce privește meseria, multe dintre 
detaliile și tainele specifice fiecǎrei ocupații fiind transmise între generații; tehnologia 
de lucru a fost rodatǎ timp îndelungat și a fost alimentatǎ de nevoile specifice momen-
tului, ceea ce a dus firesc la acumulare de experiențǎ și la specializare. În schimb, ate-
lierul modern, lipsit de cunoștințe anterioare, a fost nevoit sǎ recompunǎ aproape tot 
traseul tehnologic pornind doar de la artefactul istoric, nici el complet întotdeauna. Refa-
cerea etapelor construcției a avut ca efect reconstituirea artefactului în forma lui con-
cretǎ sau presupusǎ (în cazul componentelor dispǎrute), care chiar dacǎ este identic sau 
apropiat morfologic de artefactul-model nu prezintǎ garanții în ce privește acuratețea 
și corectitudinea etapelor de lucru intermediare. Motiv pentru care am încercat perma-
nent sǎ pǎstrǎm confecționarea pieselor în limitele posibile și presupuse ale capacitǎ-
ților din epoca de viațǎ a artefactului model. Singura certitudine a fost fabricarea în 
sine a pieselor și concluziile de dupǎ montare. Estimarea costurilor de timp, a consu-
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mului de materiale și a experienței profesionale în sine pot fi destul de fluctuante, motiv 
pentru care am pǎstrat permanent experimentele în zona de simplu și ieftin, pentru a 
așeza riscurile aprecierilor valorice între limite acceptabile. 

Pe aceste considerente putem spune cǎ o teacǎ simplǎ, din piele sau lemn poate 
fi fabricatǎ în minim două - maximum șase zile și necesitǎ minime cunoștințe profe-
sionale. Una mai complexǎ, din lemn, piele și metal poate fi fabricatǎ în maximum trei 
zile la standarde acceptabile. Evident cǎ o teacǎ mai elaboratǎ – și repertoriile întocmite 
în acest sens demonstreazǎ existența acestora – necesita costuri și durate de execuție 
mai mari. 

O altǎ concluzie ar fi cǎ tecile pumnalelor curbe contribuiau la imaginea rǎzboi-
nicului. O astfel de teacǎ complexǎ aducea prestanțǎ unui rǎzboinic cu statut social ridi-
cat, purtǎtor al unui pumnal cu deosebite valențe ritualice și sociale19. Teaca era ele-
mentul vizibil permanent al armei. Dacǎ pumnalul, prin decorurile lamei, radia cǎtre 
mediul social mesajele conținute doar dacǎ era scos din teacǎ, semn cǎ destinatarii mesa-
jului erau selectați, teaca putea fi vǎzutǎ de oricine se afla în proximitate. Este un motiv 
pentru care decorarea acestor elemente îmbrǎca forme artistice, presupunem cǎ des-
tul de elaborate chiar dacǎ avem la dispoziție doar ornamentarea buterolelor. Frumu-
sețea celor fabricate din lemn, piele sau a întregului ansamblu poate fi doar imaginatǎ. 
Teaca sculptatǎ pe friza templului din Pergam este un indiciu elocvent în acest sens. 

Combinația de materiale, lemn la interior pentru protejarea lamei și piele plus 
metal la exterior în vederea ranforsǎrii, ridigizǎrii și înfrumusețǎrii ansamblului, se 
înscrie în maniera de realizare a tecilor mai multor tipuri de arme existente în același 
interval cronologic atât la populațiile nord-balcanice și nord-dunǎrene, cât și la alte 
popoare ale Antichitǎții20. 

Ultima observație o putem face în legǎturǎ cu utilitatea practicǎ a unei teci com-
binate. Sinteza dintre tocul metalic și restul tecii fie de lemn, piele ori combinații dintre 
acestea, are ca rezultat o teacǎ rezistentǎ, în special la acțiunea staticǎ a pumnalului, 
dar oferind siguranțǎ și în momentele de manevrare a armei. Pumnalul poate fi scos 
și introdus în teacǎ foarte ușor, fǎrǎ riscul ca vârful sǎ strǎpungǎ teaca. 

Ne mai rǎmâne de rezolvat problema tecilor realizate integral din metal, bronz 
sau fier. Acest tip de teacǎ va face subiectul altui proiect de arheologie experimentalǎ, 
moment când vom putea centraliza toate rezultatele experimentelor privitoare la tecile 
pumnalelor curbe, completând astfel dosarul istoric al armei. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
19 Rustoiu, 2016, p. 201-203. 
20 Același tip de abordare în realizarea tecilor poate fi surprins în cazul spadelor de tip celtic, al 
spadelor scurte sau al pumnalelor romane. 
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