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Introducere
Situaţia deosebită şi unică în Imperiul Roman a dublului centru urban Apulum s-a
aflat în ultimul secol în permanenta atenţie a cercetărilor, constituind astfel subiectul a
numeroase campanii arheologice preventive şi sistematice. Imaginile vieţii antice întregite pe
baza informaţiilor furnizate de rezultatele acestora ilustrează un înalt nivel urbanistic şi
cultural pe care l-au atins cele două centre civile de-a lungul unui secol şi jumătate de
evoluţie sub stăpânirea Romei.
În acest context, despre categoriile de artefacte de la Apulum se poate vorbi pe larg şi
pe baza a numeroase criterii tehnico-ştiinţifice precum contextul descoperirii, modalităţile de
manufacturare, tehnicile de prelucrare şi decorare, analogiile, influenţele, destinatarii, modul
în care facilitau activităţi precum scrisul, torsul, decorarea ceramicii sau decorarea unor piese
de mobilier etc.
Dintre acestea, prin lucrarea noastră, am căutat să evidențiem categoria artefactelor
din os și corn descoperite în zona castrului şi a celor două oraşe antice, consemnate, în
general, împreună, sub numele prescurtat şi simplu de Apulum. În literatura de specialitate,
categoria amintită continuă să fie considerată un subiect de nișă, reprezentat printr-un număr
mic de studii și publicații, deși importanța pe care obiectele din os și corn o dețin este una
aparte, acestea fiind rezultatul unei industrii de amploare care s-a manifestat pe suprafața
întregului sit Apulum pe întreaga perioadă a stăpânii romane. Până în momentul de față, situl
a beneficiat de un singur inventar al pieselor descoperite în perioada cuprinsă între A. Cserni
și publicația semnată în anul 1997 de către D. Ciugudean, care semnala prezența la Apulum a
celui mai mare număr de artefacte din os și corn din Dacia romană.
Teza noastră de doctorat vizează descoperirile făcute în intervalul anilor 1998 – 2016,
perioadă în care numărul pieselor din os și corn a sporit cu aproape fiecare campanie
arheologică.
Considerăm, din aceste motive, că studierea industriei osului și cornului de la Apulum
este necesară și necesită permanente actualizări și revizuiri, întrucât contribuie, pe de o parte,
la evidențierea unor aspecte de natură economică (prezența meșteșugarilor, existența cererii
de obiecte din os și corn, desfășurarea unui comerț local, și chiar, extraprovincial) și, pe de
altă parte, la întregirea aspectelor care țin de viața cotidiană a locuitorilor din așezările de la
Apulum.
Pentru o mai bună înțelegere a ceea ce a însemnat industria osului și cornului în
antichitatea romană la Apulum, ce utilitate au avut obiectele rezultate din această industrie și
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ce a însemnat folosirea lor de către indivizii din toate clasele sociale, am structurat cercetarea
noastră pe mai multe secțiuni, după cum urmează:
Capitolul I, Apulum – cadru geografic și istoric, discută apariţia şi dezvoltarea sitului
Apulum, în vederea creării unei imagini de ansamblu a factorilor economici și culturali care
au marcat viața cotidiană apulensă. În această parte am tratat, pe scurt, câteva aspecte care țin
de apariția castrului, de evoluția canabae-lor și transformarea lor, treptată, în Municipium
Septimium Apulense, precum și a vicus-ului de pe malul râului Mureș, ajuns mai târziu cea
mai bogată așezare dintre cele două orașe apulense, cu numele Colonia Aurelia Apulensis.
Dat fiind faptul că artefactele analizate de către noi provin din raza așezărilor amintite, am
schițat extinderea lor teritorială, precum și pe cea a necropolelor, pentru a putea, ulterior,
discuta despre posibilele lor însemne simbolice, despre caracterul lor militar sau civil, despre
zonele în care au activat meşterii, despre sursele de materii prime etc. După schiţarea
tabloului militar, civil şi funerar al sitului Apulum, sunt prezentate în mod detaliat
metodologia de cercetare şi obiectivele urmărite.
Capitolul al II-lea, Industria osului și cornului, tratează aspecte legate de existenţa şi
de metodele de procurare a materiilor prime utilizate în această industrie. Pe baza studiilor de
specialitate (arheozoologie, faunistică) am căutat să indicăm, pe cât posibil, speciile de
animale ale căror oase erau preferate în producerea unor anumite categorii de obiecte, precum
şi în ce măsură erau acestea disponibile meşterilor. Aici am inclus şi o listă generală a
produselor finite, pentru a putea discuta, pe baza urmelor de prelucrare observabile, despre
tehnicile de producţie din Dacia şi mai concret depre cele folosite la Apulum.
În ceea ce privește tehnicile de prelucrare folosite în atelierele și activitățile casnice
sau de tip ad-hoc de la Apulum, acestea sunt cele comune, cunoscute și utilizate pe tot
cuprinsul provinciei Dacia și al Imperiului Roman. Astfel, procesul de prelucrare începe prin
prepararea materiei prime, care presupune descărnarea oaselor și se continuă, de regulă, cu
fierberea și înmuierea acestora, cu scopul obținerii unor suprafețe mai ușor prelucrabile.
Urmează apoi debitarea, despicarea și așchierea, etape în care se conturează, într-o formă
brută, profilul viitorului obiect. În cea de-a treia etapă, obiectele sunt răzuite, șlefuite și
netezite, iar în cazul deținerii unor mecanisme sofisticate de prelucare, procesul se continuă
cu strunjirea pe strung. În ultimele etape sau faze, în funcție de profilul obiectului dorit, de
posibilitățile și talentul meșterului, piesele erau decorate cu diverse motive geometrice,
zoomorfe și antropomorfe.
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Capitolul al III-lea, Ateliere apulense, propune un studiu al descoperirilor arheologice
de pe raza castrului şi a celor două oraşe antice. De asemenea, am urmărit, pe cât posibil,
identificarea punctelor în care au fost semnalate până în prezent urme ale prelucrării oaselor,
apoi posibila „corespondenţa” dintre acestea pe baza comparării obiectelor şi a eboşelor
descoperite în contextele atelierelor – în sfârşit, am analizat tehnicile comune de producere a
obiectelor şi motivele decorative. Numărul şi dimensiunile atelierelor pot fi corelate cu volumul producţiei de obiecte şi cu o aproximativă cifră a clientelei; poate oferi indicii despre
grupul civil sau militar care a folosit cele mai multe obiecte de acest gen şi, prin raportarea la
celelalte centre ale provinciei, poate indica informații despre importanţa şi amploarea producţiei uneltelor şi podoabelor din os de la Apulum. până în prezent, la Apulum sunt
semnalate cinci ateliere: atelierul Apulum 1 – Municipium Septimium Apulense, la vest de
castru, în actuală zonă a Colegiului Național „Horia, Cloșca și Crișan”; atelierul Apulum 2 –
Muncipium Septimium Apulense, în actuala zonă a străzilor „Gemina”, „Aurel Vlaicu” şi
„Calea Moţilor”; atelierul Apulum 3 – Colonia Aurelia Apulensis, în partea de nord a așezării,
în clădirea de mari dimensiuni descoperită de A. Cserni; atelierul Apulum 4 – la est de castru,
în zona palatului guvernatorului; Apulum 5 – Colonia Aurelia Apulensis, în partea nordică a
canabae-lor. În demersul de identificare a atelierelor de la Apulum, am constatat că nu există
o viziune clară asupra noțiunii de atelier de prelucrare a osului și cornului; presupunem că
acesta avea un caracter complementar altor meșteșuguri, precum tâmplăria, și se desfășura în
spații conexe acesteia, însă nu avem deloc informații despre uneltele pe care le utiliza sau
dacă necesita alte cerințe speciale. Despre clientela ateierelor se crede că acesta provenea în
mare parte din mediul civil, apoi din cel militar și din mediul cultic, cel mai slab reprezentat
însă.
În capitolul al IV-lea, Categorii de obiecte din os și corn, am tratat categoriile de piese pe care le deţinem, din punct de vedere funcţional şi pe tipologic. Pentru fiecare dintre
aceste categorii sunt descrise mai întâi procedurile aferente de producţie, după care am trecut
la descrierea completă a lor. Am analizat şi reanalizat (unde a fost cazul) atât materialele
publicate din intervalul cronologic vizat de noi, cât şi pe cele inedite, cu scopul de a obţine o
situaţie exactă a numărului de piese, a clasificării precise a categoriilor şi a procentului pe
care îl reprezintă din numărul total al obiectelor. În cadrul producției de piese de la Apulum
analizate de noi, întâlnim, deși într-un număr mai mic, următoare tipuri funcționale de
obiecte: ace de păr (91); ace de cusut (51); piese de joc (jetoane 17; zaruri 7), pandantive (7),
verigi (7), mânere (4), instrumente medicale (3), pieptene (1), briceag (1), piese de
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echipament militar (1), linguri (3), sule/străpungătoare (4), ace fragmentare (25), piese cu
funcționalitate incertă (2), rebuturi/piese aflate în curs de prelucrare (7). Aceste rezultate,
cumulate cu cele din lucrarea Ciugudean 1997, indică prezența în situl Apulum a peste 20 de
tipuri funcționale diferite.
Capitolul V, intitulat Repertoriul artefactelor din os și corn, expune, detaliat și defalcat pe tipuri de piese, toate obiectele din os și corn descoperite de noi și cele aflate în colecțiile Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, sau cele semnalate în puținele publicații apărute în
intervalul de timp vizat de cercetarea noastră. Actualmente situl Apulum deține cea mai mare
și actualizată colecție de artefacte din os și corn din Dacia romană: peste 760 de artefacte.
Concluzii înglobează şi rezultatele monografiei din 1997, împreună cu care, lucrarea
noastră cuprinde o imagine actualizată a industriei osului şi cornului de la Apulum, a
volumului de artefacte şi a categoriilor de obiecte. Am căutat de asemenea să arătăm în ce
măsură erau cunoscute la nivelul anului 1997, artefactele din os și corn, atelierele apulense,
tehnicile de fabricare şi cât de mult era indicat sau nu caracterul lor civil, respectiv militar.
La finalul cercetării industriei osului și cornului de la Apulum, dorim mai întâi să
subliniem faptul că acest subiect necesită în continuare mai multă atenție din partea
specialiștilor și că va continua pe viitor să ofere noi tipuri de piese, implicit mai multe indicii
despre factorii economici și culturali care au influențat modul de viață al populației care a
trăit aici în perioada stăpânirii romane.
Deși cercetarea arheologică a sitului Apulum a început acum mai bine de un secol,
industria prelucrării materiilor dure animale și a obiectelor rezultate a fost considerată până la
sfârșitul secolului XX un subiect de nișă, care nu a deținut și nu s-a aflat pe un nivel egal cu
celelalte categorii de artefacte, realizate din metal, sticlă, marmură sau piatră. Situația a fost
cauzată de natura materiei prime, ieftine și comune, din care au fost fabricate piesele, apoi, în
egală măsură, de lipsa oricăror surse epigrafice și iconografice despre spațiile în care acest
meșteșug se desfășura, despre caracterul industrial sau casnic al producției, despre
producători și clientela lor.
În privința situației celorlalte situri ale provincie, în ultimul deceniu s-a observat o
schimbare în atitudinea specialiștilor români față de aceste artefacte, ele fiind tot mai adesea
semnalate și analizate ca părți integrante din istoria așezărilor sau fortificaților, cu statut de
izvoare arheologice nescrise, care contribuie la cunoașterea oamenilor și a obiceiurilor lor. La
finalul lucrării noastre, dorim să precizăm că cercetarea efectuată nu este exhaustivă; dată
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fiind amploarea centrului de la Apulum, credem că ea nu va fi încheiată vreodată. În
asemenea context, considerăm utile pentru viitor noi completări și actualizări, în speranța
conturării unei imagini cât mai clare asupra sitului. Cu statut deplin de izvoare nescrise,
artefactele din os și corn constituie prețioase surse de informații prin prisma cărora am
concluzionat că în perioada antică, materia din care erau confecționate obiectele nu a primat
înaintea eficienței și utilității, ilustrându-se prin acest fapt, din nou, pragmatismul atât de
caracteristic romanilor. O cercetare cel puțin periodică a acestui meșteșug și a obiectelor din
os și corn este absolut necesară și va dezvălui pentru generațiile următoare mai multe indicii
despre poziția și rolul pe care meșteșugul l-a avut între celelalte activități. În acest sens, ne
dorim pentru următoarele cercetări dezvoltarea mai intensă a unor proiecte de arheologice
experimentală, precum și realizarea unor studii de arheozoologie, care să contribuie la
confirmarea sau infirmarea opiniilor care circulă în literatura de specialitate și să sprijine în
același rând, completarea informațiilor care lipsesc despre producția și producătorii de
obiecte din os și corn, clientela lor și utilitatea pieselor în viața cotidiană.
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