
Introducere
Este bine cunoscut faptul cã omoplaþii

crestaþi reprezintã unul dintre elementele cele
mai caracteristice ale culturii Noua, cu toate cã
rãspândirea lor nu se limiteazã numai la
aºezãrile acestei culturi. Omoplaþi crestaþi mai
sunt cunoscuþi în culturile Sabatinovka1,
Coslogeni2 ºi Srubnaja3, precum ºi în ultimele
faze ale culturii Tei4.

În aproape toate aºezãrile culturii Noua
(pânã în prezent peste 6005) s-au descoperit
omoplaþi crestaþi, însã numãrul lor exact ºi
contextul descoperirii se cunosc în mai micã
mãsurã. Pânã în prezent nu a fost publicat nici
un studiu cuprinzãtor dedicat omoplaþilor
crestaþi sau, în general, obiectelor din materii
dure animale descoperite în cadrul culturii
Noua.

Din informaþiile prezente în literatura de
specialitate se poate observa cã omoplaþii
crestaþi se gãsesc într-un mare numãr în
complexele de tip “cenuºar”6, poate ºi datoritã
cercetãrii preferenþiale a ultimelor în raport cu
alte tipuri de complexe. Omoplaþi crestaþi sunt
menþionaþi ºi în “stratul de culturã”, fãrã
precizarea exactã a contextului de descoperire.
În general nu este precizatã poziþia lor exactã
în raport cu locuinþele sau alte zone de
activitate.
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Privitor la aspectele lor funcþionale, s-au
emis mai multe teorii, care însã în cea mai
mare parte nu au avut ca punct de plecare nici
contextul descoperirii, nici analiza mai atentã a
urmelor de folosire. Astfel, putem menþiona
ipoteza utilizãrii omoplaþilor ca rãboj7 sau ca
ºtampile8. Un studiu mai recent consacrat
industriilor materiei dure animale din aºezarea
de la Zoltan propune utilizarea omoplaþilor
crestaþi ca netezitoare de piei, detalii refe-
ritoare la urmele de folosire ºi complexele din
care provin încã nu au fost publicate.9

Articolul de faþã îºi propune analizarea mai
exactã atât a anatomiei omoplaþilor crestaþi, cât
ºi a modificãrilor antropice observate. Pentru
aceasta, a fost studiat un eºantion format din 23
de piese, provenit din cercetãrile efectuate în
aºezarea de epoca bronzului de la Rotbav, jud.
Braºov10. Toate piesele provin din locuirea de
epoca bronzului târziu aparþinând culturii Noua;
din straturile inferioare, aparþinând culturii
Wietenberg, nu au fost recoltate astfel de piese.

Pentru a înþelege schema dupã care au fost
descrise piesele, vom prezenta mai întâi
anatomia lor, ºi în special a celei de vitã
domesticã (Bos taurus) care predominã în
cadrul eºantionului analizat11. Scapula este un
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1 Sava 1994, 147, 1998, 276.
2 Florescu 1991, 151, Fig. 85/1, 115/1.
3 Šapovalov 1978, 91 ºi urm.
4 Leahu 1963, 340, Fig. 7.3.
5 cf. Florescu 1991, Catalog ºi harta descoperirilor
6 Sava 1998, 276.

7 Dragomir, 1980, 34.
8 Sava 1998, 276.
9 Beldiman 2002.
10 Cercetãrile arheologice s-au desfãºurat între 1970-1973,
sub conducerea lui A. Vulpe (I.A.B) ºi a M. Marcu (M.J.
Braºov) ºi între 2005-2009, sub conducerea lui A. Vulpe
(I.A.B), a Laurei Dietrich (FU-Berlin) ºi a lui Oliver
Dietrich (FU-Berlin).
11 Determinãrile specifice ºi anatomice ale pieselor
descrise în rândurile care urmeazã au fost realizate în ca-
drul Laboratorului de Arheozoologie din cadrul Centrului
Naþional de Cercetãri Pluridisciplinare din Muzeul Naþio-
nal de Istorie a României, Bucureºti. Pentru identificarea
specificã s-au consultat atât manualele de specialitate ale
lui Schmid 1972 ºi Barone 1976, cât ºi colecþia de ana-
tomie comparatã a laboratorului
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os lat de formã triunghiularã, care se situeazã
pe pãrþile laterale ale toracelui ºi care prezintã
o direcþie oblicã dorso-ventralã, caudalo-
cranialã ºi medio-lateralã12. Ea este formatã
dintr-un cap, col ºi corp (Fig. 1). Sunt
observabile doua feþe: una lateralã (spre
exterior) ºi una medialã (spre interior), trei
margini: cervicalã, toracicã ºi vertebralã ºi trei
unghiuri: cervical, toracic si glenoid. Acolo
unde se gaseºte unghiul glenoid se observã ºi
cavitatea glenoidã (fosa articularã), care este
rotunjitã ºi care prezintã o incizurã glenoidã
largã ºi o tuberozitate supraglenoidã, apropiatã
de cavitatea glenoidã. Ciocul apofizei
coracoide este ºters.

Spina scapularã, care se situeazã pe faþa
lateralã, se terminã brusc cu un acromion uºor
aplecat, redus, relativ rugos pe lungimea ei.
Spina este usor torsionatã pe lungimea ei, iar
tuberozitatea spinei este redusã la o rugozitate
uºor alungitã.

Cea mai mare parte dintre transformãrile
antropice suferite de scapule se regãsesc la
nivelul capului scapular, care este format din
procesul scapular (cu tuberozitatea scapularã)
ºi fosa articularã. Aceste intervenþii antropice
se aflã în cea mai mare parte la nivelul
marginilor fosei articulare scapulare, parte
articularã la extremitatea proximala a
humerusului. Astfel, la nivelul marginilor fosei
articulare, s-au realizat o serie de crestãturi
perpendiculare pe aceasta, ducând la formarea
unor suprafeþe de formã relativ trapezoidalã
(cu baza mare în jos ºi cu baza micã în partea
de sus), care în articolul de faþã au fost
denumiþi “dinþi”. Cel mai probabil crestãturile
au fost realizate prin apãsare ºi frecare, cu
ajutorul unui ºnur sau, foarte probabil, cu
ajutorul unei lame de fierãstrãu din bronz. Pe
spaþiile dintre dinþi sunt foarte vizibile aceste
urme de prelucrare, care se prezintã sub forma
unor tãieturi sau crestãturi adânci, inegale
(tãietura centralã este cea mai adâncã iar de o
parte ºi de alta se pot observa tãieturi “în
trepte”, de exemplu pe Pl. 3/15). Modul de
obþinere a produsului finit a putut fi observat
foarte bine analizând o piesã descoperitã în
campania de sãpãturi din 2009, care, din cauza
timpului redus care ne-a stat la dispoziþie, nu a
mai putut fi inclusã în catalog ºi determinatã
arheozoologic. Piesa este ilustratã pe Pl. 4 (Nr.
1 ºi 2) ºi reprezintã un rebut care, datoritã
probabil spargerii la nivelul corpului în timpul
prelucrãrii, a fost abandonat. Se poate observa

cã marginea fosei articulare a fost “împãrþitã”
în spaþii (dinþi) de dimensiuni relativ egale,
care au fost delimitate prin crestãturi fine, nu
prea adânci. Probabil dupã aceasta s-a rupt
piesa, iar crestãturile nu au mai fost adâncite,
aºa cum se observã în imaginea alãturatã a unui
produs finit (Pl. 4/3).

Forma iniþialã a dinþilor era probabil
dreptunghiularã, dupã cum se poate observa pe
Pl. 4/3, iar forma actualã uºor trapezoidalã
(reprezentatã schematic pe Pl. 3/a-d) a rezultat
probabil în urma folosirii îndelungate, dupã
cum se va arãta mai jos. Frontal se poate
observa cã baza micã a dinþilor (muchia) este
dreptã sau uºor rotunjitã la colþuri.

Profilul lor exterior este relativ drept în
partea de jos ºi uºor curbat în partea de sus,
dupã cum se poate observa pe Pl. 3/b. Pe partea
superioarã curbatã (muchia dinþilor) se pot
distinge mai multe faþete plane.

Descrierea pieselor
În descrierea pieselor au fost incluse:

contextul descoperirii, determinarea
arheozoologicã, dimensiunile piesei, observaþii
legate de numãrul de dinþi cât ºi, acolo unde au
putut fi remarcate, prezenþa, caracterul ºi
direcþia urmelor de folosire (în principal tocire,
lustruire ºi striuri). Pentru o descriere mai
adecvatã a distribuþiei dinþilor s-a pornit de la
ideea cã fosa articularã, care este de formã
ovalã, poate fi încadratã într-un cerc care are o
circumferinþa de 360°. Mãsurarea distribuþiei
unghiului acestor dinþi s-a facut pornind de la
premiza cã punctul “0” începe din dreptul
procesului coracoid din planul medial.

Mãsurãtorile pieselor s-au fãcut dupã
standardele elaborate de A.von den
Driesch13(Fig. 2).

Pentru o prezentare succintã a datelor
biometrice au fost folosite urmãtoarele
prescurtãri:
L=Lungimea în mm
G=Greutatea în grame
GLP=Lungimea maximã a procesului
articular (procesului glenoid)în mm
LG=Lungimea cavitãþii glenoide în mm
BG=Latimea cavitãtii glenoide în mm
SLC=Lungimea minimã a colului scapular în
mm

Toate piesele descrise au fost ilustrate în
planºele 1-3, numerele pieselor din catalog
corespund cu cele de pe planºe.

12 cf. Gheþie et alli, 1954 13 Von den Driesch 1976, 74-75, Fig. 31 a, b.
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Catalogul pieselor
1.  Scapulã stânga de vitã domesticã (Bos

taurus), descoperitã la marginea nordicã a
cenuºarului (Pl. 1/1).

Date biometrice:
L=145 mm
G=123,4 g
GLP=56,3 mm
LG=49 mm
BG=41,5 mm
SLC=43,7 mm

Piesa prezintã crestãturi pe marginea fosei
articulare între 13-1080. Între 50-850 se observã
un hiatus datorat spargerii piesei din vechime
(probabil datoritã utilizarii acesteia extrem de
frecventã). Se mai pãstreazã 8 dinþi cu
dimensiuni inegale, numãrul iniþial era cu
siguranþa mai mare. Dinþii prezintã urme
accentuate de tocire (patinã) pe muchie.

2. Scapulã stânga de vitã domesticã (Bos
taurus), descoperitã în interiorul cenuºarului.

(Pl. 1/2).
Date biometrice:

L=169 mm
G=142,5 g
GLP=71,5 mm
LG=59,3 mm
BG=51,8 mm

Piesa prezintã crestãturi pe marginea fosei
articulare între 20-950. Pe marginea suprafeþei
articulare a scapulei se gãsesc spãrturi din
vechime în dreptul procesului coracoid (vedere
cranialã) dar ºi pe partea caudalã, între 9-200 .
Este dificil de afirmat dacã ºi în aceasta parte
caudalã piesa a fost prelucratã sau nu.

Se mai pãstreazã 7 dinþi, numãrul iniþial era
probabil 15-16. Dinþii au faþetele exterioare
tocite, pe muchie sunt observabile de asemenea
urme de patinã.

3. Scapulã stânga de vitã domesticã (Bos
taurus), descoperitã în interiorul cenuºarului.

(Pl. 1/3)
Date biometrice:

L=137,4 mm
G=127,4 g
GLP=68 mm
LG=55,3 mm
BG=46,9 mm
SLC=50,5 mm

Piesa prezintã crestãturi pe marginea fosei
articulare între 15-650. Ea este spartã recent pe
marginea suprafeþei articulare a scapului între
65-1230 de aceea nu se poate spune sigur dacã
ºi în aceastã parte anatomicã ar fi fost
“dinþi”.Dinþii prezintã urme slabe de tocire

(patinã) pe muchie, unii sunt rupþi în dreptul
marginii.

4. Scapulã stânga de vitã domesticã (Bos
taurus), dintr-o zonã de activitate de lângã o
locuinþã.

(Pl. 1/4)
Date biometrice:

L=120,8 mm
G=77,5 g
LG=47,9 mm
BG=40,4 mm
SLC=45,7 mm

Piesa are tuberculul spart din vechime. Ea
prezintã de asemenea o sparturã din vechime
între 10-300 grade. Singurele urme de
prelucrare antropicã sunt doar 2 tãieturi
perpendiculare pe marginea fosei articulare
care delimiteazã un dinte, unghiul pe care îl
acoperã fiind între 39-490. Dintele este rupt în
partea superioarã astfel încât nu se mai pot
observa urme de folosire.

5. Scapulã stanga de vita domesticã (Bos
taurus) descoperitã în interiorul cenuºarului.

(Pl. 1/5)
Date biometrice:

L=72,7 mm
G=43,5 g
GLP=63,1
LG=51,6 mm
BG=42,3 mm

Piesa are tuberculul spart din vechime ºi
este spartã recent la nivelul gâtului scapular, de
aceea este foarte micã ca lungime. Distribuþia
dinþilor pe marginea articularã a scapulei este
observabilã intre 44-900. Scapula prezintã o
sparturã din vechime pe margine între 8-220, o
sparturã recentã între 22 ºi 40 de grade, ºi o
altã sparturã recentã între 900 ºi 1060.

Dinþii par a fi foarte uzaþi, muchia lor este
rotunjitã la colþuri ºi prezintã urme accentuate
de tocire (patinã) pe faþetele exterioare (pe
muchie).

6. Scapulã stânga de vitã domesticã (Bos
taurus), descoperita 2 m la vest de o locuinþã.

(Pl. 1/6)
Date biometrice:

L=95,6 mm
G=31,6 g

Piesa este fragmentarã, fiind spartã din
vechime longitudinal; se pãstreazã doar partea
caudalã cu marginea toracicã. Distribuþia
dinþilor este observabilã între 13-630; dinþii
sunt masivi. Pe faþetele exterioare se observã o
patinã discretã.

7. Scapula stânga de vitã domesticã (Bos
taurus), descoperitã în interiorul cenuºarului.
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(Pl. 1/7)
L=58,5 mm
G=15 g

Piesa este fragmentarã, fiind spartã recent
longitudinal, se pãstreazã doar partea caudalã
cu marginea toracicã care este prelucratã la
nivelul fosei articulare intre 18-580. Dinþii sunt
extrem de distruºi, probabil din cauza utilizãrii
prelungite. Muchia lor este rotunjitã la colþuri
iar pe faþetele exterioare se obsevã urme de
tocire.

8. Scapulã dreapta de vitã domesticã (Bos
taurus), descoperitã în interiorul cenuºarului.

(Pl. 1/8)
Date biometrice:

L=141,4 mm
G=91,9 g
GLP=54
LG=48,3 mm
BG=41,2 mm
SLC=42,4

Suprafaþa articularã a fosei scapulare
prezintã o serie de spãrturi recente pe partea
medialã, dar ºi în dreptul tuberculului scapular.
Intervenþiile antropice asupra marginii
articulare ne aratã o distribuþie a dinþilor între
11-940. Probabil din cauza utilizãrii prelungite
(frecvente) a piesei o serie de dinþi sunt sparþi
din vechime în partea superioarã, pe muchie
(numerotarea lor s-a facut în aceeaºi direcþie
din care s-au calculat unghiurile): nr. 2, 4, 6-9
si 11. Dinþii pãstraþi prezintã o patinã puternicã
pe faþetele exterioare.

9. Scapulã dreapta de vitã domesticã (Bos
taurus), descoperitã în interiorul cenuºarului.

(Pl. 1/9)
Date biometrice:

L=132 mm
G=121,5 g
GLP=71
LG=60,2 mm
BG=55,6 mm
SLC=54,3

Piesa este spartã din vechime la nivelul
corpului scapular. Dinþii sunt distribuiþi între
15-980; între 790 si 980 existã un hiatus. Dinþii
nu prezintã urme vizibile de folosire (tocire,
patinã). Este posibil sã se fi renunþat la
folosirea ei ºi datoritã spargerii din vechime la
nivelul corpului scapular. Se mai pãstreazã 8
dinþi, probabil este vorba de numãrul iniþial.

10. Scapulã dreapta de vitã domesticã (Bos
taurus), descoperitã în interiorul cenuºarului.

(Pl. 3/10)
L=119 mm
G=171,5 g

GLP=72,2mm
LG=62,8 mm
BG=55,6 mm

La nivelul marginii articulare a fosei
scapulare se observã o distribuþie a dinþilor
între 19-830. Existã o spãrturã recentã înainte
de 190, precum ºi o spãrturã din vechime care a
determinat distrugerea unor dinþi între 43-580.

Dinþii prezintã o patinã pe muchie; aceasta
este rotunjitã la colþuri.

11. Scapulã dreapta de vitã domesticã (Bos
taurus), descoperitã în interiorul cenuºarului.

(Pl. 3/11)
Date biometrice:

L=113 mm
G=97 g

Piesa este foarte ºlefuitã în plan lateralo-
medial (inclusiv tuberculul scapular este
ºlefuit) ºi prezintã o patinã foarte accentuatã
care atestã cã piesa a fost mult utilizatã. Spina
ºi corpul sunt sparte din vechime. Dinþii sunt
distribuiþi între 37-870 ºi prezintã o patinã
accentuatã pe muchie; aceasta are o formã
rotunjitã, fãrã colþuri. Este posibil ca dinþii sã fi
fost distribuiþi iniþial pe o suprafaþã mult mai
mare, dar acest lucru nu mai este vizibil, dat
fiind gradul foarte mare de uzurã a piesei.

12. Scapulã dreapta de vitã domesticã (Bos
taurus), descoperitã în interiorul cenuºarului.

(Pl. 3/12)
Date biometrice:

L=73,1 mm
G=79 g
GLP=65mm
LG=58,4 mm
BG=46,2 mm

Piesa este spartã recent la nivelul colului
scapular. Ea prezintã o distribuþie a dinþilor
între 11-870. La nivelul marginii fosei
articulare, între 42-600 si 70-800 se observã o
serie de spãrturi din vechime în arcul de cerc al
distribuþiei dinþilor (aceºtia înca se mai vad).
Muchia dinþilor rãmaºi este rotunjitã ºi prezintã
urme de tocire, aºa încât se mai pãstreazã doar
o parte din înalþimea iniþialã a dinþilor. Se mai
pãstreazã 4 dinþi, numãrul iniþial era cu
siguranþã mai mare. Cel puþin 5 dinþi au fost
rupþi.

13. Scapulã dreapta de vitã domesticã (Bos
taurus), descoperitã în interiorul cenuºarului.

(Pl. 3/13)
L=44,8 mm
G=54 g
GLP=60,3mm
LG=53,8 mm
BG=53,9 mm
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Piesa este spartã recent la nivelul colului
scapular. Distribuþia dinþilor este între 5-730. În
ceea ce priveºte caracteristicile dinþilor de pe
aceasta piesã, s-a observat ca ei sunt mai mari
ca lãþime (2 mm) înspre partea medialã (5-200)
decât cei din partea opusã – lateralã, care au
sub 1,5 mm (55-730). Dinþii prezintã o patinã
accentuatã pe muchie.

14. Scapulã dreapta de porc domestic (Sus
domesticus), descoperitã în interiorul
cenuºarului.

(Taf. 3/14)
Date biometrice:

L=54,2 mm
G=13 g
GLP=39,9mm
LG=33,6 mm
BG=25,1 mm

Este singura piesã care a fost confecþionatã
dintr-o altã specie decât vitã domesticã. Piesa
este spartã din vechime la nivelul colului
scapular ºi la nivelul articulatiei. Dinþii sunt
observabili între 19-580. Între 58-1090

marginea articulara este spartã.
Deºi nu s-au remarcat urme evidente de

patinã, menþionãm ca muchia dinþilor este
rotunjitã ºi pare a fi tocitã.

15. Scapulã stânga de vitã domesticã (Bos
taurus), provenitã din vechile sãpãturi, din
groapa 13.

(Pl. 2/15, Pl. 3)
L=150,2 mm

Piesa are 16 dinþi, unul este rupt. Dinþii sunt
observabili între 8-75°. Pe partea superioarã a
suprafeþei exterioare se pot observa urme
puternice de tocire (patinã) (detaliu Pl.3). Pe
muchia dinþilor sunt vizibile striuri
perpendiculare ºi striuri foarte adânci în formã
de “v” (detaliu Pl. 3).

16. Scapulã stânga de vitã domesticã (Bos
taurus), provenitã din vechile sãpãturi, probabil
din “stratul de culturã” Noua
L=123 mm

(Pl. 2/16)
Piesa are 14 dinþi, care sunt observabili între

11-90°. Pe muchia dinþilor este vizibilã o
patinã puternicã, formatã probabil în urma
folosirii îndelungate.

17. Scapulã de vitã domesticã (Bos taurus),
provenitã din vechile sãpãturi, context necu-
noscut (probabil din “stratul de culturã” Noua).

(Taf. 2/17)
L=360 mm

Lungimea totalã este de 360 mm. Piesa are
8 dinþi, observabili între 30-90°. Muchia
dinþilor prezintã urme accentuate de tocire pe

faþetele exterioare ºi este rotunjitã la colþuri.
Înãlþimea dinþilor este inegalã.

18. Scapulã stânga de vitã domesticã (Bos
taurus), provenitã din vechile sãpãturi, din
“stratul de culturã” Noua.

(Taf. 2/18)
L=92,2 mm

Piesa are 16 dinþi, observabili între 15-90°.
Între 75-80° dinþii sunt foarte tociþi pe muchie
ºi prezintã o patinã evidentã, unii dintre ei sunt
rupþi.

19. Scapulã dreapta de vitã domesticã (Bos
taurus) crestatã, provenitã din vechile sãpãturi,
din “stratul de culturã” Noua.

(Taf. 2/19).
L=122 mm

Piesa are 16 dinþi, observabili între 20-97°.
Muchia dinþilor este rotunjitã ºi prezintã urme
evidente de tocire pe faþetele exterioare.

20. Scapulã dreapta de vitã domesticã (Bos
taurus) crestatã, provenitã din vechile sãpãturi,
din “stratul de culturã Noua.

(Taf. 2/20)
L=156 mm

Piesa are 6 dinþi pãstraþi parþial, cu muchia
foarte tocitã, observabili între 13-23° ºi 70-80°.

Pe lângã cele 20 de scapule crestate, mai
sus menþionate, s-au descoperit încã trei piese
necrestate, dar care prezintã urme evidente de
folosire. Datoritã prezenþei acestor urme,
asemãnãtoare cu cele de pe piesele crestate, ele
au fost incluse în catalogul descoperirilor.

21. Scapulã stânga de vitã domesticã (Bos
taurus) necrestatã, provenitã din vechile
sãpãturi, groapa 31.

(Taf. 2/21)
L=297 mm

Piesa prezintã o patinã discretã în dreptul
fosei articulare între 11-80°, provenitã probabil
în urma utilizãrii ei.

22. Scapulã dreapta de vitã domesticã (Bos
taurus) necrestatã, provenitã din vechile
sãpãturi, din groapa 4.

(Taf. 2/22)
L=374 mm

Piesa prezintã o patinã discretã în dreptul
fosei articulare între 10-75°, provenitã probabil
în urma utilizãrii ei.

23. Scapulã stânga de vitã domesticã (Bos
taurus) necrestatã, provenitã din vechile
sãpãturi, din “stratul de culturã”.

(Taf. 2/23)
L=195 mm

Piesa prezintã o patinã discretã în dreptul
fosei articulare între 25-70°, provenitã probabil
în urma utilizãrii ei.
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Observaþii tehnice
Dintre cele 23 de piese descrise mai sus,

majoritatea (cu excepþia Nr. 4 ºi 9) prezintã
urme de folosire evidente, observabile cu
ochiul liber. Urmele de folosire apar mai ales la
nivelul marginii fosei articulare, acolo unde se
gãsesc dinþii. Cele mai multe urme de folosire
sunt observabile pe aceºtia: tocire pe partea
exterioarã ºi pe muchie, tocirea marginilor
laterale (a colþurilor) ºi aspectul rotunjit al
muchiei, lustru (patinã), mai ales pe pãrþile mai
sus menþionate, striuri pe partea exterioarã ºi
pe muchie, perpendiculare pe aceasta, în cazuri
rare (de ex. Nr. 15) au fost observate ºi striuri
foarte adânci, în forma de «v» (Pl. 3/d detaliu).

Diametrele pieselor (LG x BG) sunt relativ
constante ºi se încadreazã între 3 ºi 5 cm;
aceasta dovedeºte alegerea unor oase standard
pentru producþia acestor piese. Aceastã teorie
este întãritã ºi de alegerea preferenþialã a
oaselor destinate producerii pieselor. Aproape
toate piesele, cu excepþia uneia, sunt lucrate
din oase mari de vitã; oasele mai mici de porc
au fost folosite într-un singur caz, iar cele de
oaie sau caprã deloc. Singurele specii care ar
avea aceleasi “standarde” tehnice apropiate de
cele de vitã, ar fi scapulele de cal si cerb, dar
acestea nu sunt utilizate; de altfel, speciile
respective sunt subreprezentate în spectrul
faunistic de la Rotbav14. Nu s-a putut observa,
pe datele avute la dispoziþie, o standardizare a
lungimii pieselor, întrucât aproape toate sunt
rupte ºi este greu de stabilit lungimea iniþialã.
Unele piese nerupte aveau lungimi de peste 25-
30 cm (Nr. 21, 22). Interesant este faptul ca
majoritatea pieselor au lungimi pãstrate de 9-
15 cm; asupra acestui fapt vom reveni mai jos.

Referitor la numãrul de dinþi, nu s-a putut
determina o “standardizare” a lor, mai ales cã
nu s-a putut stabili decât în puþine cazuri
numãrul iniþial.

Standardizatã ni se pare în schimb
dispoziþia lor pe fosa articularã, în jumãtatea de
cerc opusã procesului scapular, cel mai des
între 11 ºi 90 de grade. Toþi dinþii, ºi cei frontali
(adicã diametral opuºi procesului scapular), ºi
cei laterali prezentau urme de folosire.

Interpretare
Nu este greu de observat cã teoriile prezente

în literatura de specialitate nu au luat în consi-
derare anatomia întreagã a omoplatului (cap, col
ºi corp15), ci doar aspectul pãrþii modificate an-

tropic (capul crestat). De asemenea, pânã acum
nu s–au studiat mai atent urmele de folosire.

În urma analizei mai atente, putem exclude
utilizarea lor exclusivã ca rãboj, pentru cã asta
ar implica absenþa urmelor de folosire (tocire,
lustruire, striuri). Nici mãcar o utilizare iniþialã
ca rãboj nu poate fi luatã în discuþie, acesta
fiind prin definiþie o socotitoare (tradiþional
este o bucatã de lemn pe care se însemnau
succesiv diverse calcule). Modul de realizare a
omoplaþilor prevedea, în schimb, crestarea
simultanã a spaþiilor dintre dinþi (de exemplu
Pl. 4/1,2), aºa încât aceºtia îºi pierdeau
calitatea de «socotitoare». Aºa cum a reieºit din
analiza de mai sus, dispunerea crestãturilor pe
fosa articularã pare a fi standardizatã (ele se
aflã cel mai des pe jumãtatea de cerc opusã
procesului scapular) ºi impusã de cerinþe de
ordin tehnic, pe când jumãtatea opusã este
lipsitã de crestãturi; ori, dacã se ia în
consideraþie o folosire ca rãboj, nu se poate
explica prezenþa acestor spaþii necrestate.

De asemenea, considerãm ca nefondatã
teoria utilizãrii lor ca ºtampile, întrucât astfel de
urme de decoruri lipsesc pe ceramicã sau alte
obiecte (cel puþin pe cele depistate arheologic);
de asemenea, urmele de folosire nu au fost pro-
duse prin apãsarea capului crestat, ci mai degra-
bã prin frecarea faþetelor exterioare ale dinþilor.

În încercarea de a interpreta folosirea lor,
ne-am îndreptat atenþia cãtre comparaþii
etnografice. Unelte crestate sunt folosite de
exemplu de indienii nordamericani ºi de inuiþi
în procesul de prelucrare a pieilor. Acestea erau
produse mai ales din tibie de cal. O parte a ca-
pãtului tibiei era îndepãrtatã, iar cealaltã urma
a fi crestatã. Dupã jupuirea ºi uscarea pielilor,
aceste unelte de os cu dinþi se foloseau pentru a
netezi partea interioarã a pieilor în vederea
procesului de argãsealã ºi pentru tãbãcire 16

Feustel a demonstrat convingãtor folosirea
unor unelte asemãnãtoare neolitice în procesul
de prelucrare a pieilor17; unelte cu dinþi din
lemn, cu funþionalitate probabil asemãnãtoare,
se pãstreazã în aºezarea neoliticã din Egolzwill
418. Din aºezarea romanã de la Rottweil
provine o coastã de vitã crestatã lateral,
folositã foarte probabil pentru tãbãcirea
pieilor19; unelte asemãnãtoare din coaste de
animal, cu dinþi laterali sau din tibie, cu dinþi
frontali, s-au descoperit ºi în aºezãrile culturii

14 Bãlãºescu, Radu, în pregãtire
15 dupã Gheþie et alii 1954

16 Mason 1891, Pl. XC, Fig. 1, 2, 4.
17 Feustel 1980, 7-18.
18 Wyss 1988, 141, Fig. 2.
19 Kokabi 1982, 131, Pl. 92.
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Noua20. De astfel, coastele crestate au fost deja
identificate ca unelte de prelucrare a pieilor21.

Unelte cu dinþi, din metal, sunt folosite ºi în
Evul Mediu, pentru curãþarea pieilor de carne,
în vederea prelucrãrii lor22.

Dupã cum se ºtie, existã mai multe etape a
procesului de prelucrare a pieilor, de la blana în
stare naturalã a animalului ºi pânã la obþinerea
produsului final. Tradiþional sunt atestate:
jupuirea, uscarea, argãseala, tãbãcirea, º.a.23.
Din exemplele de mai sus ºi prin comparaþii
etnografice se poate conchide cã uneltele cu
dinþi erau folosite pentru a îndepãrta apa
reþinutã în piele în urma argãselii sau pentru a
netezi pielea în vederea tãbãcirii24.

Pe baza acestor comparaþii, se poate avansa
ideea folosirii omoplaþilor crestaþi în procesul de
prelucrare a pieilor, probabil pentru netezirea
pieilor. Anatomia pieselor implicã douã posibile
moduri de folosire, care au fost ilustrate pe Pl. 5.
Prima variantã presupune þinerea omoplatului
oblic, cu procesul scapular aflat la încheietura
degetelor aratãtor ºi mare. Omoplatul se putea
folosi astfel când pielea era întinsã pe jos ºi
funcþiona probabil prin împingere.

A doua variantã implicã þinerea omoplatului
cu procesul scapular în podul palmei.
Omoplatul se putea folosi când pielea era
agãþatã ºi funcþiona cel mai probabil prin
tragere de sus în jos.

Dintre aceste douã variante, prima este mai
probabilã, întrucât foarte multe piese au fost
sparte la nivelul corpului; lungimea rãmasã se
încadreazã între 9-15 cm la majoritatea
pieselor. Lungimea lor iniþialã era probabil
mult mai mare, dupã cum aratã piesele Nr. 17,
21 ºi 22. Spargerea lor la acest nivel s-a datorat
probabil apãsãrii repetate; dorim sã remarcãm
cã prinderea omoplatului se fãcea probabil în
acest loc (la câþiva cm de capul omoplatului),
aceastã poziþie fiind cea mai comodã, pe baza
observaþiilor experimentale.

Prezenþa ºi altor unelte de prelucrare a
pielilor în cultura Noua, mai sus menþionate,
întãreºte aceastã concluzie. De asemenea, se
poate aminti numãrul mare de oase de animale
descoperite în toate aºezãrile culturii Noua ºi
care dovedesc componenta predominant
pastoralã din economia aceste populaþii25.
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EINIGE BEMERKUNGEN ZU DEN
NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN DER
GEKERBTEN SCHULTERBLÄTTER

DER NOUA KULTUR AUFGRUND DER
FUNDE AUS ROTBAV, KREIS BRAªOV

Zusammenfassung

Eine ausführliche Analyse der gekerbten
Schulterblätter der Noua Kultur existiert
bislang in der Fachliteratur nicht. Verschiedene
Forscher deuteten sie als „Kerbhölzer” oder
„Knochenstempel”, ohne jedoch ihre Aussagen
ausführlich zu begründen. Durch die
Ausgrabungen in der bronzezeitlichen
Siedlung von Rotbav ergab sich die
Möglichkeit einer genaueren Analyse auf
Grundlage einer Anzahl von 20 gekerbten und
drei nicht gekerbten Schulterblättern. Wichtig
für die vorliegende Untersuchung war
außerdem ein unfertiges Stück, das erst 2009
entdeckt wurde.

Alle Schulterblätter wurden
archäozoologisch untersucht, gemessen und
gewogen. Besonderes Augenmerk lag auf den
Benutzungsspuren. Die Untersuchung ergab
folgende Erkenntnisse: Es wurden vor allem
Rindknochen bevorzugt, deren Gelenkköpfe
standardisierte Durchmesser aufwiesen (4-5
cm); nur in einem Fall wurde ein
Schweineschulterblatt gewählt. Es kann nicht
festgestellt werden, ob Länge und Gewicht
ebenfalls standardisiert waren, denn die
meisten Stücke sind nur fragmentarisch
erhalten. Die meisten Knochen zeigen
deutliche Abnutzungsspuren im oberen Teil,
vor allem auf den Kerben, die durch Reiben,
Stossen und Polieren entstanden sein müssen.
Die Verteilung der Kerben erweist sich
ebenfalls als standardisiert und ergibt Hinweise
auf den möglichen Zweck der Objekte.

Durch die gemachten Beobachtungen kann
ausgeschlossen werden, dass die gekerbten
Schulterblätter als „Kerbhölzer” oder
„Stempel” benutzt worden sind. Sie weisen
einerseits deutliche Abnutzungsspuren auf,
andererseits fehlen entsprechende Ziermuster
auf Keramik oder anderen Gegenständen.
Vielmehr konnte eine Nutzung als Geräte zur
Lederbearbeitung wahrscheinlich gemacht
werden, wofür neben den Nutzungsspuren
auch zahlreiche archäologische und
ethnologische Analogien sprechen. Eine
graphische Rekonstruktion zu den konkreten
Möglichkeiten der Benutzung dieser Geräte ist
auf Taf. 5 abgebildet.
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Figura 2: Reprezentarea graficã a tipurilor de mãsurãtori folosite
Abbildung 2: Graphische Darstellung der benutzten Messwerte.

Figura 1: Reprezentarea graficã a anatomiei scapulei (omoplatului)
Abbildung 1: Graphische Darstellung der Anatomie eines Schulterblattes.
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Planºa 1: Omoplaþi crestaþi din locuirea culturii Noua de la Rotbav
Tafel 1: Gekerbte Schulterblätter aus der Siedlung der Noua Kultur von Rotbav.
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Planºa 2: Omoplaþi crestaþi din locuirea culturii Noua de la Rotbav
Tafel 2: Gekerbte Schulterblätter aus der Siedlung der Noua Kultur von Rotbav.
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Planºa 3: Omoplaþi crestaþi din locuirea culturii Noua de la Rotbav, reprezentarea schematicã a dinþilor
ºi detalii cu urmele de prelucrare antropicã

Tafel 3: Gekerbte Schulterblätter aus der Siedlung der Noua Kultur von Rotbav, schematische
Darstellung der Zähne und Details mit den Abnutzungsspuren.
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Planºa 4: Omoplat crestat nefinisat (Nr. 1, 2), în comparaþie cu un produs finit (Nr. 3)
Tafel 4: Unfertiges gekerbtes Schulterblatt (Nr. 1, 2) im Vergleich zu einem fertigen Gerät (Nr. 3).
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Planºa 5: Schiþã cu posibilele moduri de folosire a omoplaþilor crestaþi
Tafel 5: Skizze zu den Möglichkeiten der Benutzung der Schulterblätter.


