
1. ARHEOLOGIE 

INDUSTRIA OSULUI ŞI CORNULUI îN AŞEZĂRILE NEOLlTlCE DE LA 
ALBA IULIA-"LUMEA NOUĂ", LlMBA-"BORDANE" ŞI LlMBA·"ŞESU ORZU" 

Industria osului şi cornului a stârnit interesul preistoricienilor încă de la primele sesizări ale unor 
obiecte confecţionate din astfel de materiale în cadrul diverselor situri, însă abordarea sa, sub fonna unor 

, 

studii aprofundate din punct de vedere metodologie, a fost defieitară. In ultimul timp se încearcă o 
revizuire a studiului industriei osului şi cornului, un prim pas fiind chiar punerea la îndoială a listelor 
tipologice tradiţionale (Camps 1980, 189). De asemenea, apelul la diverse metode statistice, care permit 
analize şi corelaţii extinse, ar reprezenta tot un rezultat al tendinţelor actuale ale cercetării. Astfel, 
D. Stordeur Yedid a întocmit mai multe grile de clasificare mobile (Camps 1 980, 191  ).Un alt exemplu l-ar 
constitui fişelc analitice insoţite de reprezentări gratice ale obiectului realizate de Henriette Camps-Fabrer, 
care prezintă avantajul că pot fi codificate şi introduse În calculator (Camps 1980, 191). 

A 

Insă, aceste noi orientări în studiul industriei osului şi cornului au fost Înregistrate doar în 
, 

Occident. In ceea ce priveşte teritoriul României se pare că, deocamdată, se preferă continuarea liniei 
tradiţionale, prelucrării osului şi cornului fiindu-i acordată prea puţină importanţă. De aici şi absenţa unei 
hibliografii adecvate, problemă cu care, inevitabil, ne confruntăm. Astfel, am încercat, în măsura 
posibilităţilor, folosirea unei căi de mijloc între mai vechea metodologie cu o clasificare a obiectelor după 

, 

criteriul funcţionalităţii şi tendinţa actuală cu accent pe morfologia pieselor. In acest sens, am apelat la lista 
tipologică propusă de H.Camps-Fabrer care distinge cinci familii subdivizate la rândul lor în mai multe 
tipuri: 

I.Obiecte tăioase, Între acestea fiind cuprinse acele unelte a căror parte activă are aspectul unui 
tăiş (cx. cuţite, dăltilc, dar şi piepteni, adică obiecte cu crestături regulate) (Camps 1980, 
182) 

2. Obiecte fără vârf, incluzând netezitori. bastonaşe. lustruitoare, spatule, linguri etc. (Camps 
1980, 1 84). 

3. Obiecte perforante sau ascuţite, cuprinzând acele, străpungătoarele, cârlige1e drepte sau 
curbe, pumn alele, harpoanele (Camps J 980, 1 84). 

4. Corpuri de seceră, vizând acele unelte-suport care prezentau o crestătură longitudinală pentru 
introducerea lamelor de silex (Camps 1980, 184). 

5. Obiecte de podoabă (Camps 1980, 1 87). 

Nu am neglijat nici clasificarea făcută de Alexandra Bolomey şi Silvia Matinescu-Bâlcu, care este 
mai greoaie deoarece ţine cont, printre altele, şi de criteriile anatomice. Astfel, este avută În vedere 
distincţia ce se face între oasele plate (oasele craniului, coastele, oasele hazinului, vertebrde etc.) şi oasele 
lungi. Acestea din unnă necesită o descriere mai amănunţită deoarece sunt cel mai des utilizate. Aşadar, 
oasele lungi sunt ceIe cu două extremităţi sau epifize: proximală (mai apropiate de cap) şi distală (mai 
îndepărtate de cap), unite printr-o regiune denumită dializă În interiorul căreia se găseşte canalul medular 
(Bolomey, Marinescu-Bâlcu 1988, 332). Trebuie precizată de asemenea, adoptarea în cadrul "Primului 
Colocviu Internaţional asupra industriei osului În preistorie" (Paris, 1979), a noţiunilor de extremitate 
proximală a unei piese (EP) referindu-se la partea ţinută În mână sau mai aproape de mână şi extremitate 
distală (ED), presupunând partea activa a uneltei (vârful, tăişul etc.) (Bolomey, Marinescu-BâJcu, 
198B, 332). 

Totuşi, lipsa unor liste tipologice bine intocmi te În literatura de specialitate românească a generat 
o scrie de probleme, atât în ceea ce priveşte tipurile de unelte cât şi terminologia, mai ales În perimetrul 
obiectelor ascuţite. În legăturii cu tenninologia, sunt vehiculate mai multe denumiri pentru acelaşi tip de 
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unealtă: sulă, străpungător, Împungător, împunsător. Am adoptat termenul de strJpungător care pare a fi 
cel mai potrivit pentru categoria pe care o desemnea7.a. Apoi, există o oarecare ambiguitate În deosebirea 

Ce trebuie făcută i'ntre ace şi străpungătoare, la diverşi autori fiind abordate criterii diferite de clasificare. , 
In primul rând s-a pornit de la funcţia pe care o îndeplincau uneltele, dar se ştie bine că incercarea de 
reconstituire a rolului lor nu este decât una prezumtivă, făcută pc baza comparaţiilor de ordin etnografic 
(Bolomey, Marinescu-Bâlcu 1988, 333). Se adaugă constatarea că acele şi străpungătoarele reprezintă 
aproximativ acelaşi tip de unealtă, cu întrcbuinţări relativ comune. Urmând criteriului funcţional, a fost 
folosit un al doilea, cel al mărimii şi naturii oaselor din care a fost confecţionat obiectul. De exemplu la 
FI. Draşovean apare clar distincţia intre acele lucrate din oase subţiri şi străpungătoarele obţinute din oase 
mari (Draşovean şi colab. 1996, 15). lată de ce am considerat acest principiu al mărimii doar un punct de 
plecare in deosebirea acelor de străpungătoare şi am adăugat, pentru o mai bună validare a tipurilor, modul 

, 

de prelucrare al osului. Poate ti astfel demonstrată şi utilizarea diferită a uncltei obţinute. In rândul pieselor 
de tip ac le-am inclus pc acelea care prezintă urme de prelucrare pe întreaga suprafaţă - fiind reliefat astfel 
scopul de a se obţine o piesă de o mai mare Fineţe - iar in rândul stăpungătoarelor pe acelea la care doar 
ED este prelucrată pentru obţinerea vârfului. 

Fiind clarificate toate acestea, se poate trece la studiul propriu-zis al uneltelor din os şi corn 
recoltate în cursul ultimelor două campanii (1995 şi 1996) În siturile de la Alba Iulia-"Lumea Nouă" şi 
Limba, punctele "Bordane" �i "Şesu Orzii"' . Din punct de vedere cultural siml arheologic de la Alba Iulia
"Lumea Nouă" este atribuit unei faze evoluate ("clasice") a complexului Vinca-Turdaş, mai precis acelei 
faze in care ceramica pictată de tip Lumea Nouă apare in cantităţi considerabile, În timp ce situl de la 
Limba, punctul numit "Bordane" se caracterizează prin prezenţa unor faze timpurii ale culturii Vinea şi, 
probabil, unei faze tiirzii a culturii Starccvo-Criş, iar punctul "Şesu Orzii" se Încadrează În faza Vinea B. 

, 

In cele două sta�uni arheologice au fost descoperite 62 piese: S2 confeCţionate din os şi 4 din corn 
de cerb'. Acestea vor fi tratate separat incereându-se În cazul uneltelor de os Încadrarea lor ÎII tipurile 
propuse de H.Camps-Fabrer. 

, 

1. Unelte ascuţite. In număr de 35 se Împart În: ace, străpungătoare şi pumnale, 
1.1. Ace (n=IO) (vezi pUl. Lungimea lor variază Între 4,3 şi 9,4 cm. Sunt obţinute din oase lungi 

de pasăre secţionate longitudinal şi prelucrate pe toată suprafaţa dintr-o extremitate în cealaltă. De obicei 
EP corespunde uneia din epifize, uneori aceasta tiind tăiată şi şlefuită lateral (pl. lI6). Sunt cazuri când EP 
este tăiată transversal (pI.IJ3) sau când pereţii osului, atât cranial (anterior) cât şi caudal (posterior), sunt 
tăiaţi şi şJefuiţi până la aplatizare (pl. lI4). O piesă intcresantă este cea din p1.IJ9, care prezintă două 

scobituri laterale, dovada perforării osului, care dealtfel a dus la ruperea extremităţii, fie În timpul 

operaţiunii. fie ca urmare a folosirii ei Îndelungate. Aproape toate piesele păstrează striuri fine datorită 
şkfuirii . 

. 

Ca fun(.;ţionalitate acele erau în mod sigur utilizate în activităţi casnice: la CWlllt - Ilumai cele cu 
orificiu - sau serveau la perforarea unor materiale uşor penctrabile. Unele erau probabil folosite ca ace de 
păr sau pentru pri nderea Îmbrăcămin!ii. 

1.2. Străpungătoarc (n=24) (vezi pl.ll). 

L.l D. B�rciu slrăpungătoardc - sulcle după cum le spune autorul - apar Î11lpăIlite În două grupe: 

cele confecţionate din oase de pasăre şi eelc confecţionate din oase (aşchii de oase) de animale (Berciu 
1 961,228-229, fig.69). La E. Comşa se deosebesc, de asemenea, mai multe categorii: străpungătoare (suie) 
masive lucrate din oase de animale mici; străpungătoare obţinute din aşchii de oase mari� lucrate din oase 
de pasăre şi din a�chii simple (Comşa 1 974, 78, fig.20). ŢillJlld conl de cele două clasificări, fără a pune 
Însă accent pe o diferen!icre specitică (referitoare la specia biologica) ci mai ales pc categoriile de oase, 
am n:;p3flil.aL slrăpungătoarele de la Limba şi Lumea NOl1ă În două grupe: obtiHUle din oase lungi 

, 

Siipăturilc .:trhcologlCC din caJrul a<.:e�lOr si!uri sunt ef"eC[u..lle de UI� nlleni\" de "pccialişli dl.! LI ('�ntrul uc c.<.�r(;\".Iărj Prc- ş.i 
Pmt0IslOric.::, ce fiinţează în <.�adrul Universită(ti "1 Dec.::mhric 19UC Alba luli". 

:\rh:n\iol1,'lm f"ptul că piesr.Jc prezt'ntate de noi în cuprinsul acestei lucrăn sunt inedite. autorii cl::rcetâ;'ilor din sirurile amintite 
oferindu�ne posibilit<ltea de a le face cunoscute In forma dată. Totodata. specilicam cii principrlluJ ':ocor alltlcrării de fată este 
acela de a propune o nouă, posibilă. perspectivă mctodologică asupw prelucrării şliin{iJicc il arlef:lctclor Jin os �i corn. 
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şi obţinute din oase plate (coaste). Cea de-a doua grupă se subimparte la rândul ei in străpungătoare lucrate 
din coaste nedespicate şi coaste despicate longitudinal (pereţi de coastă). 

1.2.1. Străpungătoare oblinute din oase lungi (n=7). Lungimea variază intre 6, 7 şi 9,2 cm. în 
special au fost folosite oase de animale mici (ovicaprine) şi mai rar de pasăre (p1.W5 şi pl.II122) secţionate 
longitudinal. Uneltele corespund figurilor următoare: pl.W3,8 - in acest caz EP corespunde cu epifiza 
despicată, iar din zona mediană înspre ED capătă o formă aproximativ conică; p1.Wl4,17 - unealta a fost 
obţinută dintr-o muchie diafizară; p1.W21. 

Un obiect deosebit este cel din pl.Wl 2  confecţionat dintr-un os intreg mai precis un metapod 
format din epifiza proximală şi o scurtă diafiză in formă de stile! (Bolomey, Marinescu-Bâlcu 1988, 332). 
Analogii la acest tip de străpungătoare întâlnim şi în aria culturii Petreşti (paul 1992,43, pI.XVII). 

1.2.2. Străpungătoare oblinute din oase plate (n = 14). 
a. - din coaste nedespicate (n = 1). A fost descoperit un singur exemplar (pI.W9) aflat in stare 

fragmentar:!, ED fiind ruptă în urma folosirii. 
b. - din coaste despicate longitudinal (pereţi de coastă) (n = 13). Lungimea uneltelor este 

cuprinsă intre 6,8 şi 16 cm. Ca o caracteristică trebuie adăugat faptul că faţa interioară păstrează 
întotdeauna., mai mult sau mai puţin, ţesutul spongios. Sunt lucrate În special numai in ED, doar cu câteva 
excepţii. Astfel unealta din pl.Wll este tăiată şi rotunjită În EP, iar cea din pl.W20 prezintă în EP o 
crestătură care a avut ca rezultat două proeminente ascuţite, acum tocite. Cu siguranţă că şi această parte 
era folosită, rolul său aflându-se însă sub semnul Întrebării. Era utilizată fie în decorarea ceramicii, fie În 
prelucrarea pieiloL Tot acestui tip îi aparţin şi străpungătoarele din pl.Wl -2 - acestea fiind doar fragmente 
prezentând doarED - pl.II16-7, 10-11, 13, 15-16 (cea din urmă este o unealtă de dimensiuni mai mari (16 
em) interesantă prin faptul că în zona mediană, pe faţa interioară, ţesutul spongios a fost mult atenuat, iar 
porţiunea respecti vă lustruită. De asemenea tot În aceeaşi zonă apar pe margine mici alveolări ca şi cum 
s-ar fi imprimat În os urmele degetelor care ţineau unealta În mână (pI.\I/I8-19, 23). 

în literatura de specialitate străpungătoarele au o funcţionalitate multiplă. Astfel, ele par să fi fost 
folosite în prelucrarea piei lor, mai precis la perforarea lor, dimensiunea uneltelor fiind direct propOIţională 
cu gro,imea piei lor (Berciu 1961, 230). Pentru cele mai uşor de străpuns erau utilizate piesele mai subţiri 
şi mai mici, iar În cazul unor piei mai groase se foloseau străpungătoarele mari. Cu ajutorul acestora erau 
confecţionate burdufuri, cojoace, căciuli, poate chiar vase de piele (Berciu 1961, 230) şi Încălţăminte. În 
cazul din urmă sunt făcute analogii cu uneltele de os folosite până nu demult În Moldova la Îngurzitul 
opincilor (Comşa 1974, 79). O altă functie posibilă a străpungătoarelor ar fi cea a decorării ceramicii, 
servind la trasarea desenului (Berciu 1966, 186). 

1.3. Pumnale (n=I), PI II125. 
Descoperit la Lumea Nouă.În timpul campaniei din 1995, singurul obiect ce poate fi Încadrat în 

această categorie estc obţinut dintr-o aşchie de os lung, masiv. Are aspect neregulat, ceea ce permite 
folosirea sa Iară mâner. Doar ED a fost prelucrată, rezultând un vârf de formă conică, ciobit În urma 
folosirii. 

2. Obiecte tăioase (n=5), pUII. 
În această categorie, În limita materialului descoperit, intră doar dăltilele. A vând o lungime 

cuprinsă Între 6,3 şi 10,7 cm. acestea au fost lucrate din pereţi groşi de oase lungi, la toate fiind vizibil 
canalul medul aL La dăltiţa din pl.IW2, pereţii longitudinali, neuniformi, dovedesc că unealta nu a fost 
deliberat proiectată, mai curând fiind vorba de o aşchie a cărei ED a fost subtiată prin aşchiere şi şlefuire 
(de aici micile striuri oblice). Dăltiţa din pl.IlI!3 a fost obţinută prin faţetări oblice realizate pe partea 
exterioară a osului şi prin şlefuirea feţei interioare pentru atenuarea canalului medular (analogii la: Luca, 
El Susi 1989, fig. 1/9, 2/1). Dintre acestea trei obiecte (pl.IlI! 1,4,5) trebuie tratate cu o mai mare atenţie 
pentru că prezintă o particularitate ce împiedică includerea lor necondiţionată În rândul dăltiţelor. Astfel, 
datorită tăişului foarte ingust care capătă aproape atributele unui vârf, le-am considerat ca făcând parte 
dintr-o grupă specială, cea a străpungătoarelor-dăltiţă (analogie Marinescu-Bâlcu 1974, fig. 23/13). 
Obiectul din pl.IIV4 este unul cu totul special prin perforaţia pe care o prezintă către ED, perforaţie 
realizată cu ajutorul unei unelte cu vârf conic prin rotirea căreia au rezultat o serie de striuri foarte fine 
trasate în cercuri concentrice. La E.Comşa apare acest procedeu primitiv de perforare prin intermediul unui 
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ubiect în fOllTIă de "V" (Comşa 1974,78), Orificiul permitea piesei să fie atârnată şi probabi l  purtată ca 

pandantiv , ED este ruptă dar prin analogie ne putem imagina vărful, dacă nu identic, cel puţin apropiat cu 
cel al uneltei din pL11II5, Acesteia îi lipseşte EP pc care ",TI putea-o asemăna în reconstituire cu cea a piesei 
anterioare, E posibil ca unealta să fi avut la rândul ei un orificiu care să fi dus, de altfel, la ruperea sa, 

Utilitatea dăltiţelor este oarecum problematică, deoarece ele nu prezintă aceeaşi rezistenţă şi 
eficacitate ca şi cele din piatră sau silex (Bolomey, Marinescu-Bâlcu 1988, 343), S-ar putea să fi fost 
folosite la tăiatul pieilor (Dumitrescu 1967, �66) sau la şlefuirea lemnului (Dumitrcseu 1'167,266; 
Bolomey, Marinescu- Bâlcu 1988, 343), 

3, Obiecte fără vârf (n=15) ( plJV -V), 
3.1, Spatule (n= 12), Au fost lucrate din oase plate (coaste). in funcţie de modul În care au fost 

realizate şi folosite, distingem două tipu ri : 
3,1.1. Obiecte la care este lucrată numai ED, fiind ohţinută o porţiune activă foarte îngustă 

recunoscută nu numai Plin sublicrea peretelui, dar şi prin lustrui foarte puternic. Ambele caracteristici sunt 
• 

vizibile în special pc faţa interioară, In această categorie intră 6 unelte care păstrează fie forma naturală 

a osului (pLlV Il 2), fie prezintă o dcspicare parţială, în general În jumătatea distală (pI.lVII ,9, 11) sau o 
despicare totală (pUV/2,3), 

3.1.2. Spatule lucrate pe întreaga suprafaţă (pl.lV /4-8,10). De obicei au fost obţinute din coaste 
despicate având faţa interioară bine şlefuită şi lustmită până la dispariţia ţesutului spongios . Spatulele din 
această grupă sunt foarte subţiri şi intră În nndul celor cu ED plată şi dreptunghiularâ, colţurile fiind doar 
uşor rotunj ite (Bolomey, Marineseu-Bâlcu 1988, 345). Obiectul din pl. fV II O prezintă un ori I'lciu în capătul 
proximal oferind posibilitatea de a ti purtat ca pandantiv, 
lInele piese prezintă striuri oblice şi longitudinalc (pI.lV/(j-7. 10) rezultate În urma şlefuirii sau. mai 
degrabă, în unna folosirii lor. 

A 

In privinţa funcţionalităţii este ciar că cele tipuri aau ullizatc diferit. Este posibil ca cele din prima 
categoric să fj fost proiectate pentru Iuslruirea ccramÎcÎÎ sau pentru depărtarea grăsimii de pe pieile de 
animale de aici şi lustrui foane putern ic (Luca. EI Susi 1989. 50) Cea de-a dOlla gmpă. tot în activităţi 
casl1!ce cum ar fi prelucrarea ceramicii . fasonarea �i llC'tczirca vaselor de lut sudarea diferitelor părţi ale 
acestora (Berciu 1966, 189-190) sau la lesut (Luca, EI Susi 1989, p.50). Alte obiecte pc Care le-am atribuit 
acestei clase (a obiectelor fără vârf) sunt: 

3.2. - milner de os (pl. VII), obţinut dintr-LIn fragment de os lung CLI secţiune circulară, tă"'t 
transversal la una din extremităţi, cealaltă având un aspect neregulat. La A. Bolomcy şi S. Marincscu· 
Bâlcu, piesa ar intra în rdndul obiectelor tubulare. Cu privire la secţionare. transpare ideea că era realizat[t 
cu ajutorul unor fibre dure şi a nisipului (Bolomey, Marinescu-Bâlcu 1988,344,345). 

3.3, - hastonaş (pI.V/2) confecţionat dintr-un os lung păstrând canalul medular aproximativ 4.5 
cm. sub epitiză, De secţiune ovală În EP obiectul capătă un aspect circular în zona mediană către EI), Tot 

la A. Bolomey şi S, Marinescu Bâku acest tip de obiect aparţine grupei cu vârf'uri rotunjite, fiind admisă 
posibil itatea ca iniţial unealta să fi avut un vârf' ascuţit. tocit prin folosire (Bolomey, Marinescu Bâlcu 

• 

1988, 342), In e<lzul de faţă este exclusă aceasta valiantă eleoarece se observa clar că El) a fost de la 
îllceput tăiată. Dcoilrece are forma unei andrclc ne-am putea imagina că a fost folosită la Impletitul rirelor. 
Jupă cum ar fi putut fi întrebuinţată la ţesut, piesa reprezentând axul suveicii, sau chiar ca ac de păr. 

3.4. - ohiect perfora! (pI.V/3). lucrat dintr-un perele de os lung de animal mare. cu canalul 
mt..:uular diminwH prin şlefuirea feţei Întcriearc. De secpune trapezoida!ă, piesa are lungimea de 6,7 CI1l. 

şi lăţimea de 3,') cm. Funcţia sa este necunoscută, Obiecte asemănătoare, dar într-o slare mai fragmentară, 
,u mai fost descoperite în aria culturii Vinea (Lazarovicl 1979, pl.XIl/D), 

4. O categorie apane o constituie obiectele care prezintă urme clare de prelucrare, dar care se 

"CIil într-o stare fragmentară, neputându-sc rccuno;�te nici tipul din ('are fac parte �i nic i funcţia lor. Au 
r,,·;t descoperite 4 astfel de piese (pl. V /4-7). 

4. 1. - fr�f!ment de os lung seqionat JOllgilUdin:Jl, dar al cănli canal ualorită �k:fuirii intense esle 
abia perceptibi l . Ambele feţe au fost şlefuite aproape până la aplatizme. Piesa estc putern ic lustruită. ceea 
e,' denotă o îndelungată folosire (pI.V/4). 
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4.2. - obiect prelucrat dintr-un fragment de muchie de os lung. Ambele extremităţi au fost subţiate 
prin a�chiere şi şlefuire (pI.V/5). 

4.3. - os plat tăiat transven;aJ la una din extremităţi. cealaltă fiind ruptă şi având o serie de striuri, 
umlare a încercării de şlefuire sau a acţionării obiectului pe un fond dur (pI.V/6). 

4.4. - fragment de os lung secţionat longitudinal pc partea intenoară aplatizată fiind vizibile striuri 
transversale şi longitudinale (pI.VI7). 

... .;: * 

Industria cornului 

Este slab reprezentată, fiind descoperit doar un singur exemplar finit (PI VIII). Este vorba de un 

plantator, lucrat din corn de cerb, cu o perfcm(ie longitudinală În EP pentru introducerea cozii. (Analogii 

în staţiunile de la Hodoni şi Liubcova-Omiţa) (Draşovean 1996, pl. VIIII9; Luca , EI Susi 1989, fig.2/3). 

Alături de această piesă apar fragmente de corn cu unnc de: tăiere sau Început de prelucrare. ASlfel, uneÎ 
ramificaţii de corn de cerb descoperite la Limba-"Şesu Orzii" (pI.VII3) i-au fost tăiate toate cele trei ramuri, 
dar la distanţe diferite faţă de bază - una chiar din zona de ramificaţie, ti doua la câţiva cm .. iar a treia către 
cealaltă extremitate. Cornul a fost tăiat de jur Împrejur cu ajutorul unor lame sau cuţite de silex. După 
adâncirea unui şăntuleţ circular cornul era frâm (Bereiu 1961.220, fig.65/4-5). Ideea este confirmată de 
ruptura pe care o prezintă cea mai lungă ramură. Tot pe aceasta se observă la aproximativ 6 CJn. un început 
de tăiere. Modul acesta de secţionare la intervale de câţiva em. a mai fost întâlnit În aria culturii Săleula 
(Berciu 1961,220, fig.65/31, considerându-se că osul era divizat în bucăţi diferite ca mărime în funcţie de 
scopul la care erau folosite. 

Un alt procedeu de tăiere a fost folosit în cazul ramurii descoperite la Limba-"Bordane" (pl. VII4). 
Nu s-a mai realizat acea şănţuire de Jur împrejurul cornului. ci .secţionarea transversală a fost începută doar 
dintr-o singură parte, s-a adâncit până la un anumit nivel, după care s-a încercat despicarea bucăţii 
necesare, dar cornul s-a rupt. Faptul că nu se observă desprinderi de corn ca unnare a folosirii unor obiecte 
tăioase, iar tăierea este unifonnă, a dus la concluzia că aceasta a fost realizată cu ajutorul unor fibre dure 
pe lângă care s-a adăugat nisip. 

Ultima piesă luată în discuţie (pl. Vl/'). este ramura de corn de cerb descoperită la Lumea Nouă, 
secţîonată longitudinal, dar şi transversal. Toate tăicturilc vizibile dinlr-o extremilate În cealaltă. inclusiv 
sub a'pectul unor striuri oblice adânci şi a unor d�spicări dc· corn longitudinale, sunt dovada unui început 
de cioplire cu ajutorul unor unelte tâioase. Această operaţiune n-a foq insă definiti vată (L=25, I em.). 

După cum s-a putut constata, industria cornului În aşezări le neolitÎce de la Limba şi Lumea Nouă 
c.stc slab reprezentată, însumand din punL't de vedere statistic doar Stii:. Se pllne desigur ÎntrcbJrea, carI;! 

este cauza unei atât de slabe prelucrări a cornului. Un răspuns ar putea fi acela referitor la dificultatea 
Întâmpinată în confecţionarea unor piese din corn datorită duritătii mai accentuate decât cea li osului. 

în legătură cu proc�ntul corespunzător numărului de obiecte prelucrate din os, aceasta este de 95ck. 
Nu ar fi lipsit de importanţă demer�ul conform cămia staristica să meargă mai departe şi să se precizeze 
că dintre uneltele de os 60'7<: sunt obiecte asculite, 31 'ii obiecte fără vârf (19% spatule �i 12% alte obiecte), 
9% obiecte tăiaase (dălriţe şi străpungătoare-dăltiIă). Este clar că cea mai mare importanţă este acordată 
obiectelor cu v,Îrf şi în special străpullgătoare, lor. De fapt aceasta este o caracteristică generală a 
comunităţilor neolitice. D. Berciu consideră chiar că exi,tă un raport direct pIC'porţional Între Înmulţirea 
străpungătoarelor şi dezvoltar"a creşterii animalelor, deci implicit folosirea tot mai intensă a pieilor (Berciu 
: 961. 230). Cel mai slab reprezentate sunt dăltiţde, dar numărul mic al acestora este explicabil prin 
rGZiSlcnţa redusă a osului În comparaţie cu alte materiale. 

Transpunând în planul funcţionalităţii numiirul diferit al obiectelor apa'1inând t ipurilor prezentate, 
A 

pute-OI consl.<lla cu oarecare exactitate principalele fndelelnÎ,-�irÎ În care erau utilizate. ]0 rândul aClivită(ilor 

casnice un prim loc revine prelucrării pieiloL o..:upaţie rcliefată de numărul mG:n� de străpungăloarc. d<.l,r 

�i de anllmite sparule şi dălliţc. Urmează apl)i prelucrarea ceram;cii fapt dovedit de proccntu I ,patulelor 
�i, din nou, de cel al străpungătoare\or. Abia după acestea urmează cusutul şi ţesutul. Alte activităţi cum 
'lr fi ceie vânălGicşti-războinicqi agricole (Luca, EI Susi 1989, 51) sunt foarte slab relevate doar plin două 

pic,,,: pumnalul descoperit la Alba Iulia··"Lumea Nouă" �i plantatorul din corn de cerb. 
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Privind comparativ cele două situri suntem În măsurd să precizăm că din cele 62 de piese 
descoperite, 38 au fost scoase la iveală În siturile de la Limba, iar 24 la Alba lulia-"Lumea Nouă". 
Diferenţa nu este mare ceea ce Înseamnă că rolul acordat prelucrării osului şi cornului În aceste aşezăli este 
aproximativ la nivel de egalitatc şi este mult mai bine conturat decât În alte a�ezări aparţinând epocii 
neolitice. Există totuşi câteva deosebiri În ceea ce priveşte repartizarea tipurilor de unelte În cele două 
situri. Astfel În timp ce acele şi străpungătoareJc, dăltiţe1e. chiar obiectele din corn sunt dispuse relativ 
uniform, spatulele se prezintă sub un raport de 1 0: 1 pentm aşezarea de la Limba. Aceasta ar putea Însemna 
că i mportanţa acordata osului În confecţionarea ceramicii este net superioară aici faţă de Lumea Nouă. 
Descoperirile ulterioare vor pune în hlll1inii veridicitatea sau falsi tatea acestei idei anate deocamdată În 

stadiul de ipoteză. Apoi, trebuie semnalată lipsa, cel puţIn pânii În momentul actual al cercetări lor, a 
harpoanelor şi a acelor de pescuit, ceea ce pare nefiresc pentru nişte aşezări situate pe malul Murcşului şi 
de asemenea lipsa unor corpuri de seceră. Totuşi existenţa acestora este indicată de numărul impresionant 

de lame de silex descoperite. Referitor la obiectele de podoabă nu au fost găsite piese care să fie incluse 
În această calegorie aparte. dar aşa cum am arătat o serie de uncJtc au îndeplinit, probabil, Şl acest caracter. 

, 

In general obiectele au fost descoperite izolat, existănd doar câteva cazuri În care au fost semnalate 
În complex. Trei astfel de descoperiri s-au făcut la Lumea Nouă În secţiunea IU1 995, ca piese 
reprezentative fiind mai multe stăpungatoarc, un ac şi un pumnal şi doar un singur complex la Limba-"Şesu 
Orzii",  aici tiind recoltate două spatule. Putem deduce că avem de a face cu o special izare largă, a tuturor 
reprezentanţilor comunităţii, În ceea ce pnveşte confeeti onarea şi utilizarea uneltelor din os şi corn şi că 
avem de a face mai puţin cu o specializare restrânsă, doar a unui grup de indivizi. Totuşi şi aceasta din 
urmă idee poate fi dovedită atât prin puţinele complexe semnalate cât �i prin acele obiecte mai Îngrijit 
lucrate, chiar perforate, care pot fi interpretate şi ca Însemne ale posesorilor. 

Ca o concluzie finală, ar trebui spus că prelucrarea osului şi cornului În a}ezări le de la Alba [u li a

"Lumea Nouă", Limba- "Bordane" şi Limba-"Şesu Orzii", ca de altfel in toate a}ezările neolitiee, este una 
foarte restrânsă În comparaţie cu cea a lutului şi a si lexului sau a altor roci. Ostil a fost folosit doar pentru 
confecţionarea unor unelte a căror limită de rezistenţă să corespundă durităţii materialului cu care veneau 
În contact. preferându-se de cele mai multe ori înlocu irea lor cu unelte prelucrate din materii prime mai 

solide �i mai durabile. 
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L'INDUSTRIE EN OS ET EN CORNE DANS LES ETABLISSEMENTS NEOLITHIQUE DE 
ALBA IULlA-"LUMEA NOUĂ", L1MBA-"BORDANE" E:T LIMBA-"ŞESU ORZII" 

RESUME 

Le sujet de presenL article a etc c:ngcndre par les nombrcuses decouvcrtes d'o�Îels en os et en corne dans 
les etablisscmcnrs neolithique d'Alha Iulia-"Lumea Nouă" el Limha. les points " Bardan..:" el "Şesu Orzii" it I'ocasion 
des rouilles erfcctuces par le Centre de Rccherches Pr.- et Protohi,toriques dc I 'Umversite " 1  Decembrie 1 9 1 8" Alba 
Iulia. Par suite de la variete du materiei, nous avons essaye une nomination lypologisee. suivant les types proposes 
par H. Camps-Fabrcr. En ce qui concerne les objets en os on a dislingue trois lypCS avcc Icur subdivisions: 

1 .  objets perforants ( 1 . 1  cpingles; 1 .2 poin,ons: 1 . 3  poignard): 
2. objets tranchants (2. 1 ciseaux); 
3 .  objets mOllS'Cs (3. 1  spatules; 3.2 manehe en os; 3.3 batonnel; 3.4 objet perforc); 
4. objc(s sans nomination typologisce exacte. 

Les objets en corne, moins nomorcux, sont: un obje.t aiguisc, un so(,; �t dcux. rameaux en corne de cerf a 

traces de coupcs. Du point de vue fonctÎonncl voita les principalcs occupations pour lesquelles on utilisaÎt ces objels: 
la tannerie; la couturc; la potcric; le lissage el I'agriculture. 

Le materiei riche mene 11 la conclusion d'une large specialisation de I'industrie en os, moins de cellc en 
corne, dans les communautes des etablisscmcnts cvoques. 

PI. 1. 
PI. Il. 
PUII. 
PI.IV. 

1'1. V. 

1'1. V!. 

EXPLICATION DES FlGURES 

Epilngles en os: 1-2. 5 Limba-"Şesu Orzii " ;  3 Limha-"Bordanc " ;  4. 6- 1 0  Alba lulia-"Lumea Nouă". 
Poin<;ons en os: 1 -9, I I  Limba-"Bordane" ;  !O. 12- 1 3  Limba-"Şesu Orzii";  14-25 Alba lulia-"Lumea Nouă". 
Ciseaux en os: 1-2 Limba-" Şesu Orzii";  3 Limha-"Bordane " ;  4-5 Alba lulia-"Lumca Nouă". 
Spatules en os: 1 -6 Limha-" Bordane" ; 7-1 1 Limba-"Şesu Orzii"; 1 2  Alba lulia-" Lumea Nouă". 
Ohjc[s cn os sans nomination ripologiquee prec ise: 1 -3 Limba�"Bordane": 4 Alba lulia-" Lumea Nouă": 
5-7 L.imha-'· Şesu Orzi i " .  
Objcts en corn: ] - objct aiguisc c n  carne de I;crf utilisc en plantagc (Limba-" Şcsu Orzii" ) :  2 . ramcau en 
l'am de ccrf coupe longitudinal (Alba lulia-"Lumca Nouă"); 3 - ramcau en corne de cerf a traccs de coupcs 
(Limba-"Şesu Orzii");  4 - rame.au en corn de cerf scctionnc tram;\'crsal (Limha-"Bordane"). 


