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Un mormânt sarmatic descoperit la Călăraşi 

LIANA OŢA, ALEXANDRA COMŞA* 

Keywords: grave, Sarmatian, mug, jug, skull. 
Abstract: The grave from Călăraşi was published in 1952 as 
an analogy for a tomb found in Moldavia, but it was followed 
neither by a discussion or a detailed description of the grave-
goods, nor by photos or drawings. According to the few data 
published, the inhumation grave, accidentally found in 1948 
(in the site called Aeroport) belongs to a woman with deformed 
skull. The grave-goods consist in a mug, a jug , few beads and 
a mirror. Unfortunately, we could recover only the skull and 
the two vessels (mug and jug, both made of grey fabric, with 
polished ornament). The grave can be dated in the 3rd century 
AD, based on the analogies for the two vessels, and on the 
polyhedrical beads found. A more precise chronology is not 
possible, at least in the present stage of research. According to 
the anthropological diagnosis, the skull belongs to a women, 
rather of mature age.  
 
Cuvinte-cheie: mormânt, sarmatic, cană, urcior, craniu. 
Rezumat: Publicat în 1952 ca analogie pentru un mormânt din 
Moldova, complexul funerar de la Călăraşi nu a beneficiat de o 
discuţie sau de o prezentare detaliată a inventarului şi nici de 
ilustraţie. Conform datelor publicate iniţial, este vorba de un 
mormânt de inhumaţie, al unei persoane de sex feminin, descoperit 
întâmplător în 1948 (în punctul Aeroport). Pe lângă craniul 
deformat, s-au recuperat „două căni, câteva perle octogonate şi 
o oglindă”. Din păcate, nu am putut regăsi decât craniul, 
conservat parţial, şi cele două vase (cană şi urcior, ambele din 
pastă cenuşie, cu decor lustruit). Analogiile pentru cele două 
recipiente ceramice şi prezenţa în inventarul mormântului a 
mărgelelor poliedrice sugerează o datare a complexului aflat în 
discuţie în cursul secolului al III-lea p. Chr., fără a putea, cel 
puţin în actualul stadiu al cercetării, restrânge această datare. 
Conform analizei antropologice, craniul aparţine unui individ 
de sex feminin, mai degrabă de vârstă matură.  

 
În anul 1952 era introdus în circuitul ştiinţific 

un mormânt descoperit la Călăraşi. Citat ca analogie 
pentru un mormânt de la Holboca1, complexul 
funerar de la Călăraşi nu a beneficiat de o discuţie 
sau de o prezentare detaliată a inventarului şi nici 
de ilustraţie. În ciuda acestor lipsuri, fiind unul 
dintre primele morminte sarmatice din Muntenia 
publicate, complexul de la Călăraşi a fost citat ca 

                                                 
1 SCIV(A) 1952, p. 107–108. 
 
 
 

analogie în foarte multe studii ulterioare2. În mod 
poate paradoxal, de la data iniţială a publicării şi 
până în prezent, niciun alt amănunt nu s-a adăugat 
celor câteva date de la început.  

Ne-am propus să completăm, deşi doar parţial, 
lacunele referitoare la mormântul de la Călăraşi. 
Termenul de „parţial” se datorează lipsurilor infor-
maţiei, care, din păcate, nu a mai putut fi recuperată în 
totalitate. Conform datelor publicate iniţial, este 
vorba de un mormânt de inhumaţie, al unei persoane 
de sex feminin, descoperit întâmplător în 1948 (în 
punctul Aeroport). Pe lângă craniul deformat, s-au 
recuperat „două căni, câteva perle octogonate şi o 
oglindă”. Din păcate, nu am putut regăsi decât 
craniul, conservat parţial, şi cele două vase3. Chiar 
şi cu lacunele deja subliniate, complexul de la 
Călăraşi merită o discuţie aprofundată, care să-l 
încadreze mai bine în rândul mormintelor sarmatice 
din Muntenia publicate până în prezent.  

  
Inventar recuperat: 

1. Cană, pastă fină, cu particule albe, cenuşiu 
deschis, angobă maroniu-cenuşie păstrată parţial 
(pe buză, în interiorul vasului, pe umăr, pe d. max. 
şi în partea inferioară a vasului, până spre bază)  
(pl. 1/1–3, 2/1)4; 

Forma: gura evazată, buza răsfrântă spre 
exterior, aplatizată, gât cilindric, corp bitronconic, 
bază inelară, o toartă aplatizată, cu nervură în relief 

                                                 
2 Anghelescu 1970(1971), p. 24; Bichir 1961, p. 260; 

Bichir 1969, p. 230; Bichir 1971, p. 277, 279; 1972, p. 141, 
161; 1977, p. 167, 173, 186; 1985, p. 1169; Diaconu 1980,  
p. 276; Dragomir 1959, p. 479.  

3 Materialul ne-a fost încredinţat pentru studiu de către 
Eugenia Zaharia.  

4 Cele două vase au fost desenate de Simona Mateescu 
(Muzeul Naţional de Istorie a României) şi fotografiate, 
laolaltă cu craniul, de Gh. Chelmec (Institutul de Arheologie 
„Vasile Pârvan”, Bucureşti). 

 
 
  

∗ Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, loredanaota@yahoo.com, alexcomsa63@yahoo.com  
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pe mijloc, ceea ce i-a dat un aspect asimetric, 
prinsă sub buză şi pe d. max.; 

Decor: linii paralele, verticale, lustruite – pe 
gât, însă păstrate parţial, pe o mică porţiune, doar 
lângă toartă; nervură mărginită de două linii incizate, 
vizibilă doar pe alocuri, sub buză, în unele părţi 
aproape ştearsă; 

Dimensiuni5: Î. = 15,5 cm, d. g. = 10,2 cm;  
d. max. = 14 cm, d. f. = 7 cm (cu inel, concavitatea 
are doar 4,8 cm), lat. toartă = 2,73 cm, gros. toartă = 
1,2 cm; 

Conservare: spart în fragmente, dar lipit şi 
întregit, lipsă părţi din buză, gât, corp şi toartă; 

Observaţie: în partea inferioară a vasului se 
remarcă linii incizate, care nu constituie însă un 
decor propriu-zis, ci se datorează particulelor din 
pastă antrenate în modelare;  

Nr. inv.: I 4374 (Observaţie: numărul amintit 
este atribuit, în registrul Muzeului Naţional de 
Antichităţi6, unei alte piese, parte componentă a unei 
serii provenită dintr-un singur sit, preistoric. Nici în 
registrul de intrări în patrimoniul MNA nu am găsit 
nicio referire la piesele de la Călăraşi. Singurul 
indiciu este oferit de un bilet, găsit în interiorul 
urciorului, pe care a fost notat că vasele au fost 
aduse în decembrie 1953, de la Universitate. Nu 
este deci exclus ca numărul de inventar amintit să fi 
fost atribuit la Universitate, şi nu în cadrul MNA).  

 
2. Urcior, pastă fină, cu particule albe, cenuşie, 

cu angobă cenuşiu închis (pl. 1/4–6, 2/2); 
Forma: vas mic, gura evazată, buza rotunjită, 

gât cilindric îngust, corp bitronconic, bază inelară, 
lucrată asimetric (suportul inelar este mai înalt într-o 
parte), o toartă groasă, cu secţiune octogonală, 
prinsă sub buză şi deasupra d. max.;  

Decor: linii verticale, lustruite, pe gât; două 
linii, lustruite, în zig-zag pe corp, deasupra d. max., 
şi două linii incizate pe suportul inelar;  

Dimensiuni: Î. = 10,77 cm, d. g. = 5,1 cm,  
d. max. = 10,4 cm, d. f. = 6,2 cm (concavitatea are 
doar 4,7 cm), lat. toartă = 1,7 cm, gros. toartă =  
1,6 cm; 

Conservare: întreg, cu excepţia unei spărturi 
la buză;  

Fără nr. inv.  
                                                 

5 Abrevieri: Î. = înălţime, d. g. = diametrul gurii;  
d. max. = diametrul maxim; d. f. = diametrul bazei; lat. = 
lăţime; gros. = grosime; nr. inv. = număr de inventar. 

6 Mulţumim încă o dată colegei Oana Damian, care ne-a 
permis accesul şi ne-a ajutat la consultarea bazelor de date şi a 
registrelor MNA.  

Deşi o prezenţă importantă numeric în inventarul 
mormintelor sarmatice din Muntenia, ceramica 
lucrată la roată, din pastă cenuşie, nu a beneficiat, 
până de curând, de o tipologie amănunţită, care să 
treacă de clasificări generale ale formelor (căni, 
castroane, urcioare) sau de etichetări precum „carpică”, 
în contrast cu „sarmatică”7. Lipsa unei tipologii 
general valabile, cel puţin pentru Muntenia, este 
parţial suplinită prin tipologia încercată pentru 
vasele dacice lucrate la roată, descoperite în 
mormintele sarmatice din Câmpia Brăilei8. Conform 
acestei din urmă tipologii, căni precum cea desco-
perită în mormântul de la Călăraşi se încadrează în 
subtipul a 2 – căni cu corpul bitronconic-globular, 
umărul rotunjit, gâtul mai înalt sau mai scund şi 
buza reliefată. Este de remarcat faptul că recipientele 
de tipul menţionat sunt cele mai numeroase vase 
dacice depuse în complexele funerare sarmatice din 
Câmpia Brăilei9. Din seria amintită, cel mai 
apropiat exemplar de vasul de la Călăraşi este cana 
din M. 1 de la Brăila-Hipodrom10. În aceeaşi serie 
mai pot fi încadrate alte două căni descoperite în 
M. 6 de la Largu11 şi M. 7 de la Olteniţa-Renie12 
(ambele însă cu buza rotunjită). Deşi tot cu 
diferenţe în ceea ce priveşte forma buzei, mai poate 
fi amintită şi o cană, folosită ca urnă în M. 39 de la 
Chilia13. În ciuda unor diferenţe de detaliu, seria 
amintită poate fi completată cu exemplare provenite 
din alte două complexe sarmatice, de la Epureni (cu 
toarta uşor supraînălţată)14 şi de la Dunaharaszti  
M. 2 (cu corpul rotunjit)15. În repertoriul ceramicii 
lucrate din pastă cenuşie din Moldova, căni de tipul 
celei descoperite la Călăraşi se întâlnesc în necropola 
de la Văleni (căni tipul 3, cu corp sferoidal, gât 
cilindric şi margine dreaptă)16. Apropiată ca tipologie, 
deşi cu diametrul maxim în partea inferioară a 
corpului, este şi o căniţă de la Poiana Dulceşti-
Silişte17, încadrată de Gh. Bichir în tipul d 3 (căniţe 
cu corpul globular, cu marginea simplă sau 
îngroşată, răsfrântă în afară şi uneori prag la baza 
gâtului). Variante ale tipului respectiv de recipiente 
                                                 

7 Vezi, de exemplu, Bichir 1977, p. 175 şi 177. 
8 Oţa, Sîrbu 2009, p. 152–155. 
9 Oţa, Sîrbu 2009, p. 153. 
10 Oţa, Sîrbu 2009, p. 93, nr.cat. I. A. 2, fig. 14/8 şi 15/5.  
11 Dragomir 1959, p. 480, fig. 5/1; Dragomir, Croitoru 

2011, p. 42–43, fig. 6/2. 
12 Morintz, Ionescu 1968, p. 100–101, fig. 6/6; Morintz, 

Ionescu 1970(1971), p. 39, 43, 45. 
13 Morintz 1961, p. 443, fig. 3/3. 
14 Zaharia, Petrescu-Dîmboviţa, Zaharia 1970, p. 343–344, 

nr. 415d, pl. CLI/13; Bichir 1977, p. 188, pl. 21/4. 
15 Párducz 1950, p. 155, Taf. LXXXVII/11.  
16 Ioniţă, Ursachi 1988, p. 71. 
17 Bichir 1973, p. 83, pl. CXXIII/3. 
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se întâlnesc şi în complexe funerare sarmatice din 
Ungaria, precum Jászberény-Fehértó sau Jászdózsa-
Nagyér Flur18.  

Urciorul descoperit la Călăraşi se înscrie într-
o serie tipologică mult mai restrânsă, cel puţin în 
ceea ce priveşte repertoriul ceramicii cenuşii din 
mormintele sarmatice din Muntenia. Deşi nu are 
buza atât de mult lăţită, vasul de la Călăraşi aparţine 
aceluiaşi tip cu urciorul descoperit la Chiscani-Trei 
Movile19. Ambele urcioare sunt imitaţii ale unui 
prototip roman, întâlnit la Romula20, Singidunum21, 
Sirmium22 sau în mormintele descoperite între 
Samovodene şi Hotnica23. La fel de rar ca şi forma 
este, în cazul urciorului de la Călăraşi, şi decorul în 
zig-zag, lustruit. Ceea ce atrage atenţia în cazul 
ornamentului amintit este desfăşurarea orizontală a 
liniilor în zig-zag. Vase decorate cu linii verticale 
în zig-zag se întâlnesc mai des, şi un exemplu la 
îndemână este oferit, în ceea ce priveşte ceramica 
dacică descoperită în mormintele sarmatice din 
Muntenia, de cana de la Însurăţei-Popina Ruptă24. 
Două linii în zig-zag, orizontale, lustruite, se 
remarcă pe vasul-urnă din M. 71 de la Poieneşti25 
sau deasupra diametrului maxim al unui vas de la 
Kiskőszeg-Battina26. O linie orizontală, în zig-zag, 
combinată cu linii oblice alcătuind un romb se 
întâlneşte pe o altă urnă, tot de la Poieneşti27. 
Ornamentele în zig-zag de pe cana din M. 19 de la 
Râmnicelu28 sau de pe căţuia de la Vaslui29 nu 
constituie analogii propriu-zise, datorită atât tehnicii 
de execuţie, care este, în ambele cazuri, alta, mai 
precis incizia, cât şi combinaţiei cu puncte incizate, 
în cel de-al doilea caz.  

Analogiile mai sus invocate, atât în cazul 
cănii, cât şi în cel al urciorului descoperite în 1948 
la Călăraşi, clarifică şi problema datării complexului, 
chiar dacă inventarul nu a putut fi în totalitate 
recuperat. Deşi o cronologie precisă a tuturor 
complexelor funerare sarmatice din Muntenia rămâne 
încă un deziderat al cercetării, totuşi analogiile cu 
                                                 

18 Vaday 1988–1989, p. 237, nr. 38/3, Taf. 20/4 şi  
p. 240, nr. 70/2, Taf. 32/6.  

19 Oţa, Sîrbu 2009, p. 98–99, nr. cat. II. B. 12 (cu 
bibliografia anterioară). 

20 Popilian 1976, tipul V.3 (urcior cu o toartă), p. 97,  
nr. 463.  

21 Nikolić-Đorđević 2000, p. 138, tipul VII/8.  
22 Brukner 1981, p. 116, tip 28, Tabl. 140/85. 
23 Sultov 1968, p. 46, nr. 4, pl. II/1. 
24 Oţa, Sîrbu 2009, p. 105-106, nr. cat. V. A. 29.  
25 Vulpe 1953, M. 71, p. 340-341, şi fig. 154 = Bichir 

1973, pl. LXIII/1. 
26 Párducz 1950, p. 167, nr. 113, Taf. CIX/12. 
27 Vulpe 1953, M. 320, p. 401, fig. 309 = Bichir 1973, 

pl. LXIII/4. 
28 Oţa, Sîrbu 2009, p. 114–115, nr. cat. IX. A. 52. 
29 Andronic 1963, p. 350, fig. 3/6 şi 4/4. 

piese descoperite la Brăila-Hipodrom sau Chiscani-
Trei Movile sugerează o datare a mormântului de la 
Călăraşi cel mai devreme începând cu sfârşitul 
secolului al II-lea p. Chr.30, sau chiar în secolul 
următor. Această datare nu este contrazisă nici de 
alte analogii citate, precum cele de la Poiana 
Dulceşti-Silişte (căniţă provenită din nivelul II, 
datat la sfârşitul secolului al II-lea şi în secolul 
următor)31 sau cănile tip 3 de la Văleni, caracteristice 
fazei II a necropolei amintite32, fază ce evoluează 
în paralel cu necropole precum cele de la Pădureni, 
Vârteşcoi (secolul al II-lea, chiar sfârşitul său, şi 
secolul al III-lea p. Chr.)33 şi Moldoveni (a doua 
jumătate a secolului al III-lea şi începutul secolului 
următor)34. O datare la fel de târzie ca cea de la 
Moldoveni este de presupus şi pentru mormintele 
de la Dunaharaszti, prin prisma monedei emise de 
Diocletianus, găsită în M. 2835.  

Prezenţa, în inventarul mormântului de la 
Călăraşi, a mărgelelor „octogonale”, de tipul celor 
descoperite la Holboca, este un indiciu cronologic 
important. Mărgelele poliedrice au fost produse în 
atelierul de la Tibiscum într-o perioadă ulterioară 
războaielor marcomannice şi până la începutul 
secolului al IV-lea36. În provinciile dunărene, 
mărgelele poliedrice sunt răspândite mai ales 
începând cu a doua jumătate a secolului al III-lea37. 
Poate fi astfel avansată ipoteza unei datări a 
mormântului de la Călăraşi în secolul al III-lea p. 
Chr., fără a putea, cel puţin deocamdată, restrânge 
această datare. O posibilă datare în cursul celei de-a 
doua jumătăţi a secolului al III-lea ar trebui totuşi 
coroborată şi cu alte descoperiri din zona oraşului 
Călăraşi, dintre care au fost publicate mormintele 
sarmatice descoperite în 1955, 1959, 197238.  

Prezenţa vaselor cu defecte încă din momentul 
producerii nu este o surpriză, cel puţin în ceea ce 
priveşte inventarul mormintelor sarmatice din 
Muntenia. Astfel de vase, cu defecte, fie importuri 
romane, fie ceramică dacică, s-au descoperit în M. 1 
de la Lişcoteanca-Moş Filon39 sau în complexul 
funerar sarmatic de la Cetatea Veche40.  
                                                 

30 Oţa, Sîrbu 2009, p. 182–183 şi 191–192. 
31 Bichir 1973, p. 150. 
32 Ioniţă, Ursachi 1988, fig. 73, şi p. 97.  
33 Bichir 1973, p. 147. 
34 Bichir 1973, p. 148. 
35 Párducz 1950, p. 158.  
36 Benea 2004, p. 229 şi 233.  
37 Pentru o discuţie mai amănunţită, vezi Oţa, Sîrbu 

2009, p. 67–69, nr. cat. X. A. 42 şi 81–82, nr. cat. XII. A. 55. 
38 Anghelescu 1970(1971), p. 21, 22 (mormintele 

descoperite în 1955 şi 1959); Muşeţeanu, Lungu 1978, p. 424 
(mormânt găsit în 1972). 

39 Oţa, Sîrbu 2009, p. 39–41, nr. cat. VI. A. 21. 
40 Mitrea 1962, p. 433, fig. 2/1.  
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Atragem atenţia asupra încă unui aspect legat 
de descoperirea de la Călăraşi, supusă analizei de 
faţă. Mormintele sarmatice din Muntenia sau 
Moldova în care s-au depus două vase lucrate din 
pastă cenuşie sunt puţine. În Muntenia, două vase 
lucrate din pastă cenuşie provin din M. 6 de la 
Buzău-sud41 şi Dorobanţu42 (în ambele cazuri câte 
două căni), complexele de la Viespeşti43 şi Cetatea 
Veche44 (ambele cu asocierea cană-castron) şi  
M. 17 de la Grădiştea45 (cană, combinată cu vas 
bitronconic). Complexul de la Călăraşi se încadrează 
deci într-o serie, oricum restrânsă numeric (şase 
morminte), în cadrul căreia se particularizează prin 
asocierea, deocamdată unică, dintre cană şi urcior. 
O astfel de combinaţie de forme ceramice nu se 
întâlneşte nici în cazul mormintelor sarmatice cu 
mai mult de două vase, dintre care pot fi amintite 
M. 7 de la Olteniţa-Renie (cu trei vase din pastă 
cenuşie, două căni şi un castron)46 şi complexul de 
la Focşani (combinaţie între cană cu un capac, 
pahar, lucrat din argilă cenuşie, cu un capac din 
pastă cărămizie, şi castron)47. Seria mormintelor 
sarmatice cu două vase din pastă cenuşie în 
inventar pare a fi la fel de restrânsă numeric şi în 
Moldova, unde pot fi citate, în actualul stadiu al 
cercetărilor, M. 4 de la Cioinagi-Balinteşti48 şi 
complexul de la Vlăsineşti-Şcoală49 (ambele având 
câte două căni), M. 1 de la Dancu50, M. 2 de la 
Tecuci51 şi mormântul de la Peicani52 (toate cu 
asocierea cană-castron).  

Analiza antropologică a confirmat, în ceea ce 
priveşte mormântul de la Călăraşi, presupunerea 
avansată iniţial, doar pe baza componenţei inven-
tarului – şi anume îngroparea unei femei. Deşi 
inventarul este mai modest, câteva trăsături (mormânt 
probabil izolat, feminin, cu vase ceramice dacice şi 
oglindă depuse) încadrează complexul funerar 
analizat într-o serie de morminte ce apar, cel puţin 
în Câmpia Brăilei, odată cu sfârşitul secolului al II-lea 
p. Chr. (Brăila-Liceu şi Radu Negru, Chiscani-
sat)53. Mormântul de la Călăraşi este însă unul 
dintre cele mai târzii complexe din seria amintită, 
fiind datat în secolul al III-lea p. Chr.  
                                                 

41 Drâmbocianu 1981, p. 53, 54. 
42 Muşeţeanu, Lungu 1978, p. 426. 
43 Butoi, Mincă 1979, p. 273. 
44 Mitrea 1962, p. 432–434. 
45 Oţa, Sîrbu 2009, p. 122, cu bibliografia anterioară. 
46 Morintz, Ionescu 1968, p. 100–101; Morintz, Ionescu 

1970(1971), p. 39, 43, 45. 
47 Morintz 1959, p. 451–467; Untaru, Morintz 1962,  

p. 157–162. 
48 Zaharia 1959, p. 898–900. 
49 Aprotosoaie 1979, p. 124. 
50 Ceban 1994, p. 297. 
51 Vendelin 1940, p. 101, 102. 
52 Palade 1981, p. 70. 
53 Oţa, Sîrbu 2009, p. 191. 

Descriere antropologicǎ54 

Din mormântul de la Călăraşi am primit 
pentru studiu doar craniul, acesta fiind bine pǎstrat, 
dar cu porţiuni mari lipsǎ, mai ales pe partea sa 
stângǎ, unde apar urme de fragmentare recente, 
provenite probabil de la o deteriorare produsǎ fie în 
timpul sǎpǎturilor arheologice, fie ulterior. Din 
calota cranianǎ lipsesc porţiuni destul de mari din 
frontal, parietal şi temporal, mai ales de pe partea 
stângǎ. Pe partea dreaptǎ apare, de asemenea, o 
spǎrturǎ recentǎ, afectând porţiuni din parietal şi 
temporal care nu s-au mai gǎsit, o crǎpǎturǎ, care 
afecteazǎ calota pe o zonǎ cuprinsǎ între marginea 
parietalului dinspre temporal şi bosa parietalǎ. De 
asemenea, nu existǎ baza cranianǎ. Pe endocraniu 
se observǎ impresiuni destul puternice ale arterelor 
meningee (sulci arteriosi). 

Deşi craniul este incomplet, s-au putut efectua 
o serie de mǎsurǎtori. 

Glabella este de gradul III (Pl. 3/1), la fel ca 
şi protuberanţa occipitalǎ externǎ. Liniile nucale 
superioare sunt destul de proeminente, atât exo-, 
cât şi endocranian (Pl. 3/2). Forma craniului, în 
diferitele sale norme, nu poate fi stabilitǎ aşa cum 
se obişnuieşte, din cauza deformǎrii craniene  
(Pl. 4/1–2). Dintre orbite se pǎstreazǎ parţial cea de 
pe partea dreaptǎ, situatǎ în poziţie uşor lateralǎ şi 
cu marginea superioarǎ uşor trasǎ în sus, ca adaptare 
a craniului la deformarea pe care a suferit-o. De 
asemenea, foramenul supraorbitar este complet 
deschis, alcǎtuind un sulcus cu adâncime superficialǎ. 
Tot ca rezultat al acestei intervenţii, mai precis ca 
reacţie a osului la ligaturare, se observǎ prezenţa 
unui burelet precoronal. Acesta este bine conturat 
pe frontal, în zona de contact cu parietalele, mai 
precis de-a lungul suturii coronale. De-o parte şi de 
alta a lui se observǎ douǎ depresiuni osoase (una 
post-bregmaticǎ şi a doua post-burelet), în locul 
unde au existat cele douǎ legǎturi care au dus la 
restructurarea formei craniene a individului. Totodatǎ, 
occipitalul şi partea superioarǎ a parietalelor sunt 
puternic aplatizate, datoritǎ faptului cǎ individul 
respectiv a stat cu capul fixat o perioadǎ de timp pe 
o planşetǎ, cu rolul de comprimare a oaselor, pânǎ 
la stabilizarea formei de turn a craniului sǎu. 
Foramenele parietale sunt dispuse asimetric, iar cel 
de pe partea stângǎ este de dimensiuni puţin mai 
mari decât cel drept.  

Referitor la suturile craniene, putem spune cǎ 
individul avea sutura coronalǎ obliteratǎ parţial, 
atât exo-, cât şi endo- cranian, pe porţiunea C.1 
(pars bregmatica). Acelaşi proces se remarcǎ la 
nivelul suturii sagitale în porţiunea S.1, S.3, S.4 

                                                 
54 Krogman 1962, p. 78–83.  
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(pars bregmatica, obelica, lambdica). Pe sutura 
lambdoidǎ se constatǎ o obliterare mai intensǎ 
afectând segmentele sale L.1-L.3. (pars lambdica, 
intermedia, asterica). Fenomenul este mai puţin 
intens la L.3 (pars asterica), mai ales pe partea 
stângǎ a craniului.  

Indicele cefalic calculat pentru craniul la care 
ne referim aparţine categoriei brahicrane (83,3), cu 
parietalul bombat, occipitalul plat şi îngust, aşa 
cum rezultǎ din mǎsurǎtorile efectuate.  

 
Diagnostic de sex şi vârstă55 

Datoritǎ dimensiunilor glabellei, a aspectului 
marginii superioare a orbitei, a relativei gracilitǎţi a 
oaselor craniene, considerǎm cǎ putem atribui craniul 
la care ne referim unui individ de sex feminin. 

Datoritǎ gradului de obliterare a suturilor şi în 
lipsa dentiţiei, care ne-ar fi putut oferi elemente 
clare privind vârsta individului, considerǎm cǎ 
acesta ar fi putut aparţine mai degrabǎ categoriei 
mature. Deşi obliterarea avansatǎ a suturii lambdoide 
ar putea constitui, în principiu, un argument în 
favoarea unei vârste mai avansate, considerǎm cǎ, 
în acest caz, nu este vorba decât despre o altǎ 
adaptare, ca şi cele menţionate anterior, la redis-
tribuirea forţelor mecanice din interiorul craniului, 
fapt determinat de deformarea sa artificialǎ. Asupra 
acestui aspect vom insista puţin în cele ce urmeazǎ. 

 
Deformarea artificialǎ a craniului 

Acest tip de deformare intenţionatǎ (artificialǎ, 
culturalǎ) este limitat la cutia cranianǎ a individului 
şi constǎ în comprimarea antero-posterioarǎ a 
craniului, prin diferite metode. O astfel de practicǎ 
este frecvent întâlnitǎ pe continentul american. În 
Europa se regǎseşte, de asemenea, începând chiar 
din perioada neoliticǎ. Menţionǎm cǎ existǎ mai 
multe tipuri de aparate de deformare cranianǎ. În 
cazul de faţǎ, acesta era constituit dintr-o planşetǎ 
şi douǎ bandaje sau ligaturi de alt tip, care fixau 
craniul pe planşetǎ, pânǎ la obţinerea formei dorite. 
Acest proces se desfǎşura într-o perioadǎ destul de 
îndelungatǎ, dar obligatoriu în prima copilǎrie a 
individului, când oasele craniene dispuneau de 
elasticitatea necesarǎ şi aveau suturile deschise, 
permiţând astfel o glisare uşoarǎ a oaselor unele 
faţǎ de altele, pentru a le aranja în modul dorit.  

În general, astfel de cranii deformate reprezintǎ 
indicii clare, fie privind apartenenţa culturalǎ a 
individului respectiv, fie privind poziţia sa socială.  
                                                 

55 Ferembach, Schwidetzky, Stloukal 1980, p. 517–549.  

În ceea ce priveşte valoarea antropologicǎ a 
unui craniu provenind de la un schelet supus unei 
astfel de practici, acesta oferǎ posibilitatea prelevǎrii 
unor mǎsurǎtori care nu sunt afectate de deformarea 
osului, dar şi evidenţierea unor caractere non 
metrice56.  

Tabel cu mǎsurǎtorile şi indicii stabiliţi pentru craniul  
de la Cǎlǎraşi-Aeroport 

Nr. 
Martin Măsuratori / Indici 

Cǎlǎraşi-
Aeroport 

1 g-op 156 
2 g-l 144 
3 g-i 166 
8 eu-eu 130 
9 ft-ft 84 

10 co-co 120 
16 lărgime foramen magnum 31 
23 circ. oriz. 478 
25 n-o 364 
26 n-b 125 
27 b-l 120 
28 l-o 119 

28.1 l-i 65 
28.2 i-o 54 

29 n-b 120 
30 b-l 95 
31 l-o 110 

31.1 l-i 78 
31.2 i-o 33 

 l-op 34 
 op-o 81 
   

Indici   
 8/1 indicele cefalic 83.3 
 9/10 indicele fronto-transversal 70,0 
 9/8 indicele fronto-parietal 64,6 
 12/8 indicele parieto occipital transversal 64.6 
 27/26 96.0 
 29/26 indicele fronto-sagital 96.0 
 30/27 indicele de curbură a parietalului 79.2 
 31/28 indicele de curbură a occipitalului 92.4 
 31.1/28.1 120.0 
 31.2/28.2 61.1 
 l-op/l-o 28.6 
 l-op/l-i 52.3 
 31.2/31.1 42.3 
 28.2/28.1 83.1 
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