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ANALIZA ANTROPOLOGICA A OSEMINTELOR DESCOPERITE 
IN CRIPTA BAZILICII "SIMPLE" (A) DE LA TROPAEUM TRAIANI 

Cu ocazia săpături lor de verificare. intreprinse asupra basilicii "sim· 
ple" (A) de la Tropaeum Traiani, în campaniile de săpături din 1971-1973 
(vezi pag. 181), a fost descoperită o criptă înăuntrul căreia s-au găsit 
oseminte umane aparţin ind mai multor indivizi. Osemintele zăceau Împrăş
tiate in toată cripa amestecate cu dărîmături de cărămizi, pietre şi moloz 
prăbuşite din boltă şi partea superioa ră a pereţilor. Condiţiile arătate la 
care se mai adaugă faptul că monumentul a fost profanat ş i jefuit din anti
chitate, nu ou permis nici o observaţie cu priv,ire la orientarea, dispoziţiile 
şi raporturile "anatomice dintre oase şi nici precizarea numărului celor in
mormintaţ;, ale căror rămă şiţe pămînteşti au fost recoltate impieună. No
tăm absenţa totală a obiectelor de inventar şi vestimentaţie precum şi o 
coşciugului 1, 

Osemintele pe care descoperitoru l ni le-a incredinţat pentru studiul 
antropologie 2 au fost supuse unei analize atente in primul rind in ceea ce 
priveşte Întreg irea şi reconstitui riie posibile. operaţii necesare pentru preci
zarea numărului de indivi zi şi În continuare a celorlalte elemente de inte
res antropologie ca determinarea sexu lui, virstei, taHei şi eventual a grupe
lor structurale fenotipice in vederea precizării originii etnice, in cazul cind 
materialul permitea acest lucru. 

fncă de la inceput trebuie să menţionăm că operaţiile de intregire. 
restaurare şi conservare au pus in evidenţă trei categorii de distrugeri ale 
osemintelor : 1) unele reprezintă distrugeri de dată veche, dovadă fiind 
impregnănile cu particule şi materiale aderente pe suprafeţele fragmente
lor; 2) altele de aspect mult mai nou produse probabil in t impul săpătu
rilor efectuate la sfîrşitul secolului trecut, şi provocate de prăbuşirile de 
cărămizi şi tencuială din boltă, şi 3) distrugeri reprezentate de urme de 

1 Vezi mai sus p. 182. Menţionăm că pe nici unul din oose nu s-ou observ-ot impreg
nar.j cu oxiz; metalici provenind de la obiecte de inventar. 

2 Or. 1. Barnea. conducătorul şantierului arheologic de la T. r .. căruia ii aducem 
şi pe această cole mulţumiri. 
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violenţă care p!1in caracteristicile lor - suprafeţe netede de secţiune reali
zate cu obiecte tăioase avînd şi ele impregnări cu particule materiale ade
rente de structura secţionată - dovedesc că au fost provocate la data 
decesului indivizilor. 

Din această observaţie cu caracter general decurge necesitatea me
todologică de a analiza şi prezenta succint toate fragmentele de oa se 
umane recoltate din criptă. Pentru a urmări indeaproape şi cu înţeles cit 
mai deplin Întreaga complexitate a acestei descoperiri şi dat fiind faptul 
că in urma prăbuşirilor şi deranjărilor succe,sive care au avut loc, precum 
şi a profanării din vechime, nu a fost posibilă o identificare şi recolta re a 
fiecărui '~ ndivid În parte, s-a impus o analiză prealabilă metrică şi morfo
logică a fiecărui segment anatomic în parte: cranii, braţe, antebraţe . 
coapse, gambe şi picioare. Condiţia materialului a necesitat În acest mod 
o notare pe care o vom respecta in descriere şi anume, craniile şi frag
mentele de cranii notate cu liitere majuscule. membrele superioare şi in
ferioare notate cu cifre arabe pe- perechi omoloage. Precizăm că nu s-au 
putut stabili corespondenţele dintre perechile omoloage ale oaselor mem
brelor superioare şi inferioare şi nici Între acestea şi cranii, notaţiile ~jind 
pur convenţionale. 

Înainte de prezentarea analitkă a materialului osteologic cu toate 
datele de ordin metric şi morfologic, strict necesare pentru o discutare 
antropologică a complexului descoperit la Tropaeum Traiani, menţionăm 
că intreg'irile şi resta urările au permis identificarea restuliilor scheletice 
aparţinînd la 5 indivizi de sex masculin. In cele ce urmează prezentăm 
catalogul materialului reconstituit şi restaurat. 

1. CRANIU 

A. Reprezintă craniul unui bărbat de vîrstă adultă de 25 -30 am 
(fig. 1.1-5). ,Aflat Într-o bună stare de conservare, a permis restaurarea in 
intregime (cu excepţia unei porţiuni din malarul drept, a nasalelor şi ra
mulu i vertical stîng al mandlibulei) şi preleva rea dimensiunilor şi observa
ţiilor morfoscopice necesare unei bune caracterizări (dimensiunile ş i in
dicii se găsesc in tabelul 1). 

Craniul este lung, Îngust şi prezintă o Înălţime mare. Ca Iota de Înăl
ţime mlijloeie spre mare este ovoidă in norma verticală şi sub formă de 
pană-bombă În norma occipitală. Pe baza valorilor dimensionale şi a in
dicilor pe care- i realizează il caracterizăm ca dolicocran (72,5), ortocran 
(72,5) şi acrocran (100) cu calotă ortocrană (60,6) şi metriocrană (83,5). 
Frontalu/ ingust spre mijlociu in sectorul frontotemporal şi ingust În cel 
coronar este intermed.iar (82,6), metriometop· (67,8) şi ortometop (86,3). Pa
rietalul are curbură mijlocie (90,4), iar occipitalul este puternic bombat 
(82,1) şi de lăţime mijlocie spre largă. 

Cu tot aspectul graeil, superstructurile osoase sînt mijlociu spre pu
ternic dezvoltate: glabela de gradul III, regiunea supraorbitară cu mar
ginea rotunjită şi îngroşată prezintă arcuri supraciliare de gradul 2, protu-
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Tabel 1 

DIMENSIUNILE ŞI INDICII CRANIENI 

N r. Martin/Doimensiuneo A B C Indici A B C 

1. g-op 193 8:1 72.54 

m-op 191 191 175 17:1 72.54 

3. g_1 187 17:8 100.00 

5. n-ba 117 20:1 60.62 

8. eu-ea 140 141 142 ? 20:8 83.57 

9. ft-ft 95 103 112 9 :10 82.61 85.12 82.9 

10. Ca-ca 115 121 135 9:8 67.86 73,05 -
12. Qst-ost 110 12:8 78,57 

17. bo-b 140 27:26 103,00 

20. po-b 117 29:26 86.36 

25. arc n-o 380 30:27 90,44 90.60 82,9 

26. orc nob 132 31 :28 82.14 

27. orc b-I 136 118 127 45:8 90.00 

28. o rc 1-0 112 48:45 53,97 

29. nob 114 9:45 75,40 

30. b-I 123 107 104 40.5 85,47 

31. 1-0 92 48:17 48.50 

40. bo-pr 100 48:8 48,57 

43. fmt-fmt 102 108 47:45 90,47 

43(1). fmo-fmo 94 97 52:51 80.00 

45. zy-zy 126 48:1 35,20 

46. -zm-zm 95 54:55 50,51 

47. n-9 n 114 

40. n-pr 68 

50. mi-mf 21 

51. nf-ek 40,5 43 

52. Inăltimeo orbitei 32 

54. lăţ. orif. nosol 24.5 

55. n·ns 48,5 
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beranţa occipitală externă de gradul 3, liniile nucale superioare şi su
preme bine individualizate (gradul 2), iar apofizele mastoide mijlocii spre 
dezvoltate (gradul 2- 3). 

Faţa mijlocie spre joasă in total itate si joasă spre mijlocie in partea 
super,ioară este Îngustă şi se caracterizează ca leptoprosopă la limita cu 
categoria mezoprosopă (90A), mezenă (53,9) şi ortognată (85A). Orbitele 
de formă rectangulară, cu unghiurile- rotunjite, late şi de Înălţime mijlocie 
sint mezoconche (80,0). Na'sul inalt şi de lăţime mijlocie este mezorin la _ 
limita cu categoria camerină (50,5), spina nasală de gradul 2- 3 iar aper
tura piriformă de tip antropin. Maxilarul superior are o fosă can i nă de 
gradul 1- 2 şi un palat brahistafilin cu adincime mare. 

Mandibula de aspect gracil pentru un bărbat are gonioanele răs
frinte in afară şi bărbia ascuţită . Dentiţie prezintă o uzură mijlocie pentru 
grupa frontală (gradul 3) si mai redusă pentru grupa jugală. Semnalăm 
prezenţa a două cari.i de gradul 1 la premolarul 1 drept si ,Ia premola-rul 2 
sting pe maxilar. . 

Sututrile coronară şi lambdoidă sint deschise cu excepţia porţiuni , j tem
porale drepte a coroanei unde obliterarea este incipien tă, Între denticulii 
suturali apărind punţi de osificare. Sagitala deschisă endocranian, este 
aproape obl i terată exocran ia n în porţi ,unea bregmatică, ou o mică por
ţiune liberă, in pars verfiCÎs prezintă porţiun.i cu obliterare incipientă şi 
porţiuni complet şterse, iar În pers obe/ica este obliterată. Pers posti ca este 
deschisă cu uşoare urme de incepere a procesului de sinostozare. 

Virsta estimată după gradul de complicare, obliterare si stergere a 
suturilor si mai ales după gradul de uzură al dentiţiei 3 este de 25- 30 ani 
CU 'a medie de 27,5 ani. 

Analiza craniologică făcută pe baza metodei propusă de R. Charles' 
incadrează craniul in grupul structural fenotipic AC,. 

B. A aparţinut unui bărbat de virstă adultă in jur de 30 ani (fig. 2.1., 
2.2.). Gradul de păstrare foarte slab nu a permis decit intregirea parţială 
a calotei craniene din care lipsesc: regiunea nasoglabelară dreaptă, tem
poralul sting in intregime, o porţiune din temporalul drept, o porţiune din 
parietalul sting, partea stingă şi regiunea subinlacă a occipitalului. Din 
viscerocraniu au fost recuperate pentru studiu jumătatea stingă a feţei 
(cu apofizele frontale şi nasa le ale malarului erodate) şi regiunea simfizară 
a mandibulei. 

Cal·ota lungă (m -op. ~ 191) şi ing.ustă (141) conferă un indice cra
nian in jur de 73 caracterizÎndu-se ca dolicocrană. Înălţimea estimată o 
Încadrează În categoria mijlocie spre Înaltă. Forma sa in norma verticală 
este ovoidă iar in cea occipitală de pană-bombă. Frontalul lat la I'imita 
cu categoria mijlocie in sectorul frontotemporal şi mijlociu la limita cu 

., M. M . Gherasinov, Reconstituirea feţii după craniu (omul actual şi fosil ), Mos
cova, 1955, (traduce're internă 10 Bibl.ioteca Centrul ui de Cercetări antropolog.ice di n 
Bucureşti). 

4 R. P. Charles, Poposition d'une methode pratique pour 10 defermination des 
types crâniens, in Comptes Rendus de l'Academie de Sciences, Paris, 1963. nr. 256 
p. 1 355-1358. 



fig. 1 1. cran iul A norma fodală : 2. cramui A norma 3/4; 3. cran iul A norma loterală; 
4f craniu l A norma verticală; 5, cran iul A norma occipita lă. 



Fig. 2. 1. craniu l B norma laterală; 2, craniul B normo verticală; 3, craniul C 
norma laterală; 4, craniul C norma laterală, deta l iu. 



Fig. 3. 1, stuctu ri morfofuncţiol'\ale la 
femure le 1 ş i 5 (stinga ) ; 2, struc{uri 
morfo functiona le la tibiile 1 (d reapta 
ş i stinga) ' ; 3, epifize le in fe rioare ale 
tibiilor 1 (dr), 4 ( stg ) şi 2 (dr ş i stg) 
cu "fa tete orientale" ; 4, sectionarea 
onteb(~telo r la 3 indivizi (c~bitus I 
dreapta: radiu s 1 stînga, cubitu s 2 
stg ş i dr. şi pa tru fra g mente de dio -

fi ze de cubitus ş i radius) . 



Fig. 4. 1, vedere din cripta de la Niculiţei ; 51, Sz şi 53 ; 2, "Faţete orientale" la 5 1 ; 3, "Faţete 
or;ientole" la 52 : 4, "Faţete orientale" la 53_ 

1 
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categoria Îngustă in cel eoraner, realizează o frunte mijlociu divergentă 
(85,1) şi eurimetopă (73,0). Menţionăm o schiţă de creastă frontală sa
gitolă. 

Regiunea supraorbitară prezintă o margine supraorbitarâ rotunjită şi 
ingroşată şi arcuri supraciliare moderat dezvoltate (gradul 2). Parietatele 
au curbură mijlocie, (90,6). 

Din sectorul facial, puţin dimensionabil, semnalăm orbita cu lăţime 
mare (43) şi formă rectangulară cu colţurile ratunjite, fosă canină mo
derată (gradul 1-2), ş i apertura piriformă de tip antropin. Dentiţia pre
zentă (hemiarcada maxilară stingă şi fragmentul de mandibulă de la pre
molarul 2 sting la molarul 1 drept) arată o uzură mijlocie. Pe maxilar 
notăm un proces inflamator puternic de tip granulom, la premolarul 2 şi 
molarul 1, insoţit de fenomene de osteoliză, resorbţie osoasă şi perforare 
a sinusului maxilar, iar pe mandibulă pierderea intravitam a maiorului 1 
drept cu resorbţie alveolară. 

Suturile coronană şi lam bdo.idă sint deschise cu excepţia porţiunii tem· 
parole a coronarei unde se constată urme de reţinere Între denticulii su
turali. Sagitala este l iberă in porţiunea bregmatică prezentind insă punţi 
de reţinere iar in pers verticis şi obelica este aproape obli·terată fără Însă 
ca desenul sutural să fie şters. Categoria de virstă estimată pornind de la 
gradul de complicare ş i obliterare a suturi lor şi după gradul de uzură 
a dentiţiei coroborat cu coeficientul de masticaţie 5 este adult - matur 
(in jur de 30 ani). 

C. Gradul de conservare foarte slab nu a permis decit intreg"i par
ţiale ale ca lotei cran iene din care lipsesc o porţiune din frontal cu regiu
nea nasoglabelară şi supraorbitară stingă, porţiunea inferioară şi poste
rioară a parietal ului sting, porţiunea stingă şi regiunea subiniocă a occi
pitalului (fig. 2.3.). Izolat, mai sint prezente temporalul sting şi apofiza 
nasofrontală a maxilarului drept. 

Calota este s'curtă (m-op. ~ 175) şi ingustă (eu.-eu - 142?) ş i de 
inălţime estimat mijlocie. Indicele cranian estimat in jur de 81 o caracte
rizează ca brahicrană la limita cu mezocrană. Forma sa in norma verti
cală este ovoidă iar in cea occipitală de bo;"bă. Frontalul este foarte lat 
atit in sectorul frontotemporal (112) cit şi in cel coronar (135), fruntea 
fiind intermediară (82,9). Reg,iunea supraorbitară are marginea supraorbi
tară rotunjită şi îngroşată şi prezintă arcuri supraciliare moderat dezvol
tate (gradul 2). Parietalul este foarte curbat diferenţa mare intre coarda 
şi arcul b-'i, 104 şi respectiv 127, dind un indice de curbură de 82,9. 
Notăm ca observaţie morfalagică i mportantă prezenţa unei depresiuni 
transversale po.steoronare rezultată in urma une'j acţiuni de deformare ar
tif i cia lă intenţionată a craniului au ajuto.rul lunei ligaiburi transversale (fig. 
2.4.) . Compresiunea l aterală realizată de această Iigatură a produs devie
rea zonei de inserţie parietală a muşchi ului temporal spre sutura sag.itală 
aşa cum se observă de altfel la taate craniile cu deformări artificiale in
tenţionate. 

5 Vezi nota 3 ş i G. Olivier, Pratique Anthropo/ogique, Paris, 1960, p. 67. 
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Sutucile craniene prezentînd un grad de complicare specific grupei 
de vîrstă adultă sint deschise endocranian. Exocranian constatăm mici 
punţi de legă tură Între denticu[îi suturali in pars temporalis a eoranarei şi 
in parsbregmatica şi verficis din sutura sag i tală, ceea ce ne face să cre
dem că individul trebuie să fi avut la data morţii o vîrstă În jur de 25 ani. 
Cu tot aspectul gracil observaţiile morfologice menţionate la care ma i 
adăugăm apofiza mastoidă de gradul 3 şi prezenţa liniilor nucale sup reme 
bine indi vidualizate, indică apartenenţa la sexul masculin . 

D. Este prezentă numai faţa (din care lipsesc apofiza nasofrantală 
a maxilaru lui stîng şi partea posterioară o bolţii palatine), regiunea supra 
orbitară dreaptă şi un fragment din mandibulă reprezentat prin regiunea 
simfizoră şi romul orizontal drept. 

Orbita Iată (mf-ek = 42) şi de Înălţime mare spre mijlocie (34) are 
formă ovală şi realizează un indice orbi~ar mezoconch (80,9). Nas,ul (nedi · 
mensionabil) are apertura piriformă de tip antropin. Fose canli nă este mo
derată (gradul 1- 2). Marginea supraorbitară este rotunj i tă şi Îngroşată . 
A rcurile supraciliare au gradul 2. Dentiţia prezentă are un grad de uzură 
mijlociu al că,",i calcul indică o vîrstă În jur de 25 ani. Fragmentul de 
mandibulă este robust, de În .ă l ţ im e mijlocie şi arată o bărbie ascuţită . 
Caracterele morfologice indică apartenenţa sigură la sexul masculin. 

E. Două fragmente din jumătatea dreaptă a feţei reprezentînd ma
Iorul, maxilarul şi apofiza nasofrontală a maxilarului la care remarcăm o 
fosă canină slab dezvoltată, ceri!i~ică prezenţa celui de al cincilea individ. 

Au mai fost identi~icate fragmente din calotă, baza craniului , man
dibulă şi dinţi aparţinînd ind ivizilor B-E fără a avea Î nsă elemente de 
atribuire unuia dintre ei. -

Din calotă: un fragment de frontal cu pars bregmatica deschisă 
(poate să aparţină indiv·izilor D sau E), un fragment de parieta l cu o 
porţiune din sutura sagitală descl>isă (poate aparţine indivizilor D sau E), 
fragmente din parietal şi 3 fragmente din temporal de d imensiuni variate. 

Din faţă: un fragment din arcada zigomalică ce putea aparţine in-
divizilor B, D sau E. . 

Din mandibule care sînt puţin restaurabile semnalăm: două frag
mente reprezentînd romul ascendent drept şi stîng pe care se păstrează 
molarul 3 faţetat, aparţinînd unei mandibule de aspect gracil; un frag 
ment din romul ascendent drept 'cu lărgime m i nimă de 36 mm aparţinînd 
unei mandibule de aspect robust. 

II. MEMBRELE SUPERIOARE 
(datele metrice sînt prezentate În tabelul nr, 2) 

1. Ambele braţe sînt reprezentate prin cele 3/4 distale ale humeru
suri lor in lungime de 260 mm dreptul şi 280 mm stingul. Epif izele proxi
male sint prezente sub formă de fragmente nerestaurabile şi nedimensio
nabile. Diafizele humerale, deşi au aspect gracil , prezintă o tuberozitate 
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Tabel 2 

Dimensiunile şi indicii oaselor lungi ale 
• membrelor superioare 

Marti n/ 
10 20 :;0 4° 50 

N,. 
D:mensiuneo D 5 D 5 D 5 D 5 D 5 

HUMERUS 

1. l ung. max. 349 

4. lărg. epicondil. 62 64 68 68 68 

5. Diom. mox. al dia -
fjzei 24 24 24 24 27 26 26 

6. Diom. min. al dia -
fizei 17 17 22 21 18 19 21 

7. Perim. min, al dia-
fi zei 67 67 72 72 

6,5. 1. secţiunii 70.83 70.83 91.66 87.50 66.67 73,08 80,77 

CUBITUS 

3. Perim. minim 42 

11. 'Oiom. sagit. al di· 
ofjzei 18 

12. Diom. tronsv. al 
diofizei 14 

Diam. sogit. subsig-
moidian 27 23 24 25 26 

Diom. tronsv. subsig -
moid ian 21 21 18 21 21 

Dist. olecran-op. coro-
no'idă 23 24 25 25 

Adinc. cav. ortic. 13 13 12 13 14 

11 : 12. 1. sect. 

1. platolenie 77,78 91,30 75,00 84,00 80,77 

RADIUS 

4. Uiam. tronsv. a l di-
afizei 16 15 18 18 17 

5.Diom. sogital al di-
ofizei 13 13 14 14 14 

D iom, sogit. al cupu-
lei 23 23 

4: 5. 1. secţ. diofize i 81 ,25 86,6~ 
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deltoidiană puternică cu aspect rugos şi se Încadrează dimensional in 
clasa de variabi li tate net masculină pentru perimetrul min·im (67 mm) şi 
cu predominenţă procentuală masculină pentru l ăţimea epifizelor distole 
(62 mm dreapta şi 64 mm stinga). Remarcăm fosa coronoidiană adincită , 
cu peretele ce o desparte de fosa olecraniană foarte subţire şi tapetat cu 
c grilă formată din 'ravee osoase, de a.spect 'Uşor neuniform şi suprafaţă 
mai mare la stinga şi ova lă cu suprafaţă mică , marginii ingroşate ş i puternic 
modelate la dreapta. 

Din scheletul antebraţului a fost recuperată numai 1/3 proximală a 
cubitusu ril or in lung ime de 88 mm d reapta şi 100 mm stinga. Cubitusul 
drept este secţionat oblic de jos in sus şi din afară spre inăuntru faţă de 
axul anatomic şi perpendicular pe suprafaţa osului, secţiune interesind ju
mătatea posterola tera lă a diofizei, restul cedind prin spargere. Lipsa ra 
diusului omolog şi a porţiun1Îi distale a diafizei cubitusului ne împiedică 
să facem observaţii mai amănunţ i te. Toeuşi, ano".liza a1entă a d.irecţiei şi 
aspectulu i neted 0\ secţiunii ne îndreptăţeşte să presupunem că lovitura 
a fost executată in ziua morţii individu·lui cu ajutorul unui corp tăios, 
membru l fi ind ridicat deasupra capu lu i În poziţie de apăra re cu cnte
braţul f lectat şi in pronaţie. 

Cauzele arătate nu fac posibilă o analiză morlofuncţională, in această 
pr i vinţă ne mulţumim să sublin iem doar o diferenţiere dreapta-stinga cu 
predominenţă d reaptă, vizibilă mai ales in modelarea funcţiona l ă a regiu 
nii 5ubsigmoidiene a cubitusurilor, dreptul prezentînd inserţii musculare mai 
puternice ş i un diametru sagital mai mare care-:i conferă un 'indice de pla
tolenie mult mai mic decit la stingu l (77,7 şi respectiv 91,3). 

2. Braţele reprezentate prin jumătatea dista lă a humerusului drept 
măsurind 195 mm lungime şi 1/3 distală a celui sting de 150 mm, p re
z i ntă per.imetre mi nime ale diaFizei (72 mm) şi o lăţime a epifizei distale 
(68 mm) ce le incad rează in clasa de variabil itate dimensională net mas
cul in ă. Tuberozitatea deltoidiană păstrată numai pe humerusul drept este 
bine exprimată. 

la n ivelul antebraţu l ui drept cubitusul şi radiusul sint prezente sub 
forma a cîte dO'uă fragmente, unul reprezentind ep.ifiza proxima: I ă iair ce lă

lalt jumătatea 'distală a osului. Fragmentul proximal al cubitusului de 
80 mm lungime este spart şi erodat posterior iar jumătatea d ista l ă a dia

, fizei este secţionată transversal faţă de axul anatomic şi perpendicular pe 
suprafaţa osului, secţiune ce interes'ează porţiunea medială a diafizei, Ifestul 
cedind prin fringere. Fragmentele din radiusul omolog prezintă cupula 
rad i a l ă erodată latera l ş i jumătatea distală a d iafizei de 130 mm lungime 
distrusă recent la capătul proximal (aprox. Ia 2 cm sub nivelul secţiunii 
cubitusulu.i). Din antebraţul sting s-au păstrat 1/3 proximală a cubitusului 
de 85 mm lungime, prezentind o secţiun e transversală faţă de axul ana
tomic ş i perpendicu la ră pe suprafaţa osului ce interesează jumătatea la
terală a diafizei, cea laltă jumătote cedind prin spargere; un fragment de 
70 mm lungime din porţiunea mijlocie a diafizei radiale cu inserţia muş
ch.i ului pătrat pronator şi un f ragment din epifi za distală a radiusu lui. 
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Secţionarea transversală de aspect neted a cubitusurilor ambelor an
tebraţe la unirea 1/3 praximale cu cele 2/3 distale, chiar În lipsa frag
mentelor omoloage din radius şi a restului diafizelor cubitale, probează 
tăierea membrelor aces,bui individ, cu caracter puni,tiv sau de persecuţie. 
cu ajutorul unui corp ascuţit. 

Cu toată starea fragmentară a oaselor remarcăm o diferenţiere func~ 
ţională dreapta-stînga cu predominenţă dreaptă exprimată atît dimensio
nal cît şi prin structurile morfofuncţionale create de Întrebuinţarea cu 
tensiune de efort mai mare o mÎinU drepte. 

3. Din scheletul braţelor au fost recuperate: un fragment de 140 mm 
lungime reprezentind 1/3 p'roximală a humerusullui drept ce prezintă o culisă 
bicipitală largă. inserţii ale muschulaturii retatoare (pe tuberculii hume~ 
raii) puternice şi şanţul 'intertubercular, cu buza ;l aterală pe care se inseră 
pectoralul more, în)roşată şi l1ugoasă, precum şi e.pifezele proximală ş i 
distală ale humerusu~ui stin) a cărui diafiză nlU a putut fi restaurată. 

La nivelul antebraţelor : 1/3 proximală a oubitusului drept de 95 mm 
lungime, radiusul omolog căliuia îi lipseşte epif.iza distală ; epifizo proxi
mală a cubitusului stîng şi radiusul stîng prezenţi sub forma a dauă frag
mente unul reprezentind epifiza proximală şi celălalt porţiunea mijlocie 
a diafizei , arată, ou tot aspectul gradl al oaselor, pu ternice mode1ări f,unc
ţionale expr1imate prin inserţii musculare dezvoltate la n'ivelul t uberozităţii 
bicipitale a rodiusurHor, a de:oronu-Iu i şi regiunii subsigmoi.diene a c-ubi
tusurilor. lipsa fragmentelor omoloage ne Împiedică să ne pronunţăm 
asupra diferenţierH dreapta-stînga. Ambele cupule radiale prezintă un 
diametru sagi tal de 23 mm căruia Îi corespunde o lungime totală a osulu i 
de 247,1 mm6 Talia calculată este de aproximativ 170 cm . 

4. Humerusul drept 'restaura t Îln intregime (cu excepţia epicondHu lui 
medial, a porţiunii laterale a 1/3 distale a diafizei ş i a capitulului humeral 
(eroda:t media·I), are o lungime totală de 349 mm ce se Încadrează În dasa 
de va<iab'ilitate dimensională net masculină. Reţinem cu prudenţă talia de 
176 cm calculată În acest caz (după tabela Breitinger), intrucît cei cinci 
indivizi identificaţi prezintă o serie de caractere asociate care le conferă 
aspectul unui grup omogen, iar taliile calculate după lung·imea femuru
lui (un caz), lungimea ti biei (2 cazuri), cap articular femural (4 cazuri) ş i 
cupulă radială (1 caz), variază În jur de 170-171 cm ; necunoaşterea ra
porturilor intermembrale făcînd lungimea humerusului puţin utilizabi lă . 

Diafiza, torsionată , prezintă o tuberozitate deltoidiană prelungită , 
culisă bicipitală largă şi modelare funcţională ce atestă o puternică mus
culatură rotatoare şi adductoare. 

Au mai fost identificate ca aparţinînd acestui individ: un fragment 
nedimensionabH din trochlee şi ·un fragment reprezentînd porţi:unea mijlo-

6 1.. Strzal.ko" O?dtwarzaniu dJugosci k6sci romiennej, p romienioweg i udowej na 
podstawle pomJOrow Jch glow~ Przeglod Antopologiczny, 1966, tom 32, n,f. 2. p. 261 - 268, 
rez. in franc. şi engl.; E. Bretinger, l ur Berechnung de, Kărpe,hăhe aus den Jongen 
G/iedmassenknochen, Anf.'fop. Anz. , 1938, tom 14 .{3/4), p. 249-274. 
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cie a d iafi zei humerusului sting, iar la nivelul anteb raţe lor un fragment 
d in epifiza proximală a cubitusului drept ş i apofiza olecraniană a celui 
sting. 

5) Un fragment de 127 mm reprezentind 1/3 d istală a diafizei hume
rusu lui drept cu epifiza distrusă, o porţiune din faţa posterioară a diafizei 
humerusului sting (puţin deasupra fosei olecraniene), jumătatea distală a 
radiusului drept şi apofiza coranoidă din cubitusu l sting, aparţin celui de 
al cinci lea individ. Starea oseminte lor nu ne îngăduie alte consideraţii. 

Din scheletul membrelor superioare mai menţionăm: şase epifize dis
ta le ale cubitusurilor (3 dreapta ş i 3 stinga) ş i cinci epifize distale ale 
rad iusuri lor (3 dreapta şi 2 stinga) pentru care nu am avut elemente de 
atribu ire la vreunul d in indivi,i : fragmente nerestaurabile din epifizele 
proxima le a şapte humerusuri (4 dreapta şi 3 stinga). 

Numereaasele fragmente pravenind d in diafizele aaselar lungi ce nu 
au putut fi restaurate, au fo st triate şi ana lizate cu atenţie, operaţie ce s-a 
soldat cu identificarea a 4 fragmente ce prezintă urme certe de violenţă. 
Fragmente le de dimensiuni reduse aparţin la două radiusuri ş i două cubi
tusuri (1/3 mijlocie) probabil diferite. Secţiuni l e perpendicu lare pe axul 
anatomic şi suprafaţa osului sint netede şi examinate la lupă prezintă im
pregnări ş i particule materiale aderente de structura secţianată. Grosimea 
şi curbura estimată a peretelui diafizei exclud posibilitatea apartenenţei 

la indivizi'; 1 sau 2 descrişi mai sus. 

III. MEMBRELE INFERIOARE 

1) Din femurul drept a fost restaurat un fragment de 360 mm lungime 
reprezentind ce le 3/4 proxima le cu trochanterul mare d istnu s posterolateral. 
Mai bine păstrat, femuru l sting, a fost recuperat in intregime. Lungimea 
maximă de 462 mm corespunde unei ta lii de 170 cm (tabela Breitinger). 
Diafizele prezintă un unghi de torsiune mare şi o curbură accentuată. 
linia asp ră, rugoasă. ş i ma'; proeminentă În porţiunea mijlocie a diafizei 
se trifurcă superior. ramura laterală (pe care se jnseră muşchiul gluteu 
ma re) fiind foarte puternică , la stingul prezentind chiar o tuberozitate ce 
sch iţează aproape un torchanter tertius . Indicele pi lastric denotă un pi
lastru slab pentru femurul sting (106) şi nul pen tru cel drept (100). Reg iu 
nea subt-rochanteriană este puternic apl arbizată, indicel,e secţi unii superioare 
a diafizei incadrindu -se in categoria p l at i meră (78 dreapta şi 75 stinga). 
Remarcăm şi aici o uşoară d ife renţie re dreapta-stinga, femuru l sting fi ind 
aproape hiperplatimer. Mai notă m in serţia obtu ratorului extern din fundul 
fosei trochanterice şi i nserţi a 'Copsulei articulare care prezintă o dezvoltare 
deosebită. Capetele a"ticu lare femurale au foveea capitis foarte adi ncă 
şi prezintă diometre de 49 mm care corespunde lungimi!i totale a osului 
calculată după metoda de reconstituire a ta l iilor. 
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Tabel 3 

Dimensiu nile ş i indici i oaselor lungi ale 
membre lor inferioare 

1" 2" 3" 4" 5" 
Nr. Ma rt in! 

Dimensiunea D 5 D 5 D 5 D 5 D 5 

• 

1. Lung. max. 464 

2. Lung. morfol. 462 

6. Dia m. sagi t. al diof. 32 33 36 33 34 32 32 32 

7.Diam. tronsv. a l 
diof. 32 31 35 29 29 31 31 31 

8. Perim . d Îa fi zei 102 100 105 94 100 92 100 98 

9. Diom. transv. sup. 37 37 39 33 36 40 40 35 33 

10. Diom. sagit. sup. 29 28 29 30 28 28 36 36 30 30 

21. lărg. condilliană 80 

Diom. vert. 01 cap. 49 48 49 49 50 49 49 

Diom. tronsv. a l cap. 49 49 49 49 49 49 

D iom. max. 01 cap. 49 49 49 49 49 

6 +7):2.1. robusti-
citate 13.85 

6 : 7, l. pilastri c 100 106,34 102,851 13,79117,24 103,22 103,22 102,22 

10: 9. 1. pJotimetrie 78,38 75,36 74,36 84,&5 77,78 65 65 85.71 90,91 

TIBIA 

16. lung. fi zi al. 378 277 

8. Diom. ontero-post 35 31 38 39 31 35 32 34 

9. Diam. tronsv. 24 29 28 24 26 361 28 

8a. Diam, ant-post. 
q. n. 37 37 32 35 38 

90. Diom. trcnsv. g. n. 26 24 26 25 28 

10. Perim. min,im. 85 87 87 92 82 

Perim. mijl. diof. 95 95 100 100 110 98 
Lă rg. condililor 78 78 78 78 

9 : 8. 1. sect. diof. 77.42 76,32 71,79 77.42 112,50 82,35 

90 : 80. J. cnemic 70,27 64,86 81 ,25 71.43 74,42 73,68 
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2) Starea faarte fragmentară a oaselor nu a permis decit reintregI
rea jumătăţii pro~ima l e a femurului drept şi a celar 3/4 proxima le din 
cel stîng căruia ii lipsesc ambele trochantere şi porţiunea super:i oară a 
feţei anterolaterale. Diafizele sînt uşor curbate şi prezintă o lin ie aspră 
foarte rugoasă. cu bUla media l ă mai proeminentă. Indicele pi'lastric calcu 
lat pentru femurul sting denotă un pilastru foarte slab (102). In regiunea 
subtrochanteriană, foarte aplatizată, ind:icele de platimerie calcu lat pentw 
femurul drept fiind hiperplat imer (74), remarcăm trifurcarea inserţiei vaşti
lor, a cărei ramură medială este prelungită pînă la faţa anterioară a osu
lui şi realizează o rugozitate evidentă in dreptul marginii lui mediate. (n
serţiile capsulei articulare sint rugoase şi puternice, in partea antero
superioară ocolului femural proeminind sub forma unei creste Îngroşate. 
Mai remarcăm, de asemenea, puternica dezvoltare a muşculaturii fesiere 
ale cărei inserţii pe trochanteliul mare şi m.i:c s~nt foarte bine exprimate. 
Capetele art,icu lare femurale cu foveea capitis adîncă au diametre de 
49 mm. Talia calculată este de 170 cm . 

3) Au fost recuperate cele 3/4 proximale ale ambelor femure cu tro
chanterul more distrus parţia l la dreptul şi total la stingul. Diafizele curb",t e 
şi de formă triunghiulară În regiunea mijlocie, prezintă o linie aspră bine 
dezvoltată care realizează un pilastru puternic la femurul sting (117) şi 
mijlociu la cel drept (113). Trifurcarea inserţiei vaştilor În regiunea sub 
trochanteriană prezintă ramura latero 'Iă rpugoosă şi puternică iar cea medi
ofă prelungită pînă În dreptul marginii laterale. Indicii secţiun i i superioare 
a diafizei se incadrează in categoria platimeră, femurul sting fiind mult 
mai aplatisat decit dreptul (77) care se apropie de categoria eurimeră (84). 
Mai rlotăm puternica dezvoltare a inserţiei capsulei articulare şi a obt ura 
torului extern core prezintă in fundul fose,i trochanterice o inserti,e de formă 
ova / ă. Capetele amiculare ale femu'relor ou foy~ea capitis puţin' adîncă dar 
largă. Dreptul are un diametru vertical de 50 mm iar stingul diametre ver
tical. sagital şi maxim de 49 mm. Talia calculată 170 - 171 cm. 

4) Femurul sting din care au fost recuperate pentru studiu cele 3/4 
proximale ou ambe'le trochantere disturse, are o diafiză .curbă si de formă 
triunghiulară in regiunea mijlocie. Indicele de secţiune denotă· un pilastru 
foarte slab (103), Din femurul drept deşi au fost identificate numeroase 
fragmente de dia'iză nu a putut fi reconstituită decit 1/ 4 proximală cu o 
porţiune din colul femural şi trochanterul mare erodat posterior. Regiunea 
s-ubtrochantedană este foarte aplatizată indicele de secţiune incad rindu -se 
În categoria hiperp l atimeră (65) pentru ambele femure. Remarcăm trifur
carea inserţiei vaştilor a căror ramură medială este mult prelungită şi pre
zintă rugozităţi in dreptul marg.inii !Tlediale a osului . Capul articular al fe 
murului sting, distrus parţial . are un diametru transversal de 49 mm. Talia 
calculată este de 171 cm. 

5) Dia,izele ambelor femure sînt păstrate În intregime. Din epifize a 
putut fi restaurată doar epifiza proximală a femurului sting cu creasta in 
tertrochonterică distl'lusă şi capul articular eroda,t postedor. Diafizele sint 
curbate şi de formă triunghiulară În porţiunea mijlocie. Linia aspră, 
rugoasă, cu buza medială maS accentuată realizează un pilastru slab (103). 
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Regiunea subtrochanteriană este eurimeră la limita cu platimeră pentru 
femurul drept (85) şi eurimeră pentru stingul (90). Trifurcarea inserţiei i vaş
tilor prezintă ra mura laterală foarte dezvoltată, la femurul sting, realizind 
o tu berozitate ce schiţează un lrochanler lerlius. Diametrul vertcial a l 
capului articular al femurului sting măsoară 49 mm ceea ce permite esti
marea unei talii de 171 cm. 

Izolat mai sint prezente, fără o putea fi atribuite vreuneia din pere
chile de lemure omoloage, fragmente ce au permis reintregirea parţială a 
7 epifize femurale distale (4 dreapta şi 3 stinga), precum şi numeroase 
fragmente din diafize. 

1) După reintregire au fost recuperate pentru studiu cele 3/4 proxi 
male ale tibiilor şi separat epifizele distale. Pentru tibia dreaptă ale că rei 
fragmente măsoară 310 mm şi 55 mm apreciem o lungime fiziologică supe
rioară la 365 mm, la care se poate estima o talie din categoria supramij
locie spre mare. Diafizele sint euricnemă dreapta şi platicnemă stinga. 
Remarcăm o linie de inserţie a solearului rugoasă şi prelungită. Întreruptă 
in porţiunea mijlocie de o zonă de "Hnişte" funcţională. Epifizele proximale 
prezintă o retroversie a platouri lor tibiale cu o deviere laterală a platou lui 
lateral o cărui suprafaţă articulară este rotunjită şi prelungită posterior. 
Pentru epifizele d istale notăm o faţetă articulară suplimentară pe marginea 
anterioară "faţetă orientală", mai bine exprimată la tibia stingă. Sint pre
zente ambele calcanee şi astragalul sting care prezintă o uşoară deviere a 
colului. 

2) Tibia dreaptă restaurată in intreg'ime ore o lungime fiziologică de 
378 mm indicind o ~o l ie de 171 cm (tabela Breitinger). Stinga este reprezen
tată prin cele 3/4 proxima le şi separat epifiza distală. D.iafizele au formă 
triungh iulară şi sînt euricneme, dreapta prezentind un indice cnemic mai 
mare ca stinl]a (81,2 şi respectiv 71,4), diferenţă exprimată de asemenea -
şi de indicele secţiunii mijlocului diafizei (76,3 şi 71,6). Faţa laterală este 
excavată in regiunea superioa ră. linia solearului prelungită ş i rugoasă pre
zintă o Întrerupere În porţiunea mijlocie pe o distanţă de aproximativ 1 cm, 
mai bine evidenţiată la tibia stingă. Remarcăm retroversia platourilor tibi
ale cu o deviere laterolă o platoului lateral şi o rotunjire posterioară a su
prafeţei sale articulare. Epifizele distale prezintă o mică faţetă articulară 
suplimentară pe marginea anterioară. şi o torsiune cu rotaţie externă faţă 
de axul plotou.ilor tibiale (observaţie făcută numai la tibia dreaptă care 
este intreagă). De asemenea şi astragalele prezintă o dev·iere a colului. 

3) Au fost recuperate numai epifiza distală a tibiei drepte şi jumătateo 
distală a diafizei tibiei stingi cu creasta tibială şi epifiza distală. Notăm 
prezenţa faţetelor articulare suplimentare pe feţele anterioare ale epifizelor 
distale, cea stingă fi'ind mai bine exprimată. Din scheletul piciorului au fost 
identificate ambele calcanee şi astragale ce prezintă o uşoară deviere a 
col ului. 

4) Au fost recuperate jumătatea distală a tibiei stingi, epifiza distală 
şi un fragment de 12 mm din foţo posterioară a ti biei drepte. Ambele epi
fize distale prezintă faţete articulare suplimentare pe marginea anterioară. 
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stinga avind un contur mai net. Sint prezente calcaneele şi astragalele cu 
uşoare devieni ale colului. 

5) Tibia stîngă, păstrată În Întregime, are o lungime fizialagică de 
377 mm care corespunde unei tal ii de 171 cm (tabela Breitinger). Dreapta 
este reprezentată prin cele 3/4 proximale ş i un fragment d.in epifiza dis
to lă . Regiunea posterioară este distrusă la nj~elul găurii nutritive incit nu 
s-a putut calcula indicele cnemic. Stinga este euricnemă şi are o diafiză 
de formă triunghiulară cu faţa latera lă excavată. Notăm o l inie de inserţie 
a solearului prelungită şi rugoasă. Dreapta prezintă o d iafi ză foarte in
groşată, datorită unui proces de hiperostoz6 cu aspect neinflamator la 
data decesului, eaTe reaNzează un diametru transversal mai mare decit cel 
anteroposterior. Indicele secţiunii mijlocului diafizei este de 112,5 faţă de 
82,3 la tibia stîngă de aspect normal. Epifizele superioare şi inferioare ero 
date nu permit observaţi i suplimentare privind structurile morlofuncţionale. 
Sint prezente doar cele două astragale cu colurile uşor deviate. 

Izolat mai sînt prezente fără a putea fi atribuite vreuneia din perechile 
de tibii amolaage framente din 4 epifize tibiale proxima le, creastă tibială, 
numeroase fragmente din diafize, precum şi 5 epifize proX'ima le (3 dreapta 
şi 2 stinga), 8 epifize distale (4 dreapta şi 4 stînga), aparţinind peroneelor 
ale căror fragmente de diafiză sîn t canelate şi puternic modelate funcţional. 

DISCUŢII ŞI CONCLUZII 

Este importan t de precizat că toate segmentele scheletului sint repre
zentate prin fragmente, unele intregibi\le, alitele inutilizabile pentru analiza 
metrică şi morfologică, după cum rezultă din catalogul de mai sus, la care 
mai adăugăm fragmentele de centură scapulară, bazin, sacru, coaste, ver
tebre şi stern a căror prezentare nu ar fi adus elemente in plus pentru dis
cutarea prezentei descoperiri. Acest fapt ar putea sugera 'ipoteza une:j 
depuneri primare şi unice a cadavrelor în 'interiorul criptei - chiar in con
diţiile imposibilităţii de a face observaţii asupra poziţiilor ş i raporturilor 
anatomice dintre oase În momentul deschiderii criptei - sau in cazul ipo
tezei transportării osemintelor şi depunerii lor aici operaţia trebuie să fi 
fost efectuată cu o deosebită grijă şi fără pierderi de material. 

Remarcăm că cele cinci schelete se Încadrează in aceeaşi cotegorie 
de vîrstă (vîrstele individuale la data decesului fiind foarte apropiate) iar 
staturile sînt aproape egale ca şi cum cei ÎnmormÎntaţi aici ar fi făcut parte 
dintr-o populaţie foarte un,itară. O caracteristică comună a grupului o 
canstituie un ansamblu de structuri funcţionale la nivelul membrelor infe
riioare care denotă un comportament similar şi anume o solicitare de lungă 
durată a musculaturii locomotorii cu amplitudine ca la populaţiile nomade 
şi seminomade (fig. 3.1,2) la care se adaugă prezenţa unor faţete articu
lare suplimentare pe faţa an'teroi nferioară o epifizei distale a tibUlor vizj
bile bilateral la toţi cei cinci, cu diferenţe dreapta-stinga, mai accentuat la 
gamba stîngă (fig. 3.3). Acestor "faţete orientale" le corespunde o prelun-
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g ire de aspect articular pe colu l astragalului precum ş i o u şoară deviere a 
acestuia. Subliniem că, În special ultimele caractere pot sugera o onglne 
comună ca grup de populaţie a celor cinci indivizi. De notat, de asemenea 
pentru toţi o dezvoltare puternică a inserţiilor musculaturii la nivelul bra
ţelo r şi antebraţelor cu o netă predominenţă dreaptă. 

Important de reţinut. aşa cum rezultă şi din descrierea materialului că 
la doi indivizi ' şi probabil şi al al treilea s-au pus În evidenţă În mod cert 
urme de violenţă cu un corp tă ios care au dus la secţionarea oaselor ante
braţu lui aproximativ la acelaşi nivel (fig. 3.4). 5tarea de conservare a mate
rialului nu ne permite observaţii cu privire la martirizarea celorlalţi doi sau 
probabil trei indivizi. Este de presupus totuşi, că dacă din cinci, doi şi 
foarte probabil al treilea au fost torturaţi şi ceilalţi să fi Împărtăşit ace
iaşi soartă. 

Neavind alt material de comparaţie decit cripta cu marti"i descoperită 
la Niculiţe l 7 şi ÎntruCÎt În prezentarea descoperirii făcută de autor În publi
caţ i a citată au fost menţionate doar citeva elemente din observaţiile antro
polog ice făcute la faţa loculu i de D. Nicolaescu - Plopşor şi W. Wolski, 
sintem ob lig aţi să facem unele precizări În măsura În care sînt utile discu
tării descoperirii de la Tropaeum. 

Astfel , cu toate că În momentul in core s·'au făcut observaţiile antropo
logice s-au constatat o serie de deranjări a unor oseminte la toate cele 4 
schelete, depuse În cripta de la Nioul'iţ"l, la două ,d intre ele, notate 5 3 şi 
5 4 (cele situate În stînga ' intrării În criptă) restauratorul de la muzeul din 
Tulcea confirmînd că oseminteie au fost mişcate cind a intrat in criptă 
pentru a le impregna, În genera l poziţia membrelor inferioare (coapsă şi 
gambă) păstrează raporturile anatomice. In favoarea concluziei că avem 
de a face cu o depunere primară şi unică a defuncţilor În criptă p l edează 
poziţia şi direcţia normală a coastelor scheletului 5, (situat În partea 
dreaptă faţă de intrarea În c riptă ), femurele În raport anatomic cu ti b iile 
ş i nederanjate din articulaţia coxofemurală iar bazinu l din articu laţi a cu 
sacrumul la 5 2, iar pentru 5 3 capetele femurale nederanjate d in articula
ţie. La S 2 in general coloana vertebrală se află in suită anatomică, cu 
mici deranjă ri laterale ale vertebrelor iar prezenţa atlasu lu i infirmă ipoteza 
decapitării. Toate acestea atestă că nu este vorba de o depunere posteri
oară periaadei de deg radare a părţilor moi. Chiar şi În cazul că am adm.ite 
o îmbălsămare sumară - deşi Într-o asemenea situaţie osemintele s-ar fi 
conservat şi nu ar fi ajuns in starea pulverulentă in care au fost descoperite 
- nu puteau fi păstrate nederanjate unele raportu ri anatomice ca cele pri
.ind coloana vertebrală şi coastele În timpul unui transport de mai lungă 
durată de la locul martirizării ş i pînă a Niculiţe l , unde să fi fost depuş i după 
construirea criptei. Ma i mult decit ratit, În sprijinul 'Ulnei depuneri primare şi 
unice aducem şi alte observaţi i Înregistrate fotografic la faţa locului (fig . 
41). in vreme ce laturile raelei de lemn În care au fost depuse corpurile 
martiri lor sînt foarte bine păstrate (chiar şi baza lor de susţinere pe podea) 

7 V. H. Baumann, Nouveoux temoignoges chretiens sur le limes nord-scythique_ 
La basifique a martyrium de bosse epoque romaine deco uverte â Niculiţei (dep. de 
Tulcea), Dacia. N.5., tam 16. 1972, p. 189-202. 
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nu se poate explica distrugerea fundului raclei datorită alcalinităţii pietre
Iar calcaroase din care era construită podeaua. 'Absenţa totală a fundului 
coşciugului atit dintre oase cit şi de sub ele, alături de celelalte observaţii 
menţionate mai sus, ne face să presupunem fcă evenimentele s-au petrecut 
in următoarea 'succesiune: intr-un prim timp o fost amenajată in grabă o 
inmormintare primară şi ulterior la o dată convenabilă mormintul a fost 
deschis, Împrejmuit numai lateral cu scinduri care să ţină loc de coşciug, 
acoperit cu un copac constituit din două frontoane unite pr.in 4 scînduri 
longitudinale şi abia apoi urmind construirea propriuzisă a criptei. Deşi 
starea pulverulentă a osemintelor nu a permis observaţii cu pr.ivire la ex-is
tenta unor urme certe de violenţă. unele situaţii puse În evidenţă la S 1 şi 
S 2 care păstrează cel mai bine unele raporturi anatomice nederanjate ce 
dovedesc depunerea primară şi unică, atestă indirect martirizoreo. Astfel 
la S, capul radial cu tuberozitatea radială a radiusului sting se află lingă 
diafiza femurului sting, intern, la nivelul 1/3 sale mijlocii in po~iţie inver
sată privind spre articulaţia genunchiului. Epifiza distală a aceluiaş radius 
împreună cu cîteva carpiene şi falange de la mină se află pr·intre oasele 
piciarului sting. La S 2 situaţia este mult mai clară putindu-se observa şi in 
fotografie: lingă diafiza femurului drept, intem, se află radius'ul drept, in
versat, cu epifiza distală spre crani'u şi ,cea prox;ima·Iă spre genunchi şi În 
poziţie de supinaţie. Radiusul sţing prezintă exact aceiaşi poziţie şi orien
tare, fiind suprapus de diafiza femurului sting care este in stare pulveru
lentă. Cel puţin aceste situa~ii de la S, şi mai ales de la S 2 nu pot fi ex
plicate prin lItea deranjare posteriaară depunerii in criptă. 

Singura explicaţie posibilă şi plauzibilă este martirizarea şi depune
rea cel puţin in cazul lui S 2 a antebraţelor cu palmele indreptate spre 
craniu iar deasupra lor aşezarea corpului martirului. 

Inainte de a reveni la discutarea situaţiei de la Tropaeum mai men
ţionăm că la data decesului martirii de la Nic~~jţel aveau grupe de virste 
diferite: 45- 55 ani S" 50-55 ani S 2, 40-45 ani S 3, iar S, nu depăşea 
35 an,i. De asemenea şi staturile (determinate numai la primii trei) de 
1,69 m, 1,705 m şi respectiv 1,602 m (?) sint diferite. Toţi 4, chiar şi cel mai 
tinăr, prezenta.u tulburări metabolice de tip carenţial, un grad de pneu81a
tizare şi osteoporoză marcată. La nivelul gambei şi piciorulu.i au fost puse 
in evidenţă la taate scheletele prezenţa unar "faţete orientale" asociate 
cu o prelungire de ospect articular pe colul astragulului şi o uşoară devi
ere a acestuia (situaţie mai slab exprimată doar la S ,) ceea ce sugerează 
a origine comună ca grup de populaţie a celor 4 defuncţi (fig. 4.2,3,4). 

În privinţa originii etnice probabile o martirilor inmormintaţi in cripta 
de la Tropaeum, grupul structural fenotipic al craniului A de pe O parte 
şi o deformare artificială transversală postcaranară evidenţiată la craniul 
C, au sugerat compararea cu seria alanică de secol IV din necropala plană 
de la Histria. sectorul bazilica exfra muros, singura descoperttă şi analizată 
antropologie 8. in această serie există un număr de 9 crani i ce prezintă 

8 D. NicoIăescu-Plopşor, Contribuţii po/eoantropo/ogice la rezolvarea problemei ori
ginii etnice a populaţiei de sec. IV din necropola plană de la Histria, sectorul bazilica 
exira muros, Studii şi Cercetări de Antropologie. 1969, tom 6, nr. 1. p. 17-24. 



ANALIZA ANTROPDLOGICA A OSEMINTELOR 205 

această defarmare, dintre care două au fost datate in secolul al VI-lea şi 
inceputul secolului al VII-lea, fapt ce denotă o persistenţă a unui grup de 
populaţie de origine alan'ică care a utilizat necropola de la Histria in peri
oada secolelor IV- VII. 

Analiza comparativă a grupelor structurale fenotipice şi indeosebi a 
caracterelor genonipice corespunzătoare. o pus in evidenţă prin calcula
rea diferenţei medii a caracterelor cu testul DD al lui Czekanowski 9, un 
grod foarte mare de asemănare intre craniul A de la Tropaeum şi majori
tatea craniilor masculine provenind din grupul de populaţie alanică care a 
utilizat necropola plană de la Histria. Astfel, in 4 cazuri am obţ'r>ut valori 
DD sub :'l pentru ansamblul caracterelor de formă ale calotei şi feţei, şi 
anume: M, cu 2,7 pe 20 de caractere, M 24 cu 2,3 pe 16 caractere, M ss cu 
2,9 pe 16 caractere, şi M 4S cu 2,5 pe 13 caractere, la care am mai putea 
odăuga şi pe M '2, M '6, M 40 şi M s, ale căror valori DD nu depăşesc 3,5. 
Menţionăm că şi analjza ca racterelor de formă. separat pentru calotă şi 
faţă, indică ,un bun grad de asemănare: M, cu 2,9 pe 12 caractere ale 
calotei şi 2,5 pe 8 caractere ale feţei, M 2. cu 2,4 pe 10 caractere a le calo
tei şi 2,6 pe 6 caractere ale feţei, M ss cu 2,9 pe 10 caractere ale calotei şi 
2,8 pe 6 caractere ale feţei, M 4S cu 1,7 pentru 9 caractere ale calotei şi 
4,3 pentru 4 caractere ale leţei, iar in c"lelalte caruri citate, valori·le DD 
separat pentru calotă şi faţă nu depăşesc 3,8. Acest lapt atestă o incadrare 
lenotipică certă a craniului A de la Tropaeum intr-un grup de populaţie 
de origine alanică. 

La nivelul caracterelor de mărime, variabilita·tea intrag rupală - ch'iar 
in cad rul seriei de la Histrio - şi divergenţa de asemănare o cran iul ui A 
cu fiecare din cazur;ile analizate comparativ denotă că deşi de aceiaşi ori
gine etnică alanică. totuşi martiruii de la Tropaeum nlu provi1ne din comu
nitatea care a folosit necropola plană de la Histria. Un singur caz M s, de 
la Histria prezintă un bun grad de asemănare cu martirul de la T ropaeum 
şi in ceea ce priveşte caracterele de mă rime cu valori DD de 3,3 pe 13 
caractere ale calotei şi 3,7 pentru 11 caractere ale feţei, iar pe ansamblul 
de 24 caractere 3,5. 

Avind in vedere grupul compact alanic din necropola de la Histria, 
analogi ile şi gradul de asemănare foarte ridicat pe care-I prezintă cra
niul A cu caz;urile menţionate, este plauzibil! şi posibi:1 ca cel puţin acest 
individ din cei 5 inmormîntoţi in criptă să fie de origine alanică. Dacă 
structunile morforfuncţionale legate de mers pot fi d iscutabi le (in ceea ce 
priveşte atribuirea etnică) sub rapart comportamental similar - spre exem
plu soldaţi dintr-o garnizoană militară - prezenţa laţetelor orientale nu 
poate fi explicată decit printr-o orig ine comună ca grup de populaţie. 
in acest fel caracterele genotipice ale grupului structural fenOl1ipic al cra
niului A. delormarea artifioială intenţionată a craniului C şi prezenţa la 

9 J. Czekanowski. lur DifferentiaJdiagnose der Neandertalgruppe. Kon. hl. Otsch 
Ges. Anthrop., Ethnol., Urgesc., 1909, tom. 40, nr. 617, p. 44-47; ef. şi J. HuÎzinga, 
From 00 ta 0 2 and Bach, The Quantitative Expression of Resemblance, Proc., Kon. Ned. 
Akad. v. Wetensch .. 1962, tom 4, p. 1-12. 
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toţi cei 5 indivizi a "faţetelor orientale" ne permite să avansăm -ipoteza 
unei origini comune, probabil alanică a martirilor din cripta "bazilicii sim
ple" de la Tropaeum. 

In Lum ina datelor furnizate de analiza prezentei des<copeniri - cu toate 
că numele martirilar de la Niculiţel sint greceşti - este pas'ibil ca şi aceş
tia, prezentind toţi "faţete o rienta le" să provină dintr-un grup de populaţie 
la or,igine nomadă sau seminomadă, dar fără o putea preciza originea 
etnică. 

Ţinind seama de virstele apropiate, tal'iile inplte şi sensibil egale ale 
celor 5 martiri din cripta dela Tropaeum p recum şi de s1:area eutro
fică a osem intelor spre deosebire de tu lburările metabolice carenţial e ma
nifeste la martirii de la Niculiţel. rez<ulltarte În lurma unui regim de v,iaţă as 
cetică, este de presupus că la Tropaeum să avem de a face cu martiri 
proveniţi din rînduI armatei staţionată in garnizoanele cetăţilor pontice şi 
donubiene. În acest caz, martirizarea a aViut loc rfoarte probabil În cursul 
primelor două decenii ale secolului al IV-lea, perioadă in care textele 
martirologiiilor menţi onează un mare număr de creştini martirizaţi prin per
secuiiile ordonate de Diacleţian (303- 304) şi licinius (319) . 

RESUME 

L'ANAlYSE ANTHROPOLOGIOUE DES OSSEMENTS DECOUVERTS DANS 
LA CRYPTE DE LA BASllIOUE "SIMPLE". 

les vestiges, trouvess en un etot de conservation precai're ont pourtant permis, â 
la suite des completements et 'restaurotions faites , I'identification des restes de squeleHe 
appartenant CI cinq i ndiv idus de sexe masculin, d'âges rapproches - 25-30 ans (adulte
homme mGr) et pni!sentant des toilles semblables, osdllont entre 170-171 cm, Un seul 
crâne entierement restaure (le orâne A) s'encodre dans le g:roupe structura l phenotypique 
AC1, Le crâne C presente une deformation ' ~ntentionnelle transversale postcoronole du 
type rencontre dans la serie olanique du temps des IVe-Vlle siecle (Histria, secteur de 10 
basilique extro-muros), 

On constate un etot eutrophique du squelette postoron ien presentant un bon 
developpement des insertions musculoires au n'iveau des bras, des ovont-bras, des 
hanches et des jombes et une piredominance droite aux membres superieurs et gauche 
oux membres inferieurs, ou les stlructures morphofonctionneJies denotent une intense 
sollicitotion des groupes muscula'ires en Irapport avec la deombulation a p:ied, ample, 
comme dans le cas des populat ions nomades et semi-nomades, A cela s'ajoute la 
presence des "facettes oliientales" sur la mO'fge anteroinfenieure des epiphyses distales 
des tibias, associee avec une legere deviation du col de I'astragale CI tous les cinq 
ind1vidus. Chez deux d'entre eux, et tres probablement chez un troisieme egalement, an 
a constate des tmces de violence produ ites a "aide d'un objet tranchant qui a sectionne 
les os des avont-bras de fo~on perpendiculaire sU'r I'axe longitudinal et ou meme 
niveau chez tous les individus, ce qui de note leur martyrage. En les comparont avec les 
martyrs de NiculiţeJ, chez lesquels l'anaJyse anthropologique effectuee a I'endroit de la 
decouverte avait en-registre des rapports anatomiques non deranges, qui exc1uent de 
maniere pe:remptoi're tout transport et toute mise au Il:ombeau ulte"deu-r CI la perioele 
de degradation des parties molles, aUestont oinsi une mise primoi.re et unique et un 
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~arty(oge similoire par 10 coupe des moins, ceux de Tropaeum oppartiennent tous au 
meme groupe d'âge, sont de la meme taille et presentent un etot eutrophique des 
ossements. en se distinguant oinsi des premiers lesquels sont d'6ges diffE~rents, de 
to itles differentes et surtout lesquels presentent des troubles metaboJ iques du type 
deficitaire, CI la suite d ' un regime de vie ascetique. Ces constatations permettent QU X 

auteurs d'ovancer I'hypothese que les martyrs de Tropoeum proviennent des rangs des 
soldats. En ce qui concerne l'origine ethnique des morts de Tropoeum, le groupe 
structural phenotypique du crâne A et le type de deformation artificielle intentionnelle 
presente ou c-râne Cont permi s, CI base d'une analyse comparative avec la serie a la ni
que de la necropole de Histria (IVe-VII'~ s) dans la basilique extra-muros, de mettre 
en evidence un haut degre de ressemblance - de la forme pour I'esemble des COTac
teres et separement paur la calotte et 10 face du crâne A - ovec la p lupart des 
crânes masculins de cette nearopole. II en resulte de maniere evidente \'origine ethnique 
certoinement alonique d'ou moins un (crâne A) des martyrs de Tropaeum. 

EXPLICAT/ON DES FIGURES 

L'ona/yse anthropo/ogique des ossements decouverts dans la 
crypte de la basilique simple. 

Fig. 1. " crâne, A, norme fociale ; 2. crâne A, norme 3/ 4; 3, crâne A, norme 
laterale; 4, crâne A, norme verticale; 5, crâne A. norme occipitale. 

Fig. 2. 1, crâne B, norme laterale; 2, crâne B, norme verticale; 3, crâne C, norme 
laterale; 4, crâne C, norme laterale, detail. 

Fig. 3. 1, structures morpho-fonctionnelles aux femurs , et 5 (a gauche) ; 2, struc
tu-res morpho-fonctionnelles aux tibias 1 (a droite et a gauche) ; 3, les epiphyses infe
rieures des tibias 1 (a droite), 4 (a gauche) et 2 ~a dr. et a g.), avec des "focettes 
orienta!es"; 4, le sectionnement des ovant -bras chez trois individus (cubitus a la 
moin droite, radius 1 de la main gauche, cubitus 2 a la ma'in gauche et " la main 
droite et quatre fragments de diaphises de cubitus et radius ). 

Fig. 4. " vue de 10 crypte de Nicu l iţel : 5
" 

52, et 53 ; 2. " Facettes orientoles" il 
51 ; 3, "Facettes orientales" o 52 ; 4, "Facettes orientoles" a 53, 




