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RECONSTRUIREA ANTROPOLOGICA VITALA A FETEI CRANIULUI "A"
DIN CRIPTA BAZILIC/I "SIMPLE" (A) DE LA TROPAEUM TRAIAN/.
C1asi"icat in categoria AC 1 pe baza caracterelor de formă şi dimensiune, după metoda Charles, craniul aparţine stocului de populaţie leptodolicomorf avind majoritatea caracterelor dispuse in respectivul domeniu
de va riaţie , dar nu la extrema acestui domeniu, Din punct de vedere al
relaţiilor dintre craniu şi ţesuturoile mO'Î putem menţiona următoarele caractere legate de dezvoltarea substratului osos:
1. Orbite re lativ deschise, denotînd o poziţie medie a globului ocular
şi o dezvoltare moderată a plicelor ochiului.
2. O dezvoltare relativ pronunţată a spinei nasale corelată cu o marg-ine tăioasă a aperturii piriforme. ceea ce denotă că exemp larul a posedat
un nas relativ puţin cărnos şi cu aripile nasale fine şi răsucite helicoidol.
3. Dezvoltarea moderată a arcadelor zigomatice şi adincirea slabă a
foselor canine ne arată că faţa lui relativ convexă în secţiune transversală
nu a putut prezenta denivelări importante in triunghiul nasa-zigo-maxilar,
denivelări asupra cărora actul mimic să fi avut efecte de accentua re. Dezvoltarea moderată a arcadelor zigomatice cu slaba Iar proeminare frontală
şi laterală se incadrează în domen'iul de manifestare al t ipului leptodolicomorf ; de notat o rotire pe axul vertical înspre lateral a orbitelor, mijlocie
spre pronunţată, in schimb o slabă inclinaţie verticală a acestora. Rel iefarea moderată o arcadelor zigomatice se asociază cu deschiderea relativ
pronunţată a orbitelor şi cu aceste două tipuri de rotire.
4. ~ipsa oaselor nasa le deşi Îngreunează procesul reconstituirii nu Îm piedică totuşi să întrevedem care a fost conformaţia lor pe care a putem
deduce relativ uşor În raport cu profila rea În plan sagital a aperturii piri-

forme.
5. Gracilitatea constituţională a acestui craniu se manifestă şi in domeniul maxilarelor care apar relativ scunde, mijlociu reliefate, iar proem inenţa mentonieră are o dezvoltare modestă. Aceleaşi caractere de gracilitate apar şi in dezaltarea dentiţiei care este relativ ordonată şi încadrată
fără incongruenţe genetice in alveole şi arcade.
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6. In modelul morfologic al craniului nu apar disarmonii pronunţate
ce ar putea trăda un metisaj Într-un raport important cu elemente de construcţie euridolicamorfă.

7. Ţinind seama de diagnoza de sex, putem incadra cu oarecare probabilitate pe purtătorul acestui craniu in stacu l de populaţii zise "mediteraneene", fapt care ar putea Într-o oarecare măsură justifica atribuirea
acestui individ a unei pigmentaţii relativ inchise. Trebuie totuşi să menţio
năm că stocul leptodolicomorf in complicatele sale procese de microevoluţie a ajuns să posede in funcţie de condiţiile de selecţie, o bogată
gamă de variante pigmentare astfel Încît şi atribuirea unei pigmentaţii Închise cazului nostru rămîne În mare măsură ipotetică.
8 Construcţia grocilă a arcuri lor zigomatice nu putea să suporte a
musculatură mo~ticatoare cu acţiune prea pronunţată, de asemenea craniul este relativ neted pe suprafaţa sa externă şi nu pre,;i ntă rugozităţi
pronunţate de inserţie musculară.
9. Aspectul relativ neted al tablei externe a osului cranian şi destul
de neted a oaselor nivelului facial ne dă un indiciu că individul nu a avut
o dezvoltare prea accentuată a ţesutului grăsos n.ici in zona zigomatică şi
destul de puţin in zona părţilor moi ale buzelor.
10. Ţinind seama de constituţia medie spre gracilă a craniului şi de
dezvoltarea dimensiunilor a bso'lute, ne-am socotit autorizaţi de a aplica pentru grosimea ţesuturilor moi cotele standard (deci medii) recomandate de
Gherasimav şi care sint: intre tuberozităţile frontale 6 mm, pe glabela
8 mm, la rădăcina nasului 6 mm, pe oasele nasale 3 mm, de ambele părţi
ale spinei nasa le 11 mm, grosimea buzelor 12 mm, inălţimea buzelor 8 mm,
şi pe substratul menbionier 9 mm. (fig . 1.1,2).
Fragilitatea craniului ş i starea so precară de conservare nu au permis in primă instanţă o reconstituire p l ostică. pentru asemenea operaţie
va fi necesară o copiere Într-un material mai rezis1ent şi o reconst ituire
ostealogică a craniului.

fig. 1. 1. fixarea grafică a craniului A ; 2, reconstitui rea antra·
pologică vitală

a cran iului A.

