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CONSIDERAŢII PRELIMINARE ASUPRA UNOR OASE
UMANE DESCOPERITE ÎN AŞEZAREA
GUMELNIŢEANĂ DE LA CĂSCIOARELE-OSTROVEL

Abstract: This study presents some human bones discovered in non-funeral context, from CăscioareleOstovel settlement, Călăraşi County. The bones are at Anthropological Research Center “Francisc J.

Rainer” in Bucharest. Cause to unknown reasons it weren’t analyzed nor published. The human bones
were discovered by Vladimir Dumitrescu during the archaeological campaigns from 1962 to 1968. There
are 11 bones: 2 complete skulls (no. 2 and 3), 2 frontal bone fragments (no. 9 and 10), 1 maxillas (no.
8) and 6 femurs (no. 1, 4 - 8 and 11). All of them come from non-funeral context (waste area) and
belong to 11 individuals: 7 of them were males (no. 2, 3, 5, 7, 9, 11), 3 female (no. 1, 4 and 6), 1
infant (no. 10) and a non-defined sex one (no. 8). These bones have old breaks, smashes, cuts which
indicate a human intervention. Other similar cases were discovered also in Kodjadermen-GumelniţaKaranovo VI cultural complex. Most of the researchers consider that human skulls discovered inside the
settlement have a ritual significance, being related to skull cult, which was practiced in the Near East
and in the south-eastern Europe. Some of the researchers consider that these isolated human bones
discoveries come from ancient disturbed graves. We have to remember that these bones usually appear
in waste area and pits. This fact leads to the idea that there were some anthropophagical practices (see
Mancos or Fontbrégoua cave). Without archaeological context of these discoveries, without a detailed
analyze of the human bones – so that we can identify the cutting, breaking and fragmentation types –
we can not prove a real case of cannibalism.
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Introducere
Scopul prezentului articol este acela de a introduce în circuitul ştiinţific unele
descoperiri mai vechi din aşezarea gumelniţeană de la Căscioarele-Ostrovel.1
Aşezarea de la Căscioarele (com. Căscioarele, jud. Călăraşi) se află pe
Ostrovel-ul lacului Cătălui, într-un golf înconjurat din trei părţi de pantele înalte ale
terasei Dunării (Fig.1). Ostrovel-ul reprezintă o aşezare de tip tell, având o formă
uşor prelungă, cu diametrul la suprafaţă de aproximativ 57 x 103 m (Dumitrescu
1965: 217).
Materialele osteologice umane care fac obiectul acestui studiu provin din
campaniile de săpături arheologice efectuate de Vladimir Dunitrescu2 şi se află în
prezent în colecţiile Centrului de Cercetări Antropologice „Francisc J. Rainer” din
Bucureşti. Precizăm că oasele umane respective erau curăţate, având notaţia
originală din acei ani3.
Menţionăm că, exceptând două dintre piese (piesa nr.2 şi 3), publicate anterior
(Dumitrescu 1965: 223-224), restul sunt inedite.
*
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Metodologie
Studierea resturile osteologice umane provenite din contexte nefunerare
reprezintă un subiect complex şi incitant.
Pentru o bună gestionare a datelor disponibile am preferat să numerotăm
convenţional fiecare piesă osteologică (spre exemplu piesa nr.1, 2, 3 etc.), în
ordinea anului descoperirii, păstrând notaţiilor iniţiale de pe oase
Metodele de analiză utilizate în studierea materialelor de la CăscioareleOstrovel, au fost dictate de starea de fragmentare a oaselor respective. Iniţial am
preferat prezentarea din punct de vedere antropologic a materialelor osteologice.
Pentru identificarea corectă a părţilor anatomice cărora aparţin unele piese
osteologice s-a utilizat observaţia directă, folosindu-se pentru comparaţii atlasul lui
V. Papilian (1974) şi cel al lui J. E. Anderson (1983). Aceste modele au fost utilizate
şi la descrierea oaselor. Determinarea sexului şi estimarea vârstei s-a efectuat
după metoda D. R. Brothwell (1981). În cazul craniilor (sau fragmentelor
craniene), pentru estimarea vârstelor la deces au fost luate în considerare două
fenomene: obliterarea suturilor craniene şi uzura dentară – ambele supuse din
păcate unui mare grad de variabilitate inter- şi intrapopulaţională (Miriţoiu, Sultana,
Soficaru 2005: 50). În cazul oaselor lungi s-a ţinut cont de observaţiile
morfoscopice şi de dimensiunile pieselor respective. În ceea ce priveşte diagnoza
sexului s-au avut în vedere dimensiunile biometrice ale oaselor, iar în cazul craniilor
şi caracterele sexuale secundare.

Fig.1 Localizarea sitului de la Căscioarele
În vederea stabilirii cauzelor care au condus la fragmentarea oaselor şi a
tipurilor de spărturi, fracturi, rupturi etc. s-a utilizat ca metodă de lucru tafonomia.
Prima fază a studiului a constat în identificarea factorilor (naturali sau/şi antropici)
ce au provocat fragmentarea oaselor (Le Mort 1982: 28; 2004: 18). Pentru a
observa cât mai bine suprafaţa oaselor şi a determina natura spărturilor, fisurilor,
rupturilor, fracturilor, tăieturilor s-au folosit progresiv lupe de mărimi diferite (3x,
6x, 8x, 10x). Astfel s-a putut constata că pe lângă spărturile naturale există şi
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urme datorate unor intervenţii antropice. Diagnosticarea acestor intervenţii a
necesitat observaţii atente şi precise, precum şi aplicarea mai multor criterii de
analiză: morfologia urmelor, numărul şi orientarea acestora, modul de dispunere a
uneia în raport cu celelalte, regulariatate sau iregularitate lor, zonele unde sunt
localizate (Le Mort 2004: 18). Totodată, în vederea stabilirii corecte a intervenţiilor
antropice s-au folosit comparativ modelele de la Mancos (White 1992),
Fontbrégoua (Villa et al. 1986a, 1986b), Grotta Guattari (White, Toth 1991),
Krapina (Trinkaus 1985; Russell 1987) şi Engis cave (Russell, Le Mort 1987). S-au
mai utilizat modelele teoretice prezentate în lucrările lui E. Crubézy (2000) şi M.
Parker Pearson (2001).
Contextul arheologic a reprezentat un alt elemet important în analiza noastră.
Astfel, în limita datelor disponibile şi existente am încercat stabilirea relaţiilor dintre
oasele umane şi complexele în care au fost descoperite. De asemenea, pe baza
altimetriei, am realizat şi o atribuire a pieselor osteologice, la una dintre cele două
faze ale culturii Gumelniţa (A2 şi B1), prezente în această aşezare.
O ultimă etapă a studiului nostru a constituit-o identificarea semnificaţiei
acestui tip de descoperire şi înţelegerea comportamentului uman care a determinat
intervenţii perimortem pe unele oase umane. În acest sens ne-am raportat la os
serie de exemple etnografice pentru a înţelege/identifica semnificaţia unor practici,
dar am utilizat şi cazuri arheologice cunoscute pentru a stabili unele analogii.

Fig.2. Piesa nr.1 (femur stânga).
Descrierea materialelor
Lotul de materiale osteologice umane de la Căscioarele- Ostrovel este alcătuit
din 11 piese, a căror stare de conservare este relativ bună.

Piesa nr.1. Căscioarele 1962 (-0.40 m), passim (Fig.2):

Diafiză de la un femur stânga cu lungime păstrată de 298 mm. Proximal este
rupt din vechime sub trohanterul mic, iar distal deasupra condililor. În treimea
inferioară se observă 7 urme de tăiere pe suprafaţa osului (Fig.3), în zona în care
se inseră muşchiul femural (Papilian 1974: 289, Fig.288). Prima urmă are 5 mm, a
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doua 12 mm, a treia 10 mm, a patra 9 mm, a cincea 7 mm, a şasea 6 mm, iar cea
de-a şaptea 8 mm; cu excepţia celei de a doua (care este oarecum pe diagonală),
toate celelalte sunt paralele cu epifiza distală. La mijlocul diafizei se observă alte 2
urme (pe faţa anterioară), una de 9 mm şi cealaltă de 5 mm. Acestea se află în
zona de inserţie a muşchiului aductor lung (Papilian 1974: 294, Fig.295).

Fig.3. Piesa nr.1. Detalii privind inetrvenţiile perimortem.
Înlăturarea epifizelor prin lovituri repetate ne este indicată de suprafeţele
neregulate ale diafizei păstrate (Fig.3), iar liniile de tăiere descrise mai sus sunt
paralele cu condilii şi par a fi făcute cu un obiect ascuţit.
Femurul a aparţinut unui individ adult de sex feminin.

Piesa nr.2. Căscioarele 1962, locuinţa nr.1 (-0.80 m), craniul 1 (Fig.6):
Craniu complet cu unele mici lipsuri pe condilii occipitali. Spărturile respective
sunt din vechime, cauzele acestora fiind necunoscute. Mai se pot observa unele
lipsuri pe sfenoid. Se păstrează incisivul 1, caninul, premolarii şi primii doi molari
de pe partea dreaptă, iar de pe stânga doar premolarul 1 şi molarul 1. Acest craniu
a aparţinut unui individ de sex masculin deoarece are marginea supraorbitală,
creasta nucală şi procesele mastoide largi (Brothwell 1981: 60, Fig.3/1). Vârsta se
încadrează în intervalul 25 – 35 de ani (potrivit uzurii dentare), mai degrabă spre
sfârşitul intervalului (Brothwell 1981: 72, Fig.3/9).
Piesa nr.3. Căscioarele 1962, locuinţa nr.1 (-0.80 m), craniul 2 (Fig.10):
Calotă craniană din care se păstrează frontalul (întreg), parietalele (complete)
şi un fragment din partea dreaptă a occipitalului colat cu parietalul dreapta. Se mai
identifică şi un fragment din arcada dentară doar cu premolarul 1 stânga păstrat.
Sexul este posibil masculin (Brothwell 1981: 60, Fig.3/1), iar vârsta de cca 50 ani
(Brothwell 1981: 72, Fig.3/9).

Piesa nr.4. Căscioarele 1963 (Fig.4):
Femur dreapta cu lungime păstrată de 253 mm. Prezintă lipsuri din vechime pe
trohanterul mare şi mic şi pe capul femural. Lipseşte treimea inferioară, diafiza
fiind ruptă tot din vechime. A aparţinut unui adult, posibil de sex feminin.
Piesa nr.5. Căscioarele 1964 (-2.70/-2.80 m) (Fig.7):
Femur stânga cu lungime păstrată de 281 mm de la un adult, de sex masculin.
Proximal este spart din vechime în zona trohanterului mic, lipsind trohanterul
mare şi capul femural. Se păstrează o mică porţiune din col. Distal, epifiza e spartă
deasupra condililor, în formă de zig-zag din vechime (Fig.8).
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Fig.4. Piesa nr.4 (femur dreapta).
Şi în acest caz s-au observat 12 urme pe faţa anterioară, paralele cu epifiza
distală, ce se prezintă ca nişte scrijelituri ale suprafeţei osoase. Lungimile lor se
încadrează între 10 – 15 mm şi par a fi fost făcute din vechime. Tot anterior, dar la
26 de mm de marginea distală a fragmentului păstrat, se observă o lipsă din
suprafaţa osoasă de formă ovală (9 x 5 mm), care ar putea proveni de la o
lovitură.

Piesa nr.6. Căscioarele 1965 (-0.65/-0.85 m) (Fig.11):

Femur dreapta cu lungime păstrată de 340 mm. Acesta a aparţinut unui
individ adult, de sex feminin. Şi în acest caz, s-a putut observa absenţa epifizelor,
păstrându-se doar diafiza. Genul de spărtură (Fig.12) este de acelaşi tip ca cele
identificate la piesele nr. 1 şi 5.

Piesa nr.7. Căscioarele 1965 (-0.65/-0.86 m) (Fig.13):

Femur dreapta cu lungimea păstrată de 312 mm. Provine de la un individ
adult, posibil de sex masculin. Se păstrează doar diafiza, lipsind epifizele. Spărturile
acestuia (Fig.14) sunt de acelaşi tip ca şi la piesele nr. 1, 5 şi 6.
Pe faţa laterală dreapta există trei urme de tăiere ce au fost identificate cu
ajutorul lupelor. Prima se află la 70 de mm de marginea proximală şi este paralelă
cu aceasta, având 8 mm. A doua este la 125 mm de marginea superioară şi constă
de fapt în 4 linii în diagonală, paralele între ele, cu lungimi de cca 5 mm fiecare.
Alte două urme se află la 75 mm de marginea distală, sunt paralele şi au 9 mm,
respectiv 7 mm. Între aceste urme se mai observă şi alte şănţuiri, dar care au
forma literei „U”. Menţionăm că respectivele urme se află în zona de inserare a
următorilor muşchi: adductor longus, adductor brevis, castus medialis (Anderson
1983: Fig.4-24).
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Pe faţa laterală stânga au fost identificate alte 3 urme. Prima este la 100 mm
de marginea proximală, fiind în diagonală şi având 4 mm. A doua se află la 155 de
marginea distală, are 7 mm lungime şi este paralelă cu linia aspră a femurului. A
treia s-a identificat la 110 mm de marginea inferioară şi constă în 2 urme paralele,
în diagonală, cu lungimi de cca 5 – 10 mm.

Fig.5 a., b. Piesa nr.9 (frontal dreapta); c., d. piesa nr. 10 (frontal).

Piesa nr.8. Căscioarele 1965 (-1.05/-1.30 m) (Fig.9/a, b):

Fragment de maxila dreaptă (cu spărturi din vechime). Aceasta provine de la
un individ adult. Din nefericire, nu a putut fi determinat sexul. Din punct de vedere
a dentiţiei, se păstrează molarul 2.

Piesa nr.9. Căscioarele 1965 (-2.05/-2.65 m) (Fig.5/a, b):

Fragment frontal dreapta cu o porţiune din sutura coronală, de formă
trapezoidală. Laturile posterioare sunt sparte din vechime. A aparţinut unui individ
adult, posibil de sex masculin.

Piesa nr.10. Căscioarele 1965, S α (-1.80/-2.05 m) (Fig.5/c, d):

Fragment de frontal (nu i s-a putut stabili partea căreia îi aparţinea) de formă
dreptunghiulară şi care păstrează o porţiune din sutura sagitală. A aparţinut unui
copil (infans II).
Piesa nr.11. Căscioarele 1966, Gr. A (-2.05/-2.25 m) (Fig.15):
Femur stânga cu lungimea păstrată de 253 mm. Provine de la un adult de sex
masculin. Proximal are acelaşi gen de spărtură ca şi piesele nr.5 şi 6. Diafiza este
spartă aproximativ de la jumătate, dar i se păstrează partea dreaptă (Fig.16).
Pe faţa anterioară, la 25 de mm de marginea proximală se observă o urmă în
diagonală, cu lungimea de 8 mm. La 35 mm de aceiaşi margine există alte 15 urme
de mici dimensiuni (cca 5 mm), paralele, ce se întind pe o lungime de cam 40 de
mm. În această zonă s-ar insera muşchiul vastus intermedius (Anderson 1983:
Fig.4-23).
Tot din acest lot a făcut parte şi un craniu uman, descoperit în anul 1964, în
caroul 5, la –1.50 m adâncime (Dumitrescu 1986: 78). Din păcate acest craniu nu
se găseşte în colecţiile Centrului de Cercetări Antropologice „Francisc J. Rainer” din
Bucureşti, fapt ce nu a permis analiza din punct de vedere antropologic. Vom folosi
datele arheologice despre această descoperire în următorul subcapitol, fapt ce ne
determină să o notăm convenţional piesa nr.12.
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Fig.6 Piesa nr. 3 (craniu): a. Norma anterioară, b. Normă posterioară,
c. Norma laterală stânga, d. Norma laterală dreapta, e. Norma superioară,
f. Norma inferioară.
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Fig.7 Piesa nr.5 (femur stânga).
Contextul arheologic
Datele cele mai interesante sunt legate de piesele nr. 2 şi 3. Este vorba de cele
două cranii descoperite sub podeaua locuinţei nr. 1, din nivelul Gumelniţa B1.
Astfel, conform autorului cercetărilor, cele două cranii umane (piesele nr. 2 şi 3),
au fost găsite „la circa 1.50 m spre S de colţul de S al cuptorului (…), la 60 cm unul
de altul” (Dumitrescu 1965: 223). Primul craniu (piesa nr.2) „zăcea cu creştetul în
sus şi cu privirea spre NNV”, iar al doilea craniu (piesa nr.3) era depus pe partea
stângă, la câţiva centimetrii spre NV de primul, cu privirea spre ESE, „aşa, încât sar putea spune că priveau unul spre celălalt” (Dumitrescu 1965: 223). Aşadar,
piesele nr. 2 şi 3 provin din locuinţă nr.1, fiind asociate cu vatra-cuptor a acesteia.

Piesa nr.12 a fost descoperită sub o locuinţă incendiată din nivelul Gumelniţa
A2. Conform lui Vl. Dumitrescu „acesta se afla sub un nivel de arsură şi chirpici”.
Craniului îi lipsea maxilarul şi nu păstra nici una din vertebrele cervicale. Era
orientat cu privire spre SV. Sub craniu la –1.65 m adâncime, s-au descoperit un
corn de cerb, diferite oase şi o piatră. Deşi „pare sigur că toate acestea făceau
parte din cuprinsul unei gropi, nu s-a putut observa conturul acesteia” (Dumitrescu
1986: 78).
Piesa nr.11 provin dintr-o groapă (Gr. A), care aparţinea tot nivelului
Gumelniţa A2. Din păcate nu avem date despre celelalte materiale arheologice
recoltate din acest complex.
Celelalte piese osteologice umane din lotul de la Căscioarele-Ostrovel (piesele
nr.5, 6, 7, 8, 9 şi 10) provin din strat, fără alte indicii privind contextul. Singurele
disponibile sunt datele altimetrice care ne-au permis atribuirea (cu rezervele de
rigoare), unuia dintre cele două niveluri gumelniţene din această aşezare: piesele
nr. 6 şi 7 aparţin nivelului Gumelniţa B1, iar piesele nr. 5, 8, 9 şi 10 aparţin
nivelului Gumelniţa A2.
Piesa nr. 4 păstrează doar notaţia „Căscioarele 1963”, fără alte date sau
informaţii privind contextul arheologic.
Din nefericire, una dintre cele mai interesante piese din punct de vedere
tafonomic (piesa nr.1) este passim.
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Fig.8. Piesa nr.5 (femur stânga). Detalii privind spărturile.
Discuţii
Fără îndoială, interpretarea acestor descoperiri de oase umane în contexte
nefunerare reprezintă cea mai dificilă chestiune.
Situaţia întâlnită în aşezarea de la Căscioarele-Ostrovel nu este singulară. Oase
umane în contexte nefunerare au fost descoperite în mai multe aşezări aparţinând
culturii Gumelniţa. Amintim aici doar descoperirile de resturi osteologice umane de
la Gumelniţa (Dumitrescu 1966: 56), Hârşova tell (Popovici, Rialland 1996: 56),
Însurăţei – Popina I (Moise 1999: 172), Măriuţa – La Movilă (Moise 2001: 207),
Borduşani – Popină (Bălteanu 1997: 95; Vasile 2003: 95-101), Sultana4, Vidra
(Comşa 1960: 94), Cuneşti (Comşa 1986: 57; 1992: 64; 2001: 33), Tangâru
(Comşa 1960: 92), Chitila-Fermă (Boroneanţ 1987: 128) etc.

Fig. 9. a., b. Piesa nr.8 (fragment de maxilă).
Există în literatura de specialitate o serie de opinii care, consideră că înhumarea
doar a unor părţi ale scheletului uman reprezintă o formă funerară (formal partial
inhumation) specifică mai multor culturi (Chapman 1994: 80). John Chapman
mergând pe teoria fragmentării, crede că aceste oase reprezintă un simbol
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Fig.10. Piesa nr.3 (craniu): a. Norma anterioară, b. Normă posterioară, c. Norma
laterală stânga, d. Norma laterală dreapta, e. Norma superioară,
f. Norma inferioară.
al întregului (a corpului), îngroparea doar a unor părţi din defunct având, în fapt,
aceiaşi valoare ca şi a înmormântării unui corp în conexiune anatomică (Chapaman
2000: 132-146). În general, conform acestei presupuneri, defuncţii erau expuşi pe
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platforme, pentru a fi descarnaţi, iar după ce acest proces se încheia, resturile
osteologice erau luate şi înmormântate. Această practică mai este cunoscută şi sub
numele sépulture en deux temps (Le Mort 2004: 19). János Makkay a arătat că,
cel puţin pentru neo-eneoliticul sud-est european, nu există dovezi clare care să
susţină o asemenea ipoteză (Makkay 1992: 128).

Fig.11 Piesa nr.6 (femur dreapta).
O serie de cercetători consideră că resturile osteologice descoperite în
cuprinsul aşezărilor, în diverse contexte, reprezintă reînhumări ale unor părţi
anatomice ce au aparţinut unor defuncţi, înmormântaţi anterior (NicolăescuPlopşor, Wolski 1975: 134; Cullen 1995: 280; Bacvarov 2000: 138-139). Însă, nu
trebuie să ignorăm nici ipoteza unor simple redepozitări a resturilor osteologice ale
unor indivizi înhumaţi anterior şi care, din motive diverse au fost exhumaţi, cu
precizarea că aceste reprezintă un act fără legătură cu domeniul funerar sau cu
ideologia funerară a acelor comunităţi.
Au existat şi autori care au considerat că aceste oase umane provin din
morminte deranjate sau sunt dovada inexistenţei unui respect faţă de cei decedaţi
(Cullen 1995: 280).
Plecând de la faptul că există multe descoperiri de cranii umane, fără
conexiune anatomică, s-a considerat că acestea se leagă, cel mai probabil, de
cultul craniului. Această practică avea legătură cu cultul străbunilor, cu respectul şi
venerarea strămoşilor. Unii autori au emis ipoteza că aceste cranii separate de
corpuri, ar fi reprezentat obiecte de cult (Cauvin 1994: 152-153). La diferite
populaţii aflate pe o treaptă primară de dezvoltare, craniul şi capul au fost
considerate mereu sediul forţei fizice şi spirituale a omului, forţa creatoare de viaţă
pe pământ (Lips 1958: 523-526; Needham 1976: 71-73; Vulcănescu 1987: 170172). Fără să ignorăm avertismentul lui Peter J. Ucko (1969)5, ne permitem să
amintim că, la numeroase societăţi tradiţionale, capul/craniul datorită virtuţilor sale
specifice, face adeseori obiectul unor preocupări speciale. Astfel, în cazul unor
populaţii din Gabon şi Congo, craniile şi osemintele erau păstrate în relicvarii din
împletituri sau scoarţă de copac, iar la populaţiile Sepik (Noua Guinee), craniile
erau supramodelate şi depuse în „Casa bărbaţilor” şi participă la rituri de iniţiere şi
de fertilitate (Lips 1954: 524-526; Bernard 1999: 433). La aborigenii din Australia
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este amintit obiceiul de a conserva craniile rudelor moarte (Iaru 1967: 130-136;
Eliade 1991: 19). În cazul triburilor Dayak (Borneo) şi Naga (Burma) craniile erau
păstrate ca trofee (Needham 1976: 72). Alţi autori, au arătat că în unele
comunităţi aflate la un nivel primar de dezvoltare, în cazul unor sacrificii de
fundare, craniul victimei este zidit în viitoarea construcţie (Mauss, Hubert 1997:
133). Toate aceste exemple etnografice dovedesc doar variabilitatea extraordinară
a semnificaţiei practicii depunerii craniilor umane, dar şi impedimentul în
interpretarea acetui tip de descoperire. Nu trebuie să uităm nici dificultatea
identificării caracterului simbolic al acestor cazuri. De obicei, laturile de ordin social,
spiritual, individual sau colectiv sunt exprimate cu ajutorul unor coduri, ansambluri
de simboluri, a căror desluşire completă este imposibilă, de cele mai multe ori
semnificaţia unor practici fiind doar presupusă (Chicideanu 2003: 75).

Fig.12. Piesa nr.6 (femur dreapta). Detalii privind spărturile.
Revenind la descoperirile gumelniţene, ne vedem obligaţi să atragem atenţia că,
ideea prezenţei unui cult al craniului, porneşte de la existenţa acestei practici în
zona Orientului Apropiat şi Anatolia, unde s-au descoperit cranii umane
supramodelate cu diverse materiale (ipsos, lut, bitum etc., ochii fiind marcaţi cu
cochilii de scoici) sau chiar vopsite cu roşu. Aceste cranii au fost găsite în cuprinsul
aşezărilor, depuse pe suporturi speciale sau direct pe podeaua locuinţelor sau
sanctuarelor (Mellaart 1965: 80-81; Guilaine 1982: 67; Cauvin 1994: 152-154;
Parker Pearson 2001: 159, 161). Descoperirile mai sus menţionate indică fără nici
un dubiu dorinţa comunităţilor respective de a păstra vie imaginea unor indivizi din
cadrul comunităţilor respective – fapt ce demonstrează existenţa cultului
străbunilor/strămoşilor şi implicit a unui cult al craniului.
În ceea ce priveşte craniile gumelniţene, se constată că, acestea nu au
beneficiat de un tratament special ca cele amintite mai sus şi nici nu sunt
descoperite în/pe structuri speciale, ceea ce face dificilă raportare lor la situaţiile
din Orientul Apropiat şi Anatolia. În majoritatea cazurilor, nici măcar nu avem de-a
face cu cranii întregi, ci cu fragmente de cranii (calote craniene, mandibule
fragmentare etc.), la care se adaugă restul oaselor provenite din alte zone
anatomice. Ţinând seama de aceste constatări şi observaţii, credem că
interpretarea descoperirilor de cranii şi fragmente de cranii din aşezări, drept cult al
craniilor, trebuie privită cu anumite rezerve.
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Considerăm mult mai plauzibilă ipoteza sugerată de Vladimir Dumitrescu
(1965), cel puţin pentru cazul celor două cranii (piesele nr.2 şi 3) de la CăscioareleOstrovel - sacrificii ce aveau legătură cu fundarea respectivelor construcţii sau
poate, de ce nu, a întregului spaţiu al aşezării: „este neîndoielnic că aceste două
cranii umane, desprinse de restul corpului prin secţionare intenţionată chiar de la
baza cutiei craniene, au fost îngropate cu un anumit rost magic în apropiere de
locul unde, urma să fie construită vatra-cuptor şi destul de probabil chiar cu prilejul
unor practici rituale săvârşite înainte de începerea construirii locuinţei însăşi. Iar
faptul că în cuprinsul celorlalte locuinţe degajate în stratul superior al Ostrovelului
nu s-a mai descoperit ceva similar s-ar putea explica eventual prin importanţa pe
care această locuinţă, va fi avut-o în cadrul comunităţii gentilice de aici”
(Dumitrescu 1965: 224). Precizăm doar că analiza antropologică nu a condus la
identificarea unor elemente, care să susţină secţionarea acestor cranii. Spărturile
existente pot avea alte cauze (spre exemplu, manipularea post mortem a craniilor
respective).
O ultimă ipoteză privind interpretarea resturilor osteologice umane descoperite
în contexte nefunerare, deşi cea mai incitantă şi îndrăzneaţă, este şi cea mai
discutabilă: ipoteza unor practici de antropofagie. Ideea existenţei unor asemenea
practici în preistorie este considerată, în general, speculativă. Totuşi, pe lângă
numeroasele exemple etnografice, există câteva situaţii arheologice în care s-a
dovedit existenţa unor asemena practici. Amintim aici doar cazul din situl neolitic
de la Fontbrégoua din Franţa (Villa et al. 1986a, 1986b) şi pe cel de la Mancos - sit
precolumbian din Statele Unite (White 1992). Chiar şi în România a existat o serie
de autori care au presupus existenţa unei asemenea practici rituale (Necrasov
1965: 32-33; Nicolăescu-Plopşor, Wolski 1974: 3-7; Bolomey 1983: 169; Popovici,
Rialland 1996: 56; Marinescu-Bîlcu, Bolomey 2000: 153-155).

Fig.13. Piesa nr.7 (femur dreapta).
În general, problema antropofagiei pare prost formulată, deoarece mulţi autori
consideră că acest fenomen „este mereu simbolic, chiar şi atunci când este real”
(Carneiro da Cunha 1999: 124; Parker Pearson 2001: 52). Din păcate, analiza
canibalismul nu a fost inserată într-o problematică mai generală, astfel încât, la ora
actuală, câmpul de studiu pe care-l constituie este împărţit între susţinătorii unei
analize preocupate să respecte specificitatea culturilor şi partizanii explicaţiilor cu
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aplicaţie universală, inspirate de registrul psihologiei, sau făcând apel la nevoile
biologice (Carneiro da Cunha 1999: 124). De asemenea, nu trebuie să uităm că,
atitudinea cea mai veche şi care probabil se sprijină pe baze psihologice solide,
fiindcă are tendinţa să reapară la fiecare dintre noi când suntem puşi într-o situaţie
neaşteptată, constă în a repudia pur şi simplu formele culturale, care sunt cele mai
depărtate de acelea cu care noi ne identificăm (Lévi-Strauss 1982: 8-9).

Fig.14. Piesa nr.7 (femur dreapta). Detalii.
Dovedirea antropofagiei, mai ales din punct de vedere arheologic, nu este
facilă. Această dificultate are două aspecte majore: un aspect metodologic, ce
constă în identificarea acestei practici în dovezile arheologice, dar şi un aspect
ideologic, care ţine de bagajul cultural/ştiinţific acumulat de societatea umană
„civilizată” în ultimul secol. Această atitudine de neacceptare este determinată şi de
mentalitatea cercetătorului (arheologului) secolului XX care se raporteaza la
sistemul de valori contemporane (Parker Pearson 2001: 54). Din păcate
identificarea unor asemenea practici nu este facilă, fiind necesar aportul mai multor
discipline: arheologia (pentru contextele descoperirilor), arheozoologia (pentru
analize de tip tafonomic asupra resturilor faunistice), antropologia fizică (studii de
osteologie, paleontologie şi paleopatologie) şi antropologia culturală (prin etnologie
şi etnoistorie), în vedere sesizării unor analogii (White 1992: 8).
Unele piese din lotul de la Căscioarele-Ostrovel (piesele nr.1, 5, 6, 7 şi 11),
prezintă o serie de urme (tăieturi, spărturi, zgârieturi etc.) care indică intervenţii
antropice deliberate, probabil postmortem. Examinarea cu lupe de mărimi diferite a
evidenţiat existenţa în cazul acestor urme a unei patine identice cu cea a osului,
fapt ce le demonstrează vechimea. Un alt element ce susţine această observaţie
este prezenţa sedimentului încrustat în aceste tăieturi. Din punct de vedere al
morfologiei, tăieturile în cauză sunt rectiliniare, lungimea lor variind 5 – 15 mm, în
unele cazuri (piesa nr.7) între ele identificându-se alte incizii fine. Amintim urmele
cu secţiune în forma literei „V” ce apar pe piesele nr. 1, 5, 7 şi 11. Morfologia,
profunzimea şi lungimea urmelor indică faptul că acestea sunt rezultatul unui
contact direct între suprafaţa osului şi un obiect ascuţit (probabil silex). De
asemenea trebuie amintit că urmele respective apar în zone de inserare a unor
muşchi. Orientarea urmelor, în majoritatea cazurilor (excepţie face piesa nr.1), este
oblică în raport cu fibrele musculare. Elementele sus menţionate indică faptul că
aceste urme sunt rezultatul unei acţiuni de tăiere/înlăturare a zonelor cu masă
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musculară mare. Analogii în acest sens întâlnim în cazul loturilor oseteologice de la
Fontbrégoua (Villa et al. 1986a: 160, Fig.11), Mancos (White 1992: 147-149,
Fig.6.19, Fig.6.20, Fig.6.21) şi Çayönü (Le Mort 2004: 17-18). Dacă adăugăm la
datele anterioare şi prezenţa unor femure cărora le lipsesc epifizele situaţia devine

Fig.15. Piesa nr.11 (femur stânga).
şi mai interesantă, acest fapt sugerând o acţiune intenţionată de înlăturarea
epifizelor prin lovituri repetate, fapt indicat de suprafeţele neregulate ale diafizei
păstrate. Însă, este de datoria noastră să precizăm că absenţa epifizelor nu pote fi
interpretată întotdeuna drept o acţiune antropică deliberată, putând exista şi alte
cauze. Totuşi, este dificil de acceptat ideea unei simple coincidenţe în situaţia
oaselor lungi care prezintă urme în zonele de inserare ale unor muşchi şi lipsa
epifizelor...! Acest model (urme în zonele de inserare a unor muşchi şi epifizele
sparte) este întâlnit şi cazul oaselor umane de la Mancos (White 1992: 147-149) şi
Fontbrégoua (Villa et al. 1986b: 434-436; 1988: 53-57). Totuşi, în cazurile anterior
menţionate s-a constatat existenţa aceluiaşi model de tăieturi, spărturi, rupturi etc.
pe oasele umane şi pe cele de animale. În cazul sitului de la Căscioarele nu există
un studiu comparativ în acest sens, fapt ce îngreunează mult demersul nostru.
În aceste condiţii, datele obţinute în urma analizei noastre nu sunt complete,
trebuind coroborate şi comparate cu informaţiile arheozoologice.

Fig.16. Piesa nr.11 (femur stânga). Detaii.
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Concluzii
Prezentul studiu a încercat să prezinte lotul osteologic uman de la Căscioarele-

Ostrovel, provenit din contexte nefunerare. Importaţa acestui tip de descoperire

este incontestabilă, însă, pentru realizarea unei analize corecte şi complete este
necesar aportul mai multor specialişti din diferite domenii (arheolog, antropolog,
arheozoolog, sedimentolog).
Din punct de vedere al elementelor anatomice reprezentate în lotul analizat, am
constatat următoarea situaţie: 2 cranii întregi (piesele nr.2 şi 3), 2 fragmente de
frontal (piesele nr.9 şi 10), 1 maxilă fragmentară (piesa nr.8) şi 6 femure (piesele
nr.1, 4-8 şi 11), mai mult sau mai puţin fragmentate.
Numărul minim de indivizi (NMI) reprezentat în lotul antropologic avut la
dispoziţie este de 12.
În ceea ce priveşte categoriile de vârstă situaţia obţinută ne-a indicat că toţi
indivizii reprezentaţi în acest lot sunt adulţi, cu o singură excepţie (piesa nr.10) –
Infans II. Din punct de vedere al grupelor de sex, situaţia se prezintă astfel: 6
indivizi de sex masculin (piesele nr. 2, 3, 5, 7, 9, 11), 3 indivizi de sex feminin
(piesele nr.1, 4 şi 6) şi un singur copil (piesa nr.10). La aceştia se adaugă şi un
adult cu sex indeterminabil (piesa nr.8).
Toate oasele umane provin din contexte nefunerare. Amintim situaţia celor
două cranii (piesele nr.2 şi 3), care au fost descoperite sub podeaua locuinţei nr. 1
din nivelul Gumelniţa B1. Considerăm că aceste cranii nu au legătură cu un „cult al
craniului”, ci mai degrabă se leagă de un ritual de fundare al unei construcţii
(locuinţa nr.1) sau poate, a întregului spaţiu al aşezării. Din nefericire, celelalte
piese osteologice umane din lotul prezentat nu au un context arheologic clar, fapt
ce face dificilă interpretarea lor.
Interesant este cazul unor oase din acest lot (piesele nr.1, 5, 6, 7 şi 11), care
prezintă o serie de urme perimortem. În urma analizei realizate apreciem că aceste
urme (tăieturi, zgârieturi, incizii fine, spărturi) pot fi considerate rezultatul unor
acţiuni umane deliberate, în scopul descarnării. La stadiul actual al studierii acestor
oase este greu să interpretăm semnificaţia acestor cazuri.
Prin analizele efectuate pe lotul osteologic de la Căscioarele-Ostrovel, dar şi
prin trecerea în revistă a unor analogii, am încercat doar să prezentăm noi puncte
de vedere şi interpretare vis-a-vis de acest tip de descoperire. Poate că în viitor,
beneficiind şi de colaborarea altor colegi vom reuşi să aplicăm un sistem de analiză
asemănător cu cel utilizat la Fontbrégoua (Villa et al. 1986a, 1986b, 1988), Grotta
Guattari (White, Toth 1991) sau Mancos (White 1992).
Efortul nostru sperăm să constituie o reflectare reală a stadiului actual de
cercetare a oaselor umane din contexte nefunerare, şi, pe de altă parte, să
reprezinte un punct de pornire pentru viitoarele cercetări.
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Notaţie
convenţională

Piesa nr.1

Piesa nr.2

Piesa nr.3

Piesa nr.4
Piesa nr.5

Piesa nr.6

Piesa nr.7

Piesa nr.8

Piesa nr.9

Piesa nr.10

Piesa nr.11

Notaţie originală

Căscioarele
1962, -0, 40 m,
passim
Căscioarele
1962, locuinţa 1,
-0, 80, craniul 1
Căscioarele
1962, locuinţa 1,
-0, 80, craniul 2
Căscioarele 1963
Căscioarele
1964, -2, 70 – 2,
80
Căscioarele
1965, -0, 65 – 0,
85
Căscioarele
1965, -0, 65 – 0,
86
Căscioarele
1965, -1, 05 – 1,
30
Căscioarele
1965, -2, 05 – 2,
65
Căscioarele
1965, S α, -1, 80
– 2, 05
Căscioarele
1966, Gr. A, -2,
05 – 2, 25

Element
anatomic
identificat

femur
stânga

Sex

F

craniu

M

craniu
femur
dreapta
femur
stânga

F

adult

Nu

?

frontal

M?

frontal

?

femur
stânga

M

adult

adult

adult

adult

adult

infans II

adult
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-

Gumelniţa B1

Locuinţa1

Gumelniţa B1

Locuinţa1

Gumelniţa B1

?

?

?

Gumelniţa A2

?

Gumelniţa B1

?

Gumelniţa B1

?

Gumelniţa A2

?

Gumelniţa A2

?

Gumelniţa A2

Groapa A

Gumelniţa A2

Da

Posibil

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Tabel sintetic privind lotul osteologic de la Căscioarel-Ostrovel
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Încadrare
culturală

Nu

Nu

M?

maxilă
dreapta

25-35

Context

Da

50

F

femur
dreapta

adult

Urme
perimortem

M

M

femur
dreapta

Vârstă

Note
1.
2.

3.

4.

5.

Mulţumim şi pe această cale d-nei Silvia Marinescu-Bîlcu care a avut amabilitatea de a ne
permite studierea şi publicarea pieselor osteologice în discuţie.
Cercetările în situl de la Căscioarele-Ostrovel au fost începute în 1924 de către Gh.
Ştefan (1925) şi reluate la începutul anilor `60 de către un colectiv format din Vladimir
Dumitrescu, Hortensia Dumitrescu, Silvia Marinescu-Bîlcu, Ersilia Tudor şi Barbu Ionescu.
S-au desfăşurat 8 campanii, în perioada 1962 – 1968 (Dumitrescu 1986: 73).
Materialele osteologice provenite din cele 8 campanii de la Căscioarele-Ostrovel a fost
încredinţat spre studiu Alexandrei Bolomey (Dumitrescu 1986: 78), care activa în aceea
perioada în cadrul Institutului de Antropologie Bucureşti (actualul Centru de Cercetări
Antropologie „Francisc J. Rainer”).
În anul 2003, în nivelul de abandon dintre locuinţele L1 şi L2 s-au descoperit două
fragmente de calotă craniană umană. De asemenea, din consultarea arhivei foto din
timpul cercetărilor conduse de C-tin Isăcescu, am identificat un craniu uman asociat cu
vase gumelniţene întregi şi reîntregibile.
Paralelele etnografice se pot transforma într-un veritabil „coşmar” pentru arheolog.
Astfel, o descoperire arheologică cu caracter funerar, care la prima vedere prezintă bune
analogii cu anumite exemple etnografice poate conduce la confuzii grave, deoarece un
tratament funerar aparent similar, poate avea semnificaţii diferite la diverse societăţi
tradiţionale, fiind determinat de comportamente şi ideologii funerare diametral opuse
(Ucko 1969: 262-280).
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