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Studiu antropologic asupra unui craniu de copil, descoperit la Şagu (judeţul Arad)                       

- campania 2010 -  
Andreica Maria Luminiţa* 

*Doctorand la Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer”, Academia Română 
 
REZUMAT 

Studiu de faţă prezintă analiza antropologică efectuată asupra unui craniu de copil, descoperit în urma săpăturilor 
de salvare efectuate pe tronsonul autostrăzii Arad-Timişoara, în anul 2010, în localitatea Şagu, judeţul Arad. 
Aceasta se plasează în Câmpia de Vest a României, cu un amplasament ferit de inundaţii şi vânt, cu vizibilitatea 
foarte bună, în special spre nord. Descoperirea a fost atribuită Bronzului târziu. Craniul a fost depus ulterior 
procesului de scheletizare, într-o urnă cu capac, era turtit, poziţionat spre gura vasului, cu faţa în sus. În pământul 
de umplere a vasului urnă s-au găsit nişte pigmenţi de cărbune şi chirpici, pietricele şi două-trei fragmente ceramice 
care ar putea aparţine vasului urnă. În ceea ce privesc metodele folosite pentru identificarea fragmentelor 
osteologice, s-a folosit manualul de osteologie a lui White, Folkens (2005), iar pentru stabilirea vârstei copilului, 
luând în considerare că este vorba doar despre un craniu foarte fragmentat, s-au putut folosi ca indicatori ai vârstei 
piramida pietroasă şi corpul sfenoidului. În urma măsurătorilor efectuate pe aceste două piese osteologice, s-a 
ajuns la concluzia că este vorba despre un făt de 8-8,6 luni. Starea precară de conservare a craniului nu a permis o 
analiză antropologică mai detaliată, astfel cauza decesului a rămas necunoscută. În acest studiu este vorba despre 
un caz special, întâlnit foarte rar în săpăturile arheologice. Analogiile sunt foarte puţine şi sunt doar orientative, în 
preistorie întâlnindu-se depuneri de copii în vase de ceramică, dar o analogie exactă pentru perioada specifică 
studiului de faţă, şi anume Bronz târziu (Bronz D), nu a fost găsită. 

Cuvinte cheie: Şagu, Bronz târziu, craniu de copil, depunere secundară. 

 
INTRODUCERE 
Studiul prezintă analiza antropologică a unui craniu de copil, depus într-o urnă cu capac, 

aparţinând perioadei specifice Bronzului târziu (Bronz D). Această descoperire a fost făcută în 
urma săpăturilor de salvare efectuate în anul 2010, în situl identificat la hotarul comunei Şagu, 
situat pe viitorul tronson al autostrăzii Arad-Timişoara, între kilometrii 0+19.900 – 0+20.620. 

Cadrul fizico-geografic 
Localitatea Şagu se află situată la aproximativ 15 km sud de municipiul Arad, pe drumul 

european Arad-Timişoara. Din punct de vedere al reliefului, aceasta se plasează în Câmpia de 
Vest a României, subunitatea Câmpia Aradului. În urma repetatelor cercetări de suprafaţă a fost 
observat faptul că situl se desfăşoară pe prima terasă a unei foste albii (sau a unui fost braţ) al 
Mureşului. Amplasamentul este ideal, şansele unei eventuale inundaţii sunt minime, totodată 
locul este ferit de vânt, iar vizibilitatea este foarte bună, în special spre Nord. 

 Vasul urnă în care a fost depus craniul copilului are butoni, a căror dimensiuni sunt: L = 
55/60 cm, d. max. = 48/50 cm. După desfacerea părţii superioare a vasului urnă şi a unei părţi 
din vasul capac, în pământul din interior/umplere s-a observat existenţa unor pigmenţi de 
cărbune şi chirpici, pietricele şi două-trei fragmente ceramice care ar putea fi din vasul urnă. 
După degajarea a cca cinci cm de pământ, spre gura vasului urnă, pe axul vasului s-a păstrat 
craniul turtit al copilului. Acesta era poziţionat cu faţa în sus. Nu s-a delimitat groapa de 
depunere a urnei. 

Deoarece în vas alături de craniu nu s-au găsit alte elemente osteologice, se poate 
afirma că acesta a fost depus în urnă ulterior procesului de scheletizare. Astfel, în cazul de faţă 
este evident faptul că este vorba despre o depunere de tip secundar. 

Această practică funerară de tip secundar  presupune existenţa unor  elemente 
osteologice nearticulate şi include anumiţi paşi. În primul rând se descărnează oasele, fie prin 
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procedee pasive – descompunerea cadavrului în aer liber – sau active – procedeul de 
descărnare al cadavrului. Cel de-al doilea pas constă în recolectarea oaselor, care se pot afla sau 
nu într-o anumită conexiune anatomică. Ultimul pas îl reprezintă o reînhumare a acestor 
fragmente osoase, care poate fi individuală sau colectivă (Domenec, Campillo 2004, p. 202). 

În unele culturi o practică rituală nu era considerată finalizată, până când nu avea loc o a 
doua ceremonie. Aceasta presupunea în general, o reînhumare a corpului sau a unor părţi din 
acesta, dar şi diferite tratamente aplicate corpului. Cea din urmă se referă la curăţarea 
cadavrului de carnea aflată într-un stadiu de descompunere, sortarea oaselor, sau îndepărtarea 
unuia sau mai multor elemente osteologice. Reînhumarea în sine nu include întreg corpul, ci 
doar părţi din acesta, cum ar fi craniul de exemplu ( A. M. Larsson 2003, p. 162). 

 
METODOLOGIE 

 Starea slabă de conservare şi integritate a craniului, a permis o analiză antropologică 
generală. Pentru determinarea vârstei s-au folosit dimensiunile corpului sfenoidului şi cele ale 
piramidei pietroase. Rezultatele obţinute au fost comparate cu dimensiunile stabilite de Gy. 
Fazekas şi F. Kósa (1978), ca fiind specifice pentru o anumită vârstă. Pentru identificarea 
fragmentelor osteologice recuperate din mediul de zacere, a fost utilizat manualul de 
osteologie a lui T. D . White, P. A. Folkens (2005).  

 
 REZULTATE 
Starea de conservare şi reprezentare 
Una din limitările studiilor efectuate asupra copiilor din contextele arheologice, este 

starea lor precară de conservare şi reprezentare. 
Singurul element osteologic ce a fost recuperat în cazul de faţă, este calota craniană, 

care se află într-o stare fragmentară accentuată. Există fragmente osteologice cu dimensiuni 
cuprinse între 8 – 80 mm (fig. 1). Astfel, au fost recuperate din mediul de zacere câteva 
fragmente din frontal, reprezentativ în acest sens fiind marginea supraorbitală dreaptă 
împreună cu o porţiune din faţa orbitală adiacentă. Din temporal au fost recuperate cele două 
piramide pietroase (stânga-dreapta) şi o mică porţiune din partea laterală a osului occipital. Din 
osul sfenoid, a fost identificat un fragment din aripa mică a acestuia, dar şi corpul sfenoidului. 

 
Determinarea vârstei 
Ţinând cont că este vorba doar despre un craniu, în cazul de faţă, au putut fi folosiţi ca şi 

indicatori ai vârstei, piramida pietroasă şi corpul sfenoidului (fig.2). Lungimea piramidei 
pietroase este de 29,09 mm, iar lăţimea de 14,02 mm. În ceea ce priveşte corpul sfenoidului, 
acesta are o lungime de 9,62 mm şi o lăţime de 15,65 mm (Fazekas, Kósa 1978, p. 79). În urma 
acestor măsurători s-a putut aprecia că este vorba despre un făt cu o vârstă de 8-8,6 luni. 
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Figura 1. Fragmente de craniu 

 
 

 
 

Figura 2. Elemente pentru determinarea vârstei: piramida pietroasă (stânga-dreapta) şi corpul sfenoidului. 

 
DISCUŢII 
Un caz asemănător a fost întâlnit în partea de nord-vest a României în necropole ale 

culturii Otomani din epoca bronzului mijlociu. Astfel au fost identificate câteva înhumări de 
copii în vase, dar majoritatea sunt încă inedite. La Săcuieni Horo (judeţul Bihor), a fost 
identificat un caz izolat de înhumare a unui copil sub cioburi de vase. Conform cronologiei lui 
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Gh. Lazarovici a fost atribuit grupului cultural Şuplacul de Barcău din neoliticul dezvoltat (Sonoc 
2006, p. 85). 

În Bulgaria la Kovacevo a fost descoperit un nou-născut înmormântat într-un vas 
acoperit cu un capac de lut. Scheletul a fost complet, aşezat în poziţie chircită pe partea dreaptă 
şi capul îndreptat spre nord. La Anzabegovo a fost găsit un nou-născut în interiorul unui ulcior 
cu gât. Ambele cazuri au fost atribuite neoliticului timpuriu (Bacvarov 2008, p. 62). La nici una 
dintre aceste înmormântări nu s-au găsit nici un fel de ofrande. În neoliticul târziu apar nişte 
particularităţi în cazul copiilor înmormântaţi în diferite vase ceramice. La Rakitovo şi Ezero, 
ambele în Bulgaria, au fost găsiţi nou-născuţi in interiorul unor urcioare, depuşi sub podeaua 
unor case. În pământul din urciorul de la Rakitovo s-au găsit ofrande: bulgări de ocru roşu şi 
lamă de silex, ceea ce este foarte rar pentru un nou-născut din neolitic târziu. În cel de-al doilea 
caz a fost depusă ca ofrandă doar o lama de silex (Bacvarov 2008, p. 63). 

Tot în neolitic târziu, dar de această dată în Macedonia, la Mandalo, a fost găsit un copil 
înmormântat sub podea, depus într-un castron deschis, acoperit de alt castron; ambele 
castroane erau nedecorate. În ceea ce priveşte perioada specifică bronzului timpuriu, un caz 
asemănător este cel de la Karanovo, Bulgaria. În timpul săpăturilor arheologice,  au fost 
deshumaţi şase nou-născuţi şi fetuşi, depuşi în urcioare, sub podeaua casei. Una din înhumări 
conţine un mic artefact din silex. Tot în acest caz gura vasului de ceramică a fost acoperită cu un 
castron de formă conică. În groapă au mai fost depuse 7 pietre, aşezate cu feţele lor plate în 
sus, iar mai apoi deschiderea a fost tencuită (Bacvarov 2008, p. 65). 

 
CONCLUZIE 
Rata mortalităţii infantile este împărţită în mod tradiţional în două grupe: cei care mor 

înainte de naştere (născuţi morţi), cei care mor la naştere sau în primele 27 de zile ale vieţii 
extrauterine (mortalitate neonatală), şi cea de-a doua grupă reprezentată de cei care mor între 
28 de zile şi un an (natalitate post-neonatală). Din nefericire, la studiile efectuate în cazul 
mortalităţii peri-natale există dezavantajul de a nu se putea determina dacă a fost vorba despre 
o naştere prematură, un copil născut mort sau dacă a supravieţuit în primele zile din viaţă. Din 
punct de vedere clinic, mortalitatea neonatală reflectă starea endogenă a copilului, ca şi 
rezultat al influenţelor genetice şi materne (de exemplu anomalii congenitale,  pre-maturitate, 
greutate mică la naştere, traume suferite la naştere) (Lewis, p. 84), şi este strâns legată de 
statusul nutriţional al mamei pe parcursul sarcinii. 

Scheletele de copii furnizează o multitudine de informaţii legate de viaţa lor fizică şi 
socială, atât în ceea ce priveşte creşterea şi dezvoltarea acestora, date despre dietă, vârsta 
decesului, cât şi informaţii referitoare la factorii sociali şi economici care-i expun la diferite 
traume şi boli, în diferite etape ale vieţii lor scurte. Studiile efectuate asupra mortalităţii 
infantile furnizează informaţii privind capacitatea populaţiei de a se adapta la mediu, practicile 
culturale, demografie, sănătatea maternă, epidemii, practicile de naştere, dar şi atitudinile 
sociale faţă de copii. 

În concluzie, se poate spune, că în cazul copilului descoperit la Şagu, este vorba despre o 
depunere de tip secundar a unui craniu ce a aparţinut unui făt de 8-8,6 luni, decedat din cauze 
necunoscute. 
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Infectia HIV/SIDA - fenomen antropologic 
Dr. Adina Baciu (cercetător ştiinţific)*, Dr. Claudia Laslo** 

Dr. Cornelia Guja (C.P. I)* 
*Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer”, Academia Română,  

** Societatea Română de Radiodifuziune, Bucureşti  

 
REZUMAT 

Introducere: Infecţia HIV/SIDA este o „boală” a societăţii umane şi totuşi diferite grupări umane înţeleg variat 
originile, semnificaţia, modurile de transmitere şi îi atribuie sensuri specifice. Această lucrare încearcă să 
demonstreze că infecţia HIV/SIDA nu este o epidemie obişnuită, ea reprezintând o problemă globală de sănătate, ce 
a primit rapid o dimensiune socială şi una culturală, care o înscrie astfel în randul fenomenelor antropologice. 
Material şi metode: Pentru realizarea obiectivelor lucrării de faţă am înregistrat pe parcursul a trei ani două loturi 
de tineri de gen feminin şi masculin, provenind atât din mediul urban cât şi din cel rural, şi anume: un lot alcătuit 
din 100 de tineri seropozitivi infectaţi la naştere cu HIV şi un lot martor care cuprinde 100 de tineri seronegativi. 
Rezultatele au fost interpretate cu ajutorul instrumentelor statistice.  
Rezultate şi discuţii: Subiecţii, atât băieţii cât şi fetele, au fost clasificaţi în conformitate cu criteriile OMS, după 
valoarea indicelui de masă corporală. Distribuţiile pe categorii de obezitate în cele două loturi diferă semnificativ în 
conformitate cu testul Pearson χ 

2
, (χ 

2 
= 54,83, df=3, p<0,001). 85,0% dintre tinerii din lotul sănătos sunt 

normoponderali, comparativ cu lotul seropozitivi unde sunt 49% normoponderali, iar 48% sunt subponderali. 
Referitor la ingestia de droguri uzuale, „legale”, cum sunt cafeaua, tutunul şi alcoolul, se constată că procentul 
fetelor nefumătoare predomină (82,5%) faţă de băieţii nefumători (67,5%). În cazul consumului de alcool, 81% din 
totalul tinerilor HIV seropozitivi au afirmat că nu consumă alcool sub nicio formă. În urma rezultatelor se observă că 
un procent mare de fete HIV seropozitive (41,3%) provin din familii dezorganizate. Majoritatea tinerilor HIV 
seropozitivi (65%) au primit informaţii din sistemul sanitar.  
Concluzii: Din punct de vedere antropologic acest studiu ilustrează, capacitatea de rezistenţă, reactivitate şi 
adaptabilitate ale fiinţei umane, în condiţiile vieţii moderne. Practic, după 20 de ani de viaţă alături de virusul HIV, 
ne-am fi aşteptat să găsim un lot mai omogen, atât din punct de vedere biologic, cât şi educaţional, social şi 
cultural, ori nu este aşa. Ceea ce înseamnă că particularităţile individuale şi-au spus cuvântul. 
Cuvinte-cheie: infecţie HIV/SIDA, boală, fenomen antropologic. 

 
INTRODUCERE  
 La începutul anilor `80, medicii americani au început să se confrunte cu manifestări 

ciudate, apărute la tineri homosexuali, cu o istorie de trai în promiscuitate. Toate aceste cazuri 
păreau bizare, necunoscându-se nici cauza şi nici cum se tratează. Ce era sigur, era starea 
deficitară a sistemului imunitar al pacienţilor, motiv pentru care, toate aceste manifestări au 
primit, în 1981, numele de Sindromul Imunodeficienţei Dobândite, SIDA (AIDS around The 
World, 2007).   

Apoi, SIDA a apărut şi la heterosexuali, transfuzaţi, la utilizatori de droguri injectabile, 
ceea ce a dus la concluzia că este vorba despre o infecţie, care se transmite prin sânge (Spira, 
1995). 

În 1983, cercetătorii de la Institutul Pasteur din Paris au identificat agentul etiologic, ca 
fiind un retrovirus, pe care l-au numit HIV. Aşadar sindromul ciudat avea ca punct de plecare o 
boală nouă, infecţia cu HIV. 

Infecţia HIV/SIDA nu este o epidemie obişnuită. Este o boala letală, cu implicaţii pentru 
individ, familie, comunităţi, furnizorii de servicii de sănătate si sistemele pe baza cărora 
funcţionează, pentru societăţile de pe tot cuprinsul globului (Harm Reduction Programmes and 
The Legal System, 2003). Infecţia HIV/SIDA reprezintă o problemă globală de sănătate, ce a 
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primit rapid o dimensiune socială şi una culturală, care o înscrie astfel în randul fenomenelor 
antropologice (Strathern, 1999, Piott, 1994, Global Facts and Figures, 2006).  

Stigmatizarea persoanelor care trăiesc cu HIV este strâns legată de faptul că majoritatea 
acestora sunt homosexuali, bisexuali, utilizatori de droguri injectabile. Oricare ar fi veniturile, 
poziţia socială, educaţia, ocupaţia acestor oameni, ei vor constata că această boală le va 
influenţa în mod negativ relaţiile cu ceilalţi, fiind urmate de o deteriorare a imaginii de sine. 
Implicaţiile răzbat mai departe, în familii, care se implică în îngrijirea membrilor săi HIV 
seropozitivi şi care experimentează şi ele fenomenul de izolare in comunitate, în societate. De 
asemenea, nursele, medicii şi alt personal implicat în îngrijirea pacienţilor HIV se confruntă cu 
mai multe aspecte: sunt la risc crescut de a contacta boala, sunt evitaţi de prieteni, sunt afectaţi 
de moartea bolnavilor şi de imposibilitatea de a-i trata. 

Infecţia HIV/SIDA este o boală socială complexă, pornind de la un act intim şi ajungând la 
consecinţe sociale extreme, cu ridicarea unor probleme morale şi legate de drepturile indivizilor 
faţă de binele societăţii. 

Infecţia HIV/SIDA capătă astfel dimensiunile unui fenomen antropologic, care 
influenţează societatea umană în toate aspectele sale: economice, sociale, politice, ştiinţifice. 
Evenimentul are orizonturi îndepărtate si se va întinde pe mai multe generaţii, cu impact 
variabil (Report on The global AIDS epidemic: Executive summary, 2006). 

Roy Anderson, de la Universitatea Oxford, a dezvoltat un model computerizat, care 
arată că, adevăratele dimensiuni ale profundei pandemii HIV/SIDA vor afecta societatea umană, 
abia peste 130 de ani (WHO Report, 2007). 

 
MATERIAL ŞI METODE 

 Cercetarea practică s-a desfăşurat pe parcursul a trei ani. Pentru realizarea obiectivelor 
lucrării de faţă am înregistrat două loturi de tineri de gen feminin şi masculin, provenind atât 
din mediul urban cât şi din cel rural, şi anume: 

- un lot alcătuit din 100 de tineri seropozitivi infectaţi la naştere cu HIV, care s-au născut 
în intervalul de timp: 1986-1993. Aceştia au fost selectaţi din cazuistica secţiei de 
imunodepresie copii a Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş” din 
Bucureşti 

- un lot martor care cuprinde 100 de tineri seronegativi, toţi studenţi la Facultatea de 
Medicină a UMF “Carol Davila”, din Bucureşti, care s-au născut în acelaşi interval de 
timp ca şi cei din primul lot, mai precis între anii 1990-1993. 

 Instrumentele statistice utilizate cum ar fi diversele teste de semnificaţie şi analize 
exploratorii depind de natura datelor cercetate. Tipurile de teste şi analize utilizate au fost 
adaptate în consecinţă la natura datelor colectate cu ajutorul chestionarelor: de tip ordinal, 
nominal, binar sau de tip scală.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 Analiza statistică şi-a propus să compare două loturi (eşantioane): unul format din 100 
tineri seropozitivi (băieţi şi fete) şi al doilea, lotul martor de referintă, format din acelaşi numar 
de subiecţi sănătoşi (băieţi şi fete) cu distribuţie pe sexe aproximativ similară in interiorul 
eşantionului. Subiecţii din ambele loturi erau născuţi între anii 1987 şi 1993, majoritatea fiind 
născuţi in 1989 (64,0%). 
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 Lotul studiat de 100 de tineri HIV seropozitivi este format din 63 de persoane de genul 
feminin, respectiv 63% si din 37 de persoane de genul masculin, respectiv 37%.  

 
Tabelul 1. Structura eşantioanelor pe sexe 

Gen  HIV 
Seronegativi 

HIV 
Seropozitivi 

Total 

Feminin Număr 66 63 129 

Procent 66,0% 63% 64,5% 

Masculin Număr 34 37 71 

Procent 34% 37% 35,5% 

Total Număr  100 100 200 

Procent 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  Subiecţii, atât băieţii cât şi fetele, au fost clasificaţi în conformitate cu criteriile OMS, 
după valoarea indicelui de masă corporală. Distribuţiile pe categorii de obezitate în cele două 
loturi diferă semnificativ în conformitate cu testul Pearson χ 2, (χ 2 = 54,83, df=3, p<0,001). 
Diferenţa este produsă de faptul că 85,0% dintre tinerii din lotul sănătos sunt normoponderali, 
comparativ cu lotul seropozitivi unde sunt numai 49% normoponderali, aceasta deoarece în 
acest lot, 48% din subiecţi sunt subponderali. 

 
Tabelul 2. Variabilitatea staturoponderală în funcţie de valoarea indicelui de masă corporală 

Clasificare 
după IMC 

Lot HIV 
seronegativi 

Lot HIV 
seropozitivi 

Total 

Subponderal 3,0% 48,0% 25,5% 

Normal 85,0% 49,0% 67,0% 

Supraponderal 9,0% 2,0% 5,5% 

Obez 3,0% 1,0% 2,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 De asemenea, în cercetarea noastră am dorit să cunoaştem stilul de viaţă al acestor 
tineri, referitor la ingestia de droguri uzuale, „legale”, cum sunt cafeaua, tutunul şi alcoolul, 
droguri interzise acestor pacienţi, cu scopul de a-i proteja.  
 

Tabelul 3. Structura eşantionului de tineri HIV seropozitivi, referitor la consumul de droguri legale 

 

 Din cele afirmate de către repondenţii luaţi în studiu, am constatat că 73% dintre aceştia 
nu consumă cafea, proporţia cea mai mare aparţinând fetelor (76,2%), faţă de cea a băieţilor 
(67,5%). În ceea ce priveşte consumul de tutun, 77% dintre tinerii HIV seropozitivi studiaţi nu 
fumau la momentul cercetării, 5% dintre aceştia experimentând acest viciu în trecut pentru o 

Gen Nr. 

Cafea Tutun Alcool 

Nu Da Nu Da Nu Da 

Feminin 63 48 76.20% 15 23.80% 52 82.5% 11 17.50% 58 92% 5 7.90% 

Masculin 37 25 23.50% 12 32.40% 25 67.5% 12 32.40% 23 62.2% 14 37.80% 

Total 100 73 27 77 23 81 19 
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perioadă mai mare sau mai mică de timp. Procentul fetelor nefumătoare predomină (82,5%) 
faţă de băieţii nefumători (67,5%). În cazul consumului de alcool, 81% din totalul tinerilor HIV 
seropozitivi au afirmat că nu consumă alcool sub nicio formă, dintre care fetele sunt în 
proporţie de (92%) şi băieţii sunt în proporţie de (62,2%), conform Tabelului 3.  
 Stilul de viaţă al tinerilor HIV seropozitivi include şi mediul de existenţă sau de 
provenienţă, aspect care a fost analizat prin clasificarea tipului de familie în care subiecţii 
trăiesc. Clasificarea s-a bazat pe declaraţiile individuale ale subiecţilor privind componenţa 
familiei. Familia organizată am considerat a fi cea în care parinţii nu sunt desparţiţi, spre 
deosebire de cea dezorganizată în care tinerii nu traiesc alături de ambii părinţi biologici. Prin 
instituţie am înţeles fie o fundaţie de sine stătătoare ce îi are în grijă pe tineri, fie o familie de 
tip Foster, fie familia socială. În urma rezultatelor se observă că un procent mare de fete HIV 
seropozitive provin fin familii dezorganizate. 

 
Tabelul 4. Structura eşantioanelor referitor la tipul de famili în care au crescut tinerii luaţi în studiu 

 Infecţia HIV/SIDA, prin tot ceea ce presupune ca suferinţă, complicaţii, schemă de 
tratament, discriminare influenţează modul de instruire a copilului HIV seropozitiv. Astfel, din 
cei 100 de tineri luati în studiul nostru într-un mod aleatoriu, doar trei au reuşit să acceseze 
învăţământul superior, respectiv o facultate. În rest, 7 tineri sunt complet neşcolarizaţi, 12 au 
parcurs mai puţin de opt clase şi 22 au reuşit să fie pregătiţi opt ani de zile, iar 56 au absolvit 
peste 8 clase, dar rămânând la nivelul liceului. De menţionat că mulţi dintre tineri şi-au 
continuat studiile confirmate în fişe la o formă de învăţământ seral.  
 În mod evident, aspectul educaţional nu poate fi discutat comparativ cu lotul martor, 
alcătuit în întregime din studenţi la medicină în anul întâi. 
 

Tabelul 5. Structura eşantionului de tineri HIV seropozitivi, privind gradul lor de instruire 

Gen Numar Neşcolarizat % <= 8 clase % Liceu % Facultate % 

Feminin 63 3 4,7% 19 30,1% 40 63,5% 1 1,6% 

Masculin 37 4 10,8% 15 40,5% 16 43,2% 2 5,4% 

Total 100 7 7% 34 34% 56 56% 3 3% 

  
 Ca în orice boală, informaţia are un rol important în ceea ce priveşte propria îngrijire, 
gradul de aderenţă la tratament (The ABC of HIV Prevention, 2007). Din cei 100 de tineri HIV 
seropozitivi studiaţi, 19 dintre acestia, aproape 20%, sunt total neinteresaţi să afle ce înseamnă 
infecţia HIV/SIDA, în fapt cauza lor de suferinţă. Lucrul acesta se poate explica prin grija pe care 

Loturi Gen Numar 
Familie 

organizată % 
Familie  

dezorganizată % Instituţie % 

HIV sero- 
Pozitivi 

Feminin 63 23 36,5% 26 41,3% 14 22,2% 

Masculin 37 17 45,9% 12 32,4% 8 21,6% 

Total  100 40 40% 38 38% 22 22% 

HIV sero- 
Negativi 

Feminin 66 53 80,3% 13 19,7% 0 0 

Masculin 34 26 76,5% 8 23,5% 0 0 

Total  100 79 79% 21 21% 0 0 
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le-o poartă încă adulţii, dar şi prin afectarea sistemului nervos central, la unii, ca o complicaţie a 
infecţiei cronice cu HIV.  
 

Tabelul 6. Structura eşantionului de tineri HIV seropozitivi, privind sursele info HIV/SIDA 

Gen Număr Fără 
interes 

% Sistem  
medical 

% Părinţi % Cont 
propriu 

% 

Feminin  63 15 23,8% 42 66,6% 16 25,4% 11 17,5% 

Masculin  37  4 10,8% 23 62,1% 19 51,3%  5 13,5% 

Total 100 19 19% 65 65% 34 34% 16 16% 

 
 Majoritatea (65%) au primit informaţii din sistemul sanitar în care sunt supravegheaţi 
îndeaproape, respectiv de la medici şi psihologi, precum şi de la părinţii naturali sau sociali 
(34%), cu alte cuvinte de la adulţii apropiaţi de tinerii pacienţi, cei care îşi asumă 
responsabilitatea supravieţuirii acestora. Un procent scazut îşi culeg datele pe cont propriu, din 
mass media (1%), de pe internet (6%), de la prieteni (9%) sau din diverse broşuri (12%). 
Precizăm că sunt respondenţi care au mai multe surse de informaţii, de aceea nu se poate 
regăsi un total de 100, la nivelul tipurilor de răspuns. 

 
CONCLUZII 
Pe baza rezultatelor studiului nostru concluziile se concentreză asupra unor aspecte 

esenţiale şi anume:  
 Din punct de vedere antropologic ilustrează, capacitatea de rezistenţă, reactivitate 
 şi adaptabilitate ale fiinţei umane, în condiţiile vieţii moderne. 
 Lotul studiat, care cuprinde 100 de tineri HIV seropozitivi infectaţi la naştere, în sistemul 
sanitar românesc, în urmă cu aproximativ două decenii, reprezintă de fapt un eşantion unicat. 
Practic, după 20 de ani de viaţă alături de virusul HIV (Cohen, 2006),   ne-am fi aşteptat să găsim 
un lot mai omogen, atât din punct de vedere biologic, cât şi educaţional, social şi cultural, ori nu 
este aşa. Ceea ce înseamnă că particularităţile individuale şi-au spus cuvântul. 
 Din punctul de vedere medical, din diferitele corelaţii statistice efectuate se consideră 
că factorii care au putut favoriza o evoluţie optimă a acestor tineri pe parcursul întregii lor vieţi 
de persoane HIV seropozitive ar fi: creşterea lor într-o familie organizată, în condiţii bune de 
locuit şi orientarea lor spre hobby-uri legate de diferite arte, de creaţie (Patrascu, 1990, Păun, 
1988).   
 Din punct de vedere biologic datele noastre concrete si analizele comparative efectuate 
constituie puncte de reper concrete valoroase pentru studii viitoare similare sau experimente 
controlabile. 
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Dezvoltarea fizică în funcţie de ordinea naşterii la unii copii şi adolescenţi deficienţi de văz şi 
de auz 
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REZUMAT: 

Obiectivul lucrării este aprecierea variabilităţii de dezvoltare metrică cefalo-facială şi corporală a deficienţilor de 
văz şi de auz în funcţie de ordinea naşterii lor în familie. Materialul de studiu este alcătuit din 297 subiecţi cu vârste 
între 7-17 ani de la două şcoli speciale din Bucureşti. Pe baza fişelor medicale şi genealogice şi utilizând metode ale 
statisticii bivariate cantitativă şi calitativă s-a apreciat dezvoltarea fizică (16 dimensiuni şi 10 indici) în corelaţie 
(asociere) cu rangul. La ambele loturi predomină subiecţii de rangul 1. Concordanţa între dezvoltare şi rang este, în 
general, slabă iar amplitudinea de variaţie se restrânge proporţional cu creşterea rangului. Curba de variaţie 
fenotipică a caracterelor fizice se orientează spre categoriile mijlocii şi mici, invers proporţional cu rangul, mai 
accentuat la deficienţii de auz, mai slab dezvoltaţi comparativ cu cei de văz. Corelaţiile între cele două loturi prin 
dezvoltarea fizică în funcţie de fiecare rang evidenţiază o creştere a coeficienţilor de corelaţie semnificativi şi 
negativi. Dezvoltarea cefalo-facială şi corporală este mai slabă pe măsură ce rangul creşte. Rezultatele lucrării îşi 
probează relevanţa, în general, în politicile de sănătate publică, asistenţă socială, educaţie etc. 
Cuvinte cheie: deficienţă senzorială, rang, corelaţie, dezvoltare cefalo-facială şi corporală. 

 
INTRODUCERE 
Această lucrare se înscrie într-un studiu antropologic complex privind deficienţii 

senzoriali, în particular asupra copiilor şi adolescenţilor deficienţi de văz şi de auz din două şcoli 
speciale din Bucureşti, studiu care a început în 2002 la iniţiativa şi sub conducerea dr.Corneliu 
Vulpe. 

Principalul obiectiv al lucrării este aprecierea dezvoltării dimensionale şi conformative 
cefalo-faciale şi corporale a deficienţilor senzoriali în corelaţie cu rangul în familie. 

Caracterele antropometrice au o ereditate poligenică şi fenotipul lor variază într-o 
populaţie în funcţie de o multitudine de factori mezologici, printre care amintim: vârsta, sexul, 
vârsta părinţilor, ordinea naşterii, intervalul intergenezic, dimensiunea şi structura familiei, 
sănătatea familiei etc. [1-12]. 

Anterior cercetării deficienţilor senzoriali, colectivul de „Antropologia familiei” a realizat 
între 1988-2000 un alt studiu pe familii din populaţii româneşti (zonele Apuseni şi Culoarul 
Bran-Braşov) urmărind, în principal, asemănarea părinţi/copii prin unele caractere 
antropometrice, morfofizionomice, dermatoglifice, patologice etc. Studiul a revelat şi aspecte 
interesante privind tipologia, dimensiunea şi fertilitatea familiei [13]. Cercetarea asemănării 
între părinţi şi copii şi între fraţi a evidenţiat o dezvoltare fizică mai slabă a copiilor de rang ≥ 3 
asupra cărora acţionează mai puternic un mediu socio-economic defavorabil (ex. o dimensiune 
mare faţă de un buget familial foarte redus). Copiii de rang 1 şi 2 se aseamănă mai mult cu 
părinţii lor decât copiii de rang superior prin caracterele antropometrice, valoarea coeficientului 
de corelaţie scăzând proporţional cu creşterea rangului. Cele mai multe asemănări 
semnificative prin fenotipurile metrice se găsesc între părinţi şi copii de rangul 1 şi 2 (primul 
născut şi al doilea) şi între fraţii de rang apropiat [7]. 

Ancheta noastră antropologică efectuată între 2002-2009 pe deficienţi senzoriali a 
urmărit şi aspecte biodemografice şi sociale. Cea mai mare parte a familiilor şcolarilor deficienţi 
este de tip nuclear sau conjugal (soţii şi copiii lor) (>80%) dar am consemnat şi familii în 
concubinaj sau în „consens” (≈10%), familii monoparentale (3-4%) şi adoptive, ultimele mai ales 
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la surdomuţi (≈3%). Câţiva deficienţi de văz se găsesc într-un centru de plasament (≈3%). 
Amplitudinea de variaţie a dimensiunii familiei e cuprinsă între 1-6 copii la surdo-muţi şi între 1-
10 copii la deficienţi de văz. La cele două categorii de deficienţi familiile au preponderent 1-3 
copii. În familiile analizate subiecţii sunt mai mult de rangul 1 dar ponderi apreciabile 
înregistrează şi subiecţii de rang 2 şi 3 [14,15]. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Loturile cercetate totalizează 297 subiecţi cu vârste între 7-17 ani: 138 deficienţi de 

vedere (91 băieţi şi 47 fete) şi 159 deficienţi de auz (56 băieţi şi 103 fete). 
Din totalul măsurătorilor cefalo-faciale şi corporale prelevate în cursul cercetării şi a 

indicilor calculaţi, am reţinut aici 18 caractere cefalo-faciale (10 dimensionale şi 8 conformative) 
şi 8 caractere corporale (6 dimensionale şi 2 conformative). Volumul eşantioanelor variază 
uneori în funcţie de caracter şi/sau sex când lipsesc mediile-etalon pentru anumite vârste şi ca 
urmare a situaţiilor dificile sau delicate de prelevare a măsurătorilor. 

În Anuarul Statistic al României sunt referiri la elevii înscrişi în şcolile speciale pentru anii 
în care noi am efectuat cercetarea: de exemplu, în anii 2006-2007, în învăţământul special 
primar şi gimnazial au fost înscrişi 734 elevi în şcolile pentru deficienţi de văz şi, respectiv, 1321 
elevi în şcolile pentru deficienţi de auz. Datele statistice susţin reprezentativitatea 
eşantioanelor constituite pentru studiul nostru [16]. 

Pe baza fişelor medicale şi genealogice (C.Vulpe, M.Petrescu) am stabilit gradul de 
gravitate a deficienţei senzoriale şi rangul în familie pentru fiecare subiect. Pentru a realiza o 
corespondenţă între cele două loturi de deficienţi, am denumit trei categorii de variaţie a 
deficienţei în funcţie de gravitate: „mai puţin gravă”, „gravă”, „foarte gravă”. 

Trebuie să menţionăm utilizarea variabilei normate „z” (distanţa redusă) pentru a 
evidenţia dezvoltarea fizică a subiecţilor în comparaţie cu subiecţii normali, pentru că volumul 
eşantioanelor în funcţie de vârstă nu este statistic reprezentativ [17]. Fenotipurile metrice ale 
subiecţilor au fost comparate cu valorile medii ale copiilor normali în funcţie de vârstă şi sex 
[18-21] şi plasate pe o scară sigmatică de variaţie în trei categorii: „mică” (< M-σ), „mijlocie” 
(M±σ) şi „mare” (> M-σ). 

Variabilitatea în funcţie de rang a fost apreciată pe trei categorii: rang 1, rang 2, rang ≥ 3 
[22-24]. 

Pentru a proba existenţa unei posibile legături sau a unei concordanţe între ordinea 
naşterii şi dezvoltarea cefalo-facială şi corporală a deficienţilor s-a aplicat analiza statistică 
bivariată cu parametrii săi specifici de corelaţie (r) şi/sau de asociaţie (χ2, T) care permit o 
apreciere a comportării unei variabile cantitative sau calitative în raport cu alta. Am avut uneori 
situaţii când tabelele de contingenţă nu aveau toate celulele n ≥ 5, motiv pentru care am utilizat 
mai ales corelaţiile între elementele (fenotipuri) asociate a două variabile sub formă numerică 
(cuantificare) [25-29]. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
1. Variabilitatea numărului subiecţilor în funcţie de ordinea naşterii (rang)  
Cei mai mulţi deficienţi de văz au rangul 1 în familiile lor (56,52%). Subiecţii de rang 2 

reprezintă 26,09% şi cei de rang ≥ 3 au o pondere de 17,39%. Variabilitatea pe ranguri are 
frecvenţe similare la cele două sexe. 
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La deficienţii de auz predomină deasemenea subiecţii de rang 1 dar într-o proporţie 
semnificativ mai redusă (44,65%). Subiecţii de rang 2 şi ≥ 3 înregistrează frecvenţe apropiate 
(28,93 : 26,42%). Fetele depăşesc uşor băieţii pentru primele două ranguri dar cele de rang ≥ 3 
sunt mai puţin reprezentative. 

Valoarea coeficientului de corelaţie, semnificativ şi pozitiv, indică o asemănare de 
variabilitate cu rangul, dar de o intensitate mică. Pe sexe, băieţii realizează deasemenea o 
corelaţie direct proporţională şi semnificativă, pe când între fetele celor două loturi corelaţia 
este aproape nulă. 

2. Variabilitatea gradului de gravitate a deficienţei senzoriale în funcţie de 
ordinea naşterii (tabelele 1 şi 2) 

 
Tabelul 1. Asocierea gravităţii deficienţei cu rangul la subiecţi 

 
Deficienţi 

Întregul lot Băieţi Fete 

N χ
2
 T r σr N r σr N r σr 

de văz 138 5,47 0,14 +0,01 0,08 91 -0,09 0,10 47 +0,22 0,14 

de auz 159 1,84 0,10 -0,8 0,08 56 +0,15 0,13 103 +0,04 0,10 

 
Tabelul 2. Variabilitatea gravităţii deficienţei senzoriale cu rangul la subiecţi 

 
Rang 

 
Deficienţi 

Gravitatea deficienţei  
r 

 
σr Mai puţin gravă Gravă Foarte gravă 

n % n % n % 

1 de văz (N=78) 13 16,67 26 33,33 39 50,00 -0,30* 0,07 

de auz (N=71) 27 38,03 27 38,03 17 23,94 

2 de văz (N=36) 3 8,33 20 55,56 13 36,11 -0,25* 0,10 

de auz (N=46) 16 34,78 18 39,13 12 26,09 

3 de văz (N=24) 3 12,50 9 37,50 12 50,00 -0,25* 0,12 

de auz (N=42) 11 26,19 20 47,62 11 26,19 

*diferenţe statistic semnificative 
 
2.1.Deficienţii de văz 
La subiecţii de rangul 1 şi ≥ 3 se înregistrează cele mai multe deficienţe foarte grave, pe 

când la cei de rang 2 se găsesc cele mai multe forme grave. 
Concordanţa calculată cu ajutorul tabelelor de contingenţă (χ2 şi T) ilustrează o asociere 

destul de slabă şi coeficientul de corelaţie deficienţă/rang este nul. 
Aceleaşi corelaţii în funcţie de sex sunt nesemnificative, coeficientul fiind negativ la 

băieţi şi pozitiv la fete. 
 
     2.2. Deficienţii de auz 
 Formele grave predomină la toate rangurile dar mai ales la cei de rang ≥ 3. Formele mai 

puţin grave scad ca frecvenţă proporţional cu creşterea rangului, cele grave cresc şi formele 
foarte grave cresc uşor şi asemănător la rangurile 2 şi ≥ 3. 

Concordanţa arată o asociere foarte slabă între deficienţă şi rang. Coeficientul de 
corelaţie este negativ şi aproape nul. La cele două sexe valorile coeficienţilor sunt 
nesemnificative şi negative. 

3. Dezvoltarea fizică în corelaţie cu rangul (tabelul 3, figurile 1-3) 
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Figura 1. Corelaţii între dezvoltarea fizică şi rang la subiecţii deficienţi 

 
 

Figura 2. Corelaţii între dezvoltarea fizică şi rang în funcţie de sex la subiecţii deficienţi de văz 

 
 

Figura 3. Corelaţii între dezvoltarea fizică şi rang în funcţie de sex la subiecţii deficienţi de auz 

 
 

déf. vue

déf. ouïe

garçons

filles

garçons

filles



Numărul 2, 2012                STUDII SI CERCETARI DE ANTROPOLOGIE  

 

18 
ISSN 2344 – 2824 

ISSN–L 0039 – 3886 

Tabelul 3. Asocierea dezvoltării fizice cu rangul la deficienţii de văz şi de auz 

Nr. 
car. 

 
Caracter 

Deficienţi de văz Deficienţi de auz 

N χ
2
 T r σr N χ

2
 T r σr 

1 g-op 138 3,53 0,11 0,11 0,08 159 7,57 0,15 -0,01 0,08 

2 eu-eu 138 2,18 0,10 -0,09 0,08 159 2,73 0,10 0,01 0,08 

3 t-v 138 9,09 0,18 -0,19* 0,08 159 5,13 0,13 0 0,08 

4 P.cefalic 138 0,72 0,05 0 0,08 151 3,09 0,10 -0,08 0,08 

5 ft-ft 139 2,02 0,10 0,03 0,08 159 4,73 0,12 -0,16* 0,08 

6 zy-zy 138 1,61 0,10 -0,07 0,08 159 2,41 0,10 -0,05 0,08 

7 go-go 139 2,88 0,10 0,08 0,08 159 1,84 0,08 -0,01 0,08 

8 n-gn 139 3,73 0,12 -0,13 0,08 159 7,29 0,15 0,01 0,08 

9 n-sn 138 4,03 0,12 -0,10 0,08 159 0,70 0,05 0 0,08 

10 al-al 139 3,84 0,12 0,10 0,08 159 1,08 0,06 -0,18* 0,08 

11 I.cefalic 138 2,19 0,10 -0,08 0,08 159 6,27 0,14 -0,07 0,08 

12 I.V.L. 138 8,91 0,18 -0,18* 0,08 159 2,26 0,10 -0,02 0,08 

13 I.V.T. 138 3,74 0,12 0,05 0,08 159 1,57 0,07 0,03 0,08 

14 I.F.P. 138 5,24 0,14 0,14 0,08 159 4,20 0,11 -0,08 0,08 

15 I.F.Z. 138 7,45 0,17 0,15 0,08 159 0,72 0,05 -0,01 0,08 

16 I.G.Z. 138 3,11 0,11 0,06 0,08 159 3,14 0,10 -0,01 0,08 

17 I.facial 138 1,54 0,10 -0,03 0,08 159 2,58 0,10 0,06 0,08 

18 I.nazal 138 4,88 0,14 0,07 0,08 159 4,56 0,12 -0,08 0,08 

19 V-sol 135 0,37 0,04 -0,02 0,09 158 6,55 0,14 -0,14 0,08 

20 Greutate 135 4,80 0,13 0,07 0,09 158 7,17 0,15 -0,12 0,08 

21 a-a 58 9,21 0,28 -0,12 0,13 75 2,02 0,12 -0,14 0,11 

22 ic-ic 58 6,63 0,24 -0,07 0,13 75 9,12 0,25 0,12 0,11 

23 P.toracic 139 1,27 0,07 -0,05 0,08 158 5,42 0,14 0,08 0,08 

24 P.abdominal 58 3,20 0,17 -0,12 0,13 75 6,07 0,20 0,19 0,11 

25 I.Rohrer 134 6,99 0,17 -0,01 0,09 162 1,04 0,06 0,04 0,08 

26 I.Quetelet 135 1,72 0,10 -0,07 0,09 161 3,49 0,11 0,09 0,08 

27 V-şez 58 3,62 0,18 -0,13 0,13 - - - - - 

28 Lg. m. inf. 58 5,02 0,21 -0,08 0,13 - - - - - 

 
3.1.Dezvoltarea cefalo-facială în corelaţie cu rangul 
Lucrările noastre anterioare apreciază că deficienţii senzoriali studiaţi au, în comparaţie 

cu copiii şi adolescenţii normali, o dezvoltare destul de bună, cele mai multe caractere metrice 
cefalice înscriindu-se prin fenotipurile lor în categoriile de variaţie „M ± σ”, dar pentru valorile 
medii ale lui „z” predomină cele negative [14, 30-32]. 

         Deficienţii de văz  
În tabelele de contingenţă se observă o predominare a caracterelor cefalo-faciale 

cantonate în categoria de dezvoltare „mică-mijlocie” şi o amplitudine de variaţie între „mică-
mijlocie” şi „mijlocie-mare” la subiecţii de rang 1, amplitudine care se lărgeşte la subiecţii de 
rangul 2 şi ≥ 3 între categoria „mică” şi „mare-mijlocie”. 

În general, concordanţa între caracterele cefalo-faciale şi ordinea naşterii este slabă. 
Parametrii statistici pun în evidenţă o creştere apreciabilă, dar nesemnificativă, proporţional cu 
rangul, pentru lungimea capului, lărgimea nasului şi lărgimile relative ale frunţii. O dezvoltare 
mai slabă, dar nesemnificativă, proporţional cu rangul, înregistrează înălţimile faciale. O scădere 
statistic semnificativă se evidenţiază pentru înălţimea absolută şi relativă a capului. 
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Pe sexe, în corelaţie cu rangul se remarcă o scădere semnificativă a înălţimii faciale la 
băieţi şi o descreştere semnificativă a înălţimii cefalice şi a lărgimii faciale la fete (fig.2). 

  Deficienţii de auz  
În tabelele de contingenţă se remarcă o predominare netă a categoriei „mijlocie-mică” 

pentru cele mai multe caractere. Comparativ cu deficienţii de văz, la surdo-muţi amplitudinea 
de variaţie a caracterelor pe ranguri este mai restrânsă şi câteva caractere sunt cantonate în 
categoria „mijlocie”, descriind o curbă de variaţie fenotipică simetrică, cu adevărat gaussiană 
(ex. lăţimea nasului la toate rangurile). 

 Concordanţa dezvoltare cefalo-facială/rang, este, în general, slabă. Lărgimile frunţii şi 
nasului scad proporţional şi semnificativ cu rangul. 

Întâlnim numai la băieţi o descreştere semnificativă cu rangul a perimetrului cefalic şi a 
lărgimii faciale. La cele două sexe se remarcă o diminuare apreciabilă a lărgimii frontale cu 
creşterea rangului. Se întâlnesc şi situaţii contrare la cele două sexe între dezvoltare şi rang, dar 
nesemnificative: pe când la băieţi lungimea capului, perimetrul cefalic şi lărgimea feţei scad 
proporţional cu rangul, la fete aceste dimensiuni cresc în acelaşi sens cu rangul. 

3.2.Dezvoltarea corporală în corelaţie cu rangul  
În lucrările noastre anterioare am apreciat o dezvoltare corporală destul de bună a 

copiilor şi adolescenţilor deficienţi de văz şi de auz în comparaţie cu standardele naţionale [33-
35]. Variabilitatea fenotipurilor de corpolenţă ilustrate prin indicele Rohrer şi indicele Quetelet 
pe scări de variaţie evidenţiază o orientare spre insuficienţă nutriţională la cele două sexe ale 
deficienţilor studiaţi [36]. 

  Deficienţii de vedere 
Amplitudinea de variaţie a caracterelor corporale* în funcţie de ordinea naşterii este 

destul de largă, cuprinsă între categoriile „mică-mijlocie” şi „mare-mijlocie” la subiecţii de rang 
1 şi ≥ 3. Ecartul de variaţie este mai restrâns, între „mică-mijlocie” şi „mijlocie-mare” la subiecţii 
de rangul 2. 

 Concordanţa între dezvoltare şi rang este slabă şi corelaţiile sunt nesemnificative şi, în 
majoritate, negative. Lărgimea umerilor, talia-şezândă şi perimetrul abdominal diminuează uşor 
cu creşterea rangului. 

 La băieţi talia şezândă descreşte semnificativ cu rangul iar lărgimea umerilor şi 
perimetrul abdominal descresc uşor. La fete nu găsim corelaţii semnificative dar se observă că 
lărgimea bazinului, perimetrul abdominal, lungimea membrului inferior şi indicele nutriţional 
Quetelet diminuează apreciabil pe când înălţimea şezândă creşte cu rangul. 

  Deficienţii de auz  
Variabilitatea caracterelor corporale se restrânge cu rangul. La primele două ranguri, 

acestea variază între categoriile „mică-mijlocie” şi „mijlocie-mare”, pe când la rangul ≥ 3 
caracterele corporale variază între categoriile „mică-mijlocie” şi „mijlocie”. Cele mai multe 
fenotipuri corporale sunt cantonate în categoria „mijlocie-mică”. 

În general, concordanţa este destul de slabă. Se înregistrează o slabă diminuare a 
lărgimii umerilor, a staturii şi a greutăţii. Perimetrul abdominal creşte aproape semnificativ cu 
rangul. Bazinul creşte uşor în lărgime cu rangul. 

În ceea ce priveşte sexele, valorile coeficienţilor de corelaţie între dezvoltarea corporală 
şi rang ilustrează situaţii interesante care caracterizează un dimorfism sexual mai accentuat la 
surdo-muţi comparativ cu deficienţii de văz. La băieţi cresc uşor numai perimetrele toracic şi 



Numărul 2, 2012                STUDII SI CERCETARI DE ANTROPOLOGIE  

 

20 
ISSN 2344 – 2824 

ISSN–L 0039 – 3886 

abdominal pe când alte caractere diminuează, corelaţiile dezvoltare/rang fiind negative. Astfel, 
lărgimea umerilor descreşte semnificativ şi descresc deasemenea, dar nesemnificativ, statura, 
greutatea, troficitatea (indicele Rohrer) şi corpolenţa (indicele Quetelet). La fete cresc 
semnificativ cu rangul lărgimea bazinului, perimetrul abdominal, indicii Rohrer şi Quetelet, ceea 
ce probează o creştere a corpolenţei proporţională cu rangul. 

4. Aprecierea comparativă a dezvoltării fizice în corelaţie cu ordinea naşterii la 
deficienţii senzoriali (tabelul 4) 

 
Tabelul 4. Corelaţii între deficienţii de văz şi de auz prin dezvoltarea fizică în funcţie de rang 

Caracter Rang 1 Rang 2 Rang 3 

N r σr N r σr N r σr 

g-op 148 -0,08 0,08 83 0,07 0,11 66 -0,26* 0,11 

eu-eu 148 0 0,08 85 0,04 0,11 64 0,13 0,12 

t-v 149 0,02 0,08 82 0,22* 0,10 66 0,27* 0,11 

P.cefalic 141 -0,04 0,08 85 0,05 0,11 63 -0,17 0,12 

ft-ft 149 -0,05 0,08 83 -0,20* 0,10 66 -0,25* 0,12 

zy-zy 149 0,16* 0,08 81 0,23* 0,10 67 0,20 0,12 

go-go 152 -0,25* 0,08 81 -0,26* 0,10 65 -0,41* 0,10 

n-gn 149 -0,07 0,08 84 0,19 0,10 65 0,08 0,12 

n-sn 150 0,23* 0,08 81 0,22* 0,11 66 0,40* 0,10 

al-al 150 -0,07 0,08 81 -0,02 0,11 67 -0,25* 0,11 

I.cefalic 148 0,25* 0,08 81 0,07 0,11 68 0,28* 0,11 

I.V.L. 149 0,10 0,08 82 0,03 0,11 66 0,38* 0,10 

I.V.T. 149 -0,03 0,08 82 -0,13 0,11 66 -0,01 0,12 

I.F.P. 148 -0,15 0,08 81 -0,34* 0,10 68 -0,36* 0,11 

I.F.Z. 149 -0,25* 0,08 82 -0,49* 0,08 66 -0,39* 0,10 

I.G.Z. 149 -0,38* 0,08 82 -0,44* 0,09 66 -0,42* 0,10 

I.facial 149 -0,20* 0,08 82 -0,20 0,11 66 -0,07 0,12 

I.nasal 149 -0,22* 0,08 82 -0,22* 0,10 66 -0,41* 0,10 

V-sol 147 -0,10 0,08 81 -0,05 0,11 65 -0,24* 0,12 

Greutate 117 -0,09 0,09 98 -0,33* 0,09 78 -0,02 0,11 

a-a 65 0,11 0,12 42 -0,03 0,15 26 0,21 0,19 

ic-ic 65 -0,09 0,12 42 0,27 0,14 26 -0,03 0,20 

P.toracic 150 -0,34* 0,07 81 -0,15 0,11 66 -0,23* 0,11 

P.abdominal 65 -0,54* 0,09 42 -0,32* 0,14 26 -0,34* 0,17 

I.Rohrer 146 -0,10 0,08 80 0,06 0,11 70 -0,08 0,12 

I.Quetelet 149 -0,25* 0,08 81 -0,03 0,11 66 -0,11 0,12 

*diferenţe statistic semnificative 
 
Acest capitol urmăreşte dezvoltarea cefalo-facială şi corporală în funcţie de fiecare rang 

prin corelaţii între cele două loturi de deficienţi pentru a aprecia direcţia şi intensitatea, 
diferenţele şi, în acelaşi timp, influenţa ordinii naşterii asupra variaţiei fenotipice a caracterelor 
incriminate.  

Trebuie să precizăm că se compară două variabile: prima – dezvoltarea deficienţilor de 
vedere şi a doua – dezvoltarea deficienţilor de auz. Ca urmare, rezultatele (valorile 
coeficienţilor de corelaţie) vor ilustra comportamentul surdomuţilor în raport cu deficienţii de 
văz (care se observă şi în tabelele de contingenţă). 
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4.1. Dezvoltarea cefalo-facială  
Pentru toate rangurile cele mai multe corelaţii între cele două loturi sunt negative. Pe 

măsură ce creşte rangul se observă multe corelaţii semnificative şi negative. Există câteva 
corelaţii pozitive şi semnificative care arată o orientare spre categoriile mai mari de dezvoltare 
proporţional cu rangul pentru înălţimea capului, lăţimea feţei, înălţimea nasului şi pentru indicii 
cefalic şi vertico-longitudinal. 

 
*La deficienţii de văz noi am prelevat şi înălţimea şezândă şi am dedus şi lungimea membrului 
inferior.       

Dar, în cea mai mare parte, la surdo-muţi, în raport cu deficienţii de văz, curba de variaţie se 
orientează spre categoriile mijlocii şi mici, invers proporţional cu rangul. Astfel, lungimea 
capului şi lăţimile absolute şi relative ale frunţii, nasului şi mandibulei descresc cu rangul. 
Acestea au o distribuţie fenotipică contrară la deficienţii de văz, spre categoriile mijlocii-mari. 

Prin lăţimea capului, perimetrul cefalic şi înălţimea feţei corelaţiile între cele două loturi nu 
sunt semnificative, variaţia lor fiind asemănătoare, spre categoriile mijlocii şi mici. 

4.2. Dezvoltarea corporală  
Toate corelaţiile statistic semnificative sunt negative, variabilitatea dezvoltării corporale în 

funcţie de ordinea naşterii fiind ilustrată prin curbe de variaţie staturo-ponderală, de 
circumferinţe şi de corpolenţă cu o orientare contrară: la deficienţii de vedere spre categoriile 
„mijlocii” sau „mijlocii-mari” şi, respectiv, spre cele „mijlocii” şi „mici” la surdo-muţi. 

Indiferent de rang, corelaţiile nu sunt semnificative prin lărgimile corporale şi indicele de 
troficitate Rohrer. Pentru aceste caractere, curba de variaţie pe fiecare rang este asemănătoare 
la cele două loturi, cu o orientare spre categoria mică de dezvoltare. 

Se remarcă faptul că între subiecţii celor două loturi la toate rangurile găsim corelaţii 
semnificative şi invers proporţionale prin perimetrul abdominal. 

Se vede că surdo-muţii au, în general, o dezvoltare corporală mai slabă comparativ cu 
deficienţii de văz. 

 
CONCLUZII 
1. Cercetarea a fost efectuată pe 297 de copii şi adolescenţi deficienţi de văz şi de 

auz din două şcoli speciale din Bucureşti. 
2. Dezvoltarea fizică a fost apreciată prin compararea deficienţilor cu copiii normali 

în funcţie de vârstă şi sex. Cu ajutorul fişelor medicale şi genealogice şi utilizând metode ale 
statisticii bivariate cantitativă şi calitativă s-a apreciat influenţa ordinii naşterii (rangului) asupra 
dezvoltării subiecţilor. 

3. Între cele două loturi s-a calculat o corelaţie semnificativă şi invers proporţională 
prin gradul de gravitate a deficienţei senzoriale în funcţie de rang. La deficienţii de vedere 
deficienţa creşte spre „foarte gravă”, pe când la surdo-muţi aceasta descreşte cu rangul spre 
forme „grave” şi „mai puţin grave”. 

4. Cele două loturi de deficienţi se aseamănă, în general, printr-o asociere foarte 
slabă între dezvoltarea fizică şi rang şi prin descreşterea amplitudinii de variaţie în funcţie de 
ordinea naşterii. La surdo-muţi amplitudinea este mai restrânsă şi curba de variaţie este 
orientată mai mult spre categoriile mai mici, invers proporţional cu rangul. 
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5. Rezultatele arată o diminuare semnificativă cu creşterea rangului pentru 
înălţimea absolută şi relativă a capului la deficienţii de văz şi pentru lărgimile frunţii şi nasului la 
surdo-muţi. 

6. Corelaţiile şi asocierile între cele două loturi de deficienţi prin dezvoltarea 
fiecărui caracter metric în funcţie de fiecare rang evidenţiază (cu excepţia câtorva caractere 
cefalo-faciale) o creştere cu rangul a coeficienţilor de corelaţie semnificativi şi negativi. 
Dezvoltarea cefalo-facială şi corporală este mai slabă pe măsură ce creşte rangul. 

7. Este o primă lucrare de acest gen în antropologia românească pe subiecţi 
deficienţi iar rezultatele îşi pot proba relevanţa, în general, în politicile de sănătate publică, 
asistenţă socială, educaţie etc. 
 

MULŢUMIRI 
Autorii mulţumesc personalului didactic şi medical din cele două şcoli speciale pentru 

deficienţi de văz şi de auz pentru ajutorul lor preţios. 
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Aspecte antropo-medicale ale alimentaţiei contemporane 
Milici Nicoleta* 

*Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer”, Academia Română 
 

A mânca - obligaţie fiziologică, activitate socială sau plăcere a simţurilor? Mâncăm din 
obligaţie, cedăm păcatului de a pofti sau cultivăm plăcerile, bucuriile gastronomiei? 

Indeplinim un ritual, comemorăm un eveniment în sânul comunităţii; mâncăm singuri 
sau mâncăm pentru a ne păstra locul la masă şi în societate, pentru a ne reântâlni, împărtăşi, 
discuta, filozofa, complota, iubi … Mâncăm când… nu suntem la rândul nostru devoraţi de lupta 
pentru supravieţuire… In spatele unui cuvânt, un univers. Nimic surprinzător în faptul că acest 
subiect a fost amplu reprezentat în literatură, în toate epocile şi sub toate aspectele [1, 2]. 

Istoria a vrut ca strămoşii noştri să se diferenţieze de celelalte primate îmblânzind focul 
şi începând să-şi gătească alimentele, pe scurt, să inventeze bucătăria ! Nu vom şti niciodată 
cine a avut primul această idee de geniu care a bulversat destinul omului. De câţiva ani 
antropologii au început să-şi pună întrebarea dacă nu cumva gastronomia a fost cea care a 
permis creierului nostru să se dezvolte de o manieră atât de extraordinară ! [3].  

Comportamentul alimentar, departe de a fi un act banal, o simplă condiţie de 
supravieţuire, a devenit unul din cele mai puternice simboluri a ceea ce suntem. Sănătatea, 
plăcerea, identificarea socială, etnică, religioasă, sunt câteva din multiplele sale faţete, 
constituind totodată puncte de vedere ce pot aduce în discuţie o multitudine de factori care 
influenţează comportamentul alimentar uman. [4] 

Selecţia alimentelor este făcută nu doar potrivit cerinţelor psihologice, perceptuale şi 
mecanismelor cognitive, ci şi pe baza reprezentărilor culturale şi sociale care au ca rezultat 
condiţii suplimentare legate de ceea ce poate şi ceea ce nu poate fi mâncat, ceea ce este şi ceea 
ce nu este plăcut. Aşa cum spunea Levi-Strauss, lucrurile trebuie să fie „nu doar bune de 
mâncat, dar şi de conceptualizat”.  

Ceea ce distinge studiul antropologic al alimentaţiei de alte discipline este axarea sa pe 
alimentaţie într-un context cultural şi adesea intercultural. 

O privire fugitivă asupra regimurilor alimentare indică faptul (curios) că oamenii nu 
mănâncă doar ce este disponibil, ci ceea ce este considerat drept comestibil.  Ceea ce este 
considerat o delicatesă într-o anumită regiune sau un anumit grup de indivizi poate fi 
considerat un lucru detestabil de alţii. Creierul de oaie şi globii oculari, pulpele de broască, 
ceaiul cald cu unt fermentat de yack sau sângele animal, nu sunt considerate alimente 
universale. De asemenea să mănânci cu degetele (cu mâna) ar fi considerat de unii drept 
proastă creştere (proastă educaţie), în timp ce alţii ar considera barbar să mănânci cu cuţit şi 
furculiţă. [5] 

Studiul alimentaţiei umane a intrat târziu în domeniul preocupărilor ştiinţifice, deşi, încă 
din cele mai vechi timpuri, s-au făcut diverse legături între alimentaţie şi patologie. Astfel, 
Hipocrate (460-377 î.Ch) stabilea (cu 500 de ani î.e.n. !) că alimentaţia are un rol deosebit în 
prevenirea şi tratamentul bolilor, combătând vechile doctrine egiptene promovate de adepţii 
lui Pitagora, conform cărora hrana “este sursa tuturor relelor”. “Dacă am putea – spunea 
Hipocrate – să găsim pentru fiecare om echilibrul dintre alimentaţie şi exerciţiile fizice, astfel 
încât să nu fie nici insuficiente nici excesive, am reuşi să descoperim mijlocul de întreţinere a 
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sănătăţii”. Se exprimă astfel clar, cu 2500 de ani în urmă, principiile de bază ale alimentaţiei 
raţionale promovate de nutriţia contemporană.  

Totuşi până la sfârşitul secolului al XVIII-lea orice idee despre alimentaţie nu a avut un 
suport realmente ştiinţific. Progresele mari ale chimiei din secolul al XIX-lea aduc după sine şi 
dezvoltarea chimiei alimentare. Apar clasificările alimentelor, noţiuni despre compoziţia lor în 
proteine, glucide, lipide, săruri minerale şi apă. Începând cu secolul al XX-lea, studiile asupra 
elementelor necalorigene din alimente (Na, K, S, Mg, P, Ca ş.a.) şi microelementelor (Co, Zn, Cr, 
Fe, Cu, I ş.a.) dar mai ales descoperirea vitaminelor, eclipsează toate achiziţiile primei jumătăţi a 
secolului al XX-lea în domeniul nutriţiei. [6] 

Cercetarea holistică asupra comportamentului alimentar şi a consecinţelor acestuia 
asupra stării de sănătate a individului nu a devenit temă de cercetare decât foarte recent, în 
parte datorită faptului că necesită cunoştinţe variate de medicină, psihologie, sociologie, 
antropologie, economie, statistică. 

Este extrem de dificil de apreciat complexitatea nutriţiei umane, care cuprinde sute de 
alimente şi nutrienţi. Analiza izolată a nutrienţilor sau alimentelor subapreciază potenţialele 
interacţiuni între componentele alimentare şi riscul de boală. In acest context alimentaţia 
trebuie considerată în ansamblul ei identificând tipologiile alimentare al căror obiectiv este de a 
evalua profilul consumului alimentar. Noi nu mâncăm nutrienţi individualizaţi, ci consumăm o 
varietate de alimente, cu combinaţii complexe de nutrienţi ale căror efecte sunt presupuse a fi 
interactive sau sinergice [7]. Analiza tipologiilor alimentare s-ar putea dovedi un mijloc 
informativ puternic în îmbunătăţirea înţelegerii rolului alimentaţiei în producerea bolilor 
cronice.   

OCA (L’observatoire des consommations alimentaires) şi CREDOC (Centre de recherche 
pour l'étude et l'observation des conditions de vie) din Franţa, au propus recent o tipologie a 
comportamentului alimentar, în urma analizării alimentelor consumate de persoane cu vârsta 
peste 18 ani, pe o perioadă de 7 zile. Răspunsurile au permis distingerea a 6 tipologii de consum 
alimentar : 
Tipul 1 : cei ce mănâcă puţin şi diversificat – caracteristic fiind aportul energetic scăzut şi 
consumul mare de fructe şi legume. Prevalenţa obezităţii este scăzută. Este constituit mai ales 
din femei sub 45 de ani. 
Tipul 2 : cei ce mănâcă mult şi diversificat – aport energetic important şi alimentaţie variată. 
Obezitatea şi supraponderalitatea sunt frecvente. Predomină bărbaţii cu vârste între 25-54 ani. 
Tipul 3 : consumatorii standard – absenţa unor opţiuni speciale. Obiceiurile alimentare ale 
acestui grup se pot încadra în alimentaţia tradiţională. Supraponderalitatea e frecventă. 
Predomină pensionarii, atât bărbaţi cât şi femei. 
Tipul 4 : consumatorul tânăr (18-34 ani). Aleg în special biscuiţi dulci, orez, paste, ciocolată şi 
băuturi carbogazoase. 
Tipul 5 : cei ce mănâcă puţin şi în grabă – diversitate alimentară limitată. In general femei tinere 
(>70%). 
Tipul 6 : cei ce mănâncă mult şi monoton – diversitate alimentară scăzuta, consumul băuturilor 
alcoolice ridicat, aport exagerat (prin alimentaţie monotonă) de brânză, mezeluri, cartofi, carne 
şi cafea. Supraponderalitatea şi obezitatea sunt frecvente. Grup format >90% din bărbaţi de 
vârstă medie (25-54 ani). [8] 
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In prezent se pune din ce în ce mai mult problema raportului dintre cantitatea şi 
calitatea alimentelor disponibile pentru consum şi a distribuţiei acestora pe glob. Problema 
adaptării nevoilor şi dorinţelor umane este pusă într-un mod extrem de acut în societăţile 
contemporane urbane, industriale, ale lumii occidentale. În această parte a planetei, 
problemele nutriţionale sunt legate de excese, mai degrabă decât de deficienţe, conducând la 
noi tipuri de patologii. Se pare, ar putea spune cineva, că preferinţele noastre alimentare, 
„gusturile noastre” sunt total incapabile să ne dea vreo indicaţie bună, rezonabilă, cu privire la 
ceea ce ar trebui să decidem să mâncăm şi, mai presus de toate, când ar trebui să ne oprim din 
mâncat. Ce s-a întâmplat cu „înţelepciunea” noastră nutriţională ?  

Schimbările dietei de-a lungul timpului se datorează anumitor factori sociali care fac 
alimentaţia mai mult dependentă de factori geografici. Condiţiile geografice determină în mare 
măsură, fauna şi flora ca şi oportunităţile economice de bază, fundamentale.  

In Europa influenţa factorilor geografici a fost subliniată în Enciclopediile începutului de 
secol XIX, care menţionau că „naţiunile din nord tind către o alimentaţie de origine animală iar 
cele din sud către o alimentaţie de origine vegetală”.[9] 

Transformarea „peisajului alimentar” în Europa s-a accelerat la sfârşitul sec.XX, mai ales 
sub influenţa profundelelor mutaţii ale societăţii. Migraţiile, creşterea nivelului de trai, 
disponibilitatea şi tehnologia alimentară asociate unei evoluţii (lente) a gusturilor noastre, dar 
mai ales, probabil, datorita eforturilor factorilor publicitari de a promova un anume aliment, au 
modificat profund obiceiurile noastre alimentare, determinand schimbari majore in starea de 
sănătate. [10] 

Evoluţia comportamentelor alimentare a devenit în prezent un veritabil “subiect la 
modă”. 

Dieta umană, paternurile de activitate şi statusul nutriţional au parcurs o succesiune de 
transformări majore. Revoluţia industrială din ultimii 200 ani a introdus modificări radicale în 
metodele de producţie, procesare, stocare şi distribuţie a hranei. Dezvoltarea economică 
împreună cu inovaţiile tehnologice recente şi tehnicile moderne de marketing au modificat 
preferinţele alimentare şi în consecinţă au condus la schimbări majore în structura dietei. In 
prezent mai puţin de jumătate din aportul de alimente  este reprezentat de produsele naturale, 
neprelucrate (fructe, legume, cereale, carne, lapte, ouă). Cele mai multe alimente sunt 
“prelucrate” industrial (derivatele de lapte, derivatele de carne, derivatele rezultate din 
rafinarea cerealelor, conservarea legumelor şi fructelor, zahărul şi produsele zaharoase). 
Compoziţia acestora din urmă este diferită sau foarte diferită de produsul de la care s-a pornit. 
Se înregistrează o reorientare spre o dietă bogată în grăsimi şi carbohidraţi rafinaţi dar săracă în 
fibre. Se presupune că aceste schimbări în structura alimentaţiei au avut un răsunet metabolic 
important în inducerea patologiei moderne. [11,12] 

Incă din secolul al 18-lea Montesquieu (1689-1755), una din cele mai importante figuri 
ale iluminismului francez, afirma: "Medicina se schimbă odată cu bucătăria".  

Sigur, se poate spune ca dintotdeauna oamenii au fost diferiţi: unii sunt foarte 
echilibraţi, trăiesc moderat, alţii dimpotrivă sunt inclinaţi către excese, către comportamente 
lipsite de control de sine. Totuşi, modernitatea şi postmodernitatea au adus o ofertă nemăsurat 
de largă, tentaţii de orice fel, care antrenează, in mod implicit, comportamente nemăsurate, 
excese cu consecinţe, adesea dramatice, asupra sănătăţii fizice şi mentale. Astfel, pe lângă 
formele de comportamente adictive „de modă veche“ (alcoolul, tutunul, jocurile de cărţi) au 
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apărut forme noi sau forme modificate: adicţia faţă de shopping, de sex, de internet, de 
mâncare, muncă etc.  

In lumea în care trăim, neliniştile identitare ale vieţii îşi pot găsi adesea alinare în 
mâncare, prin care ne alterăm eul, devenind altcineva, cineva suportabil, dar oricum altcineva. 
De ce oare ? Ce ne lipseşte, ce nu merge bine cu noi, încât să nu mai vrem să fim noi înşine? 
Aceasta este o problemă a identităţii care macină societatea de astăzi.  

Medici, ca şi nutriţioniştii, sunt din ce în ce mai convinşi că obiceiurile alimentare 
adoptate în ultima 100 de ani în Europa occidentală, procesarea alimentelor, oferta mare 
(cantitativ) de alimente, perturbarea reperelor nutriţionale tradiţionale, diminuarea progresivă 
a nivelului de efort fizic cotidian, toate acestea au condus omenirea către pandemia actuală de 
obezitate, cu toate consecinţele ei (creşterea frecvenţei diabetului zaharat, a dislipidemiilor cu 
risc pentru boli coronariene, a diverselor forme de cancer). Există şi alte consecinţe,mai puţin 
cunoscute, ale obezităţii; este vorba despre reducerea duratei de viaţă şi încărcarea grasă a 
ficatului. Obezitatea la vârsta de 40 ani a fost asociată cu o scădere cu 7 ani a speranţei de viaţă 
la femei şi o diminuare cu 6 ani la bărbaţi.  

Numeroase date clinice şi epidemiologice, acumulate în ultimii ani, sugerează rolul 
esenţial al alimentaţiei în determinarea bolilor cronice [13]. Factorii nutriţionali sunt consideraţi 
actualmente, după agenţii infecţioşi, drept cei mai importanţi determinanţi ai îmbolnăvirilor. 

Conform concluziilor raportului OMS şi FAO (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations), o alimentaţie săracă în grăsimi saturate, în zahăr şi sare, dar bogată în legume 
şi fructe ar avea efecte profunde asupra mortalităţii şi morbidităţii, dacă ar fi asociată cu 
activitatea fizică regulată. Raportul OMS-FAO se bazează pe concluziile a 30 de experţi 
independenţi care au o perspectivă generală a problemei şi care au trecut în revistă 
cunoştinţele actuale privind alimentaţia, statusul nutriţional şi efectele lor asupra bolilor 
cronice. [14,15] 

OMS identifică la ora actuală problemele de sănătate legate de supraalimentare ca una 
din cele mai grave probleme de sănătate publică cu care se confruntă ţările atât în emisfera 
nordică, cât şi sudica, atât în vest cât şi în est.[16]  

Considerată mult timp un simbol al sănătăţii şi abundenţei, obezitatea este redefinită ca 
boală în contextul cunoaşterii actuale.  

IOTF (International Obesity Task Force) estimează că aproximativ 1,7 miliarde de oameni 
au probleme de sănătate datorită creşterii în greutate. Dintre aceştia 400 milioane sunt clinic 
obezi. In Europa jumătate din adulţi şi unul din cinci copii sunt supraponderali. Din aceştia, o 
treime sunt deja obezi şi numărul creşte cu repeziciune. Rata anuală a creşterii prevalenţei 
obezităţii infantile s-a mărit în mod constant şi în momentul actual este de zece ori mai ridicată 
decât în 1970. Conform aceleaşi surse peste 2,5 milioane de decese anual sunt datorate unor 
valori mari ale indicelui de masă corporală, cifră care se aşteaptă să se dubleze până în 2030. 
[17,18] 

Adulţilor obezi le sunt alocate peste 6% din cheltuielile pentru sănătate în regiunea 
europeană (costuri directe). La acestea se adaugă costurile indirecte (datorate concediilor 
medicale, deceselor premature, pensionărilor datorate acestor cauze medicale, scăderii 
productivităţii) care sunt cel puţin de 2 ori mai mari. Nu trebuie uitat nici modul în care această 
boală şi comorbidităţile ei afectează calitatea vieţii personale şi sociale. [19]  
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Un act comportamental alimentar implică numeroase procese fiziologice care 
acţionează simultan sau succesiv şi care în final se soldează cu aportul unui anumit aliment, de 
obicei ales dintre numeroase altele care se află la îndemână. Toate cele 5 simţuri fundamentale 
(văzul, auzul, mirosul, gustul şi sensibilitatea tactilă) sunt implicate în determinismul 
comportamentului alimentar. Mai specifice pentru definirea şi caracterizarea alimentelor sunt 
mirosul şi gustul. Aceste simţuri sunt esenţiale pentru selectarea alimentelor ce urmează a fi 
consumate, având în acelaşi timp un rol fundamental în furnizarea - pentru celelalte simţuri 
(văz, auz sau tact) - a informaţiilor privind calităţile individuale ale alimentelor.  

Clasic, există 4 gusturi primare: dulce, sărat, amar şi acru (acid). Receptorii specifici 
acestor gusturi sunt situaţi pe limbă sau pe structurile din jur, având o distribuţie precisă. 
Concentraţiile substanţelor capabile să declanşeze senzaţiile caracteristice sunt variabile pentru 
diferitele gusturi: foarte mici pentru amar şi acid şi mai mari pentru dulce sau sărat. Diferenţele 
în perceperea gustului amar, dulce, sărat sau acru pot influenţa obişnuinţele alimentare care, la 
rândul lor, pot influenţa riscul pentru anumite boli cronice. [20] 

Mirosul este în egală măsură o cauză determinantă a percepţiei diverselor savori şi 
variabilitatea genetică care afectează mirosul poate influenţa preferinţele alimentare. Deoarece 
mirosul este puternic legat de percepţia gustului / savorii, stimulii olfactivi pot juca un rol 
important în preferinţele alimentare şi în consecinţă în starea de sănătate.  

Conceptele şi cunoştinţele dobândite prin studii pe animale stau la originea ipotezelor 
privind mecanismele fiziologice ale reglării nutriţiei la om. Pornind de la aceste ipoteze au fost 
studiate mecanismele foamei, saţietăţii, condiţionării asociative, mecanisme care nu sunt atât 
de evidente în comportamentul alimentar uman comparativ cu cel animal, datorită puternicei 
influenţe a factorului cultural. Cauzele fiziologice ale opţiunilor alimentare ale copilului şi 
adultului, dezvoltarea preferinţelor sau aversiunilor, diferenţele comportamentale între bărbat 
şi femeie, capacitatea de adaptare la condiţii noi, au fost şi rămân obiectul a numeroase studii. 
[21, 22] 

Foarte multe studii au fost efectuate privind influenţa vârstei şi sexului asupra 
comportamentului alimentar. S-a dovedit că femeile au o atitudine mai pozitivă relativ la 
dietele sănătoase comparativ cu bărbaţii de aceeaşi vârstă. Explicaţia ar fi că femeile sunt mai 
predispuse să răspundă aşteptărilor altor persoane referitoare la imaginea lor corporală [19]. 

In mod clar consumatorii sunt responsabili de „ce” şi „cât” mănâncă, dar multe studii au 
arătat că indivizii găsesc dificil să reziste la disponibilitatea alimentară şi porţiile mari. Indiferent 
dacă subiecţii erau slabi sau obezi, prezenţa continuă de mâncare în farfurie a stimulat aportul 
alimentar în cantitate mai mare decât obişnuiau. [23,24] 

Printre alţi posibili factori implicaţi în obezitate se numără şi multiplele deficienţe 
nutriţionale, disfuncţionalităţi ale organelor, dependenţele, depresia, epuizarea. Poate părea 
surprinzător, dar aproape toate activităţile umane - ca de exemplu munca, alimentaţia, 
sexualitatea, acumularea unor valori materiale, stabilirea unor recorduri, consumul unor 
medicamente, consumul de alcool si alte droguri pot lua trăsăturile unei dependenţe. 

La ora actuală o altă epidemie ameninţă comunităţile de pretutindeni. Recent OMS a 
anunţat că „o epidemie de diabet este pe cale să apară” (WHO, 2002). De fapt aceasta este într-
un mod mai riguros considerată o pandemie, deoarece diabetul de tip 2 devine o problemă 
majoră de sănătate la nivel global. Aceasta este probabil cea mai serioasă problemă medicală 
asociată cu adoptarea la nivel mondial a dietei „occidentale” şi modurilor de viaţă descrise mai 
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sus. Ea este în mod special îngrijorătoare deoarece diabetul, este o boală cronică care 
debilitează şi are costuri ridicate - pe termen lung - pentru bugetele sistemului medical, ori ale 
familiilor şi indivizilor. 

In general este dificil de prezis dacă globalizarea va conduce la o omogenizare a hranei, 
consumului şi nutriţiei datorită influenţei presiunii globale sau la o diversificare care ar putea 
conduce la o heterogenizare a hranei şi sistemului nutriţional [10].Tendinţa de renunţare la 
tradiţionalismul familial privind hrana zilnică în favoarea modernismului a dus la crearea unor 
decalaje periculoase pentru organismul uman privind capacitatea de adaptare la solicitările noii 
alimentaţii. [25,26] 

ACEST CARACTER EPIDEMIC AL OBEZITĂŢII ESTE ÎNSĂ, DIN FERICIRE, REVERSIBIL, IAR 
SOLUŢIA CONSTĂ ÎN SCHIMBAREA RAPIDĂ A FACTORILOR SOCIALI, ECONOMICI ŞI DE MEDIU 
DETERMINANŢI PENTRU STILUL DE VIAŢĂ AL OAMENILOR. SCOPUL TREBUIE SĂ FIE MODELAREA 
UNOR SOCIETĂŢI ÎN CARE STILURILE DE VIAŢĂ SĂNĂTOASE LEGATE DE DIETĂ ŞI ACTIVITATEA 
FIZICĂ SĂ REPREZINTE NORMA, IAR SCOPURILE LEGATE DE SĂNĂTATE SĂ FIE LEGATE DE CELE 
ECONOMICE, COMUNITARE ŞI CULTURALE. 

Incercările, deocamdată timide ale medicilor, de a impune o alimentaţie sănătoasă, 
echilibrată, nu reuşesc să echilibreze disputa neloaială şi disproporţionată cu reclamele marilor 
firme din domeniul alimentar. Problema obezităţii nu constă în opţiunea individuală, ci în cea la 
nivelul societăţii. Construim medii care fac dificile alimentaţia moderată şi activitatea fizică 
considerabilă. 

Copiilor şi adolescenţilor trebuie să li se asigure un mediu şi oportunităţi pentru 
activitate fizică de către şcoli, autorităţile locale şi sectorul privat (reprezentat de cluburile 
sportive, companiile de agrement şi construcţii, turismul activ), iar lipsa lor de experienţă şi 
credulitatea nu trebuie exploatate de activităţile comerciale. În acest sens, pentru întregul lanţ 
alimentar, de la producătorii primari până la comercianţii cu amănuntul trebuie adoptate 
măsuri de reglementare pentru reducerea substanţială a dimensiunii şi impactului promovării 
comerciale a alimentelor şi băuturilor nealcoolice bogate în calorii (ex: un cod al marketingului 
pentru copii în această sferă).[27]  

Guvernul, societatea civilă, sectorul privat, sectorul medical, la toate nivelele (naţional, 
regional şi local) trebuie să colaboreze în cadrul unor strategii generale privind sănătatea 
publică, de ale cărei obiective trebuie ţinut cont cînd se  trasează politica economică, ca şi 
politicile din sfera comerţului, transportului şi urbanizării. 
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CUPLUL  
Medicul şi întemeietorul psihologiei analitice Karl Gustav Jung (1875-1961), afirma că 

unitatea psihismului şi tipurile de manifestare comportamentală sunt generate de interacţiunea 
următoarelor surse: 

- caracteristicile condiţionate de familia, rasa, naţiunea (spaţiul cultural) din care face 
parte individul şi epoca  în care trăieşte. Este în fond vorba de acea matrice culturală 
menţionată de L. Blaga, şi care caracterizează diferitele cicluri din istoria culturii definite 
de O. Spengler (Bălăceanu-Stolnici C. 1997). 

- inconştientul personal; 
- inconştientul colectiv ale persoanei. 

 
Inconştientul colectiv, concept introdus în psihologie de K.G. Jung, cuprinde arhetipurile, 

forme fundamentale ale psihicului, pe care le moştenim la naştere dar neobservabile direct. 
Aceste arhetipuri oferă o tendinţă formativă putându-se  manifesta virtual în comportament 
într-o infinitate de feluri. Cu alte cuvinte evenimente mentale recurente trăite de individ sunt 
determinate nu numai de istoria personală dar şi de istoria colectivă a speciei,sau mai degrabă a 
unui spaţiu cultural, arhetipul fiind astfel un produs al tuturor experienţelor ancestrale ale 
omului (Minulescu M., 2001, p. 26, 39). 

În acest sens geneza omului(procreaţia) cu tot ce conţine ca mister şi sacralitate se 
bucură de un simbolism universal.. La baza imaginii tipologice stau încă din neolitic toate 
modelele mitice bazate pe o relaţie sexuala intre un exemplar masculin şi feminin,Aceste 
exemplare pot fi fiinţe umane, personagii mitice antropomorfe (exemplu Osiris, Isis ş.a.) 
zoomorfe sau mixte (Zeus – Leda sau Zeus – Io). Aceste modele nu au nici o conotaţie erotică şi 
mai ales pornografică deşi adesea sunt reprezentări foarte îndrăzneţe ca în sculpturile 
templelor tantrice (Bălăceanu-Stolnici C.1997). 

 Printre ele găsim  modelul Adam şi Eva, aflat în mitul biblic al creaţiei lumii şi al omului, 
arhetip esenţial pentru „religiile Cărţii”(iudaismul,creştinismul sau islamul) în care se confruntă 
bărbatul şi femeia (fig. 1).  
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Fig. 1. – Adam şi Eva, Peter Paul Rubens (1577-1640), Rubenshaus, Antwerpen, Belgia, 

http://www.aiwaz.net/panopticon/rubens-peter-paul/gc227 

Nu trebuie să uităm că  împerecherea sexuală este unul din cele mai importante 
simboluri cosmogonice  ca cel din iconografia  egipteană. În general sexualitatea care asigură 
procrearea este strâns corelată cu crearea lumii aşa că simbolul cuplului are un aspect 
polisemantic.                           

În Biblie găsim unele din cele mai vechi credinţe privind cauzele şi sensul fenomenelor 
naturii.  

În Geneza aflăm că femeia a fost creată dintr-o coastă a lui Adam pe care acesta o va 
numi Icha – bărbată (ich-bărbat). El  se va uni cu femeia devenind o singură ,,carne” (Dorna E., 
1946, p. 15).  

Semnificaţia valorică a imaginii de sine în sfera sexuală are implicaţii biologice, morale şi 
sociale. Apartenenţa la un sex sau altul, impresia de a fi bărbat sau femeie se reflectă în rolurile 
sexuale cât şi în rolurile şi status-urile sociale ale individului care se comportă conform 
autopercepţiei propriului său sex şi conform unor aşteptări colective în raportul cu genul. 

De aceea trecerea de la o vârstă asexuată la vârsta sexualităţii poate fi marcată de 
Complexul  lui Adam, constând în angoasa omului pus în faţa sexualităţii percepute in tradiţia 
iudaică dar mai ales in creştinism  ca nuditate şi resimţită ca o culpabilitate (sentiment 
amplificat de patristică). Conceptul de păcat originar, încălcarea de către primul cuplu a 
interdicţiei divine în legătură cu actul cunoaşterii, i-a făcut pe aceştia să descopere sexualitatea 
într-o perspectivă negativă , aspect simbolizat  in Geneză  prin acoperirea corpului (Enăchescu 
C. 2003, p. 140, 143) şi ascunderea devenită obligatorie ulterior a organelor genitale. 

 
ANDROGINUL 
Androginul este un simbol prezent în numeroase religii şi mitologii ca expresie a reunirii 

femininului cu masculinul. De astă dată nu este vorba de reuniunea activă  a două fiinţe de sex 
opus ci de existenţa unei fiinţe unice dispunând de ambele sexe Numai este vorba de o relaţie 
antagonică ci de una de contopire antinomică Androginul este 

a) expresia perfecţiunii ,a faptului că exemplarul respectiv nu este limitat numai la o 
singura variantă sexuală. Aceasta explica de ce de ex. Divinitatea dar şi îngerii sunt definiţi ca 
androgini(având ambele potenţe)şi nu ca unisexuaţi  sau asexuaţi Această idee a androginiei 
divine a fost dezvoltată şi de gnostici şi prezentată ca un model ideal al perfecţiunii umane 
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definită ca o unitate fără fisuri şi discriminări. Aceleaşi concepte le găsim la hermetişti şi la 
neoplatonici,toate fiind produse ale culturii alexandrine eleniste. 

b) omul iniţial, al începuturilor mitice, pe care Platon(şi în subsidiar Aristofan) îl 
descrie în Banchetul (384-379.î.H) ca o fiinţă androgină de formă sferică(ambele simboluri ale 
perfecţiunii). Separarea  acestor sfere primordiale in fiinţe unisexuate exprimă un regres de 
aceea fiecare jumătate caută să-şi regăsească pe cea de care a fost despărţită pentru a se uni cu 
ea.  

Sub diverse forme mitice, poetice şi simbolice vom găsi legenda descrisă de Platon 
privind originea sexelor la diverse culturi cum este cea egipteană, chineză, la  populaţii vechi din 
Mesopotamia (asirieni, babilonieni, caldeeni, sumerieni) (Mitru A., 2004; Hawthorne N., 
Harding Ch., 2005). 

a) este un simbol al conceptului coincidentia oppositorum, esenţial pentru un 
anumit domeniu al metafizicei care admite contrar filosofiei aristoteliene existenţa antinomiei, 
sau paradoxului. Este semnificaţia simbolului pe care o va fixa gândirea magică, şi alchimiştii. 
Eliade face o prezentare cuprinzătoare a simbolului însă nu se arată interesat de simbolul în 
sine, ci ideea de androginie, respectiv, dualitatea lumii (Eliade M., [1962], 1995).  

Mitul androginului expus de Platon în Banchetul  merită o dezvoltare pentru că reflectă 
după unii  caracterul aparent bisexuat al fătului la origine.  

În multe mituri aceste fiinţe androgine erau sferice, şi dispuneau de patru mâini şi 
picioare, două feţe cu patru urechi şi două organe genitale unul masculin şi unul feminin. 
Ambiţioşi şi inteligenţi au dorit să instaureze o nouă ordine în Olimp. Jupiter s-a sfătuit cu 
ceilalţi zei şi le-a aplicat o corecţie pentru trufia lor tăindu-i în două. Îşi pierdeau din puterea 
dată de unitate, dar le deveneau mai folositori zeilor prin creşterea numărului. După tăiere cele 
două fiinţe aveau organele de reproducere în partea dinapoi, fecundaţia neputându-se face iar 
sămânţa pierzându-se in pământ. Jumătăţile se căutau iar când se întâlneau se îmbrăţişau în 
mod ineficient şi ajungeau să moară de foame. Această dragoste ,,disperată”a impresionat pe 
Jupiter care le-a transpus organele genitale în partea anterioară astfel iubirea lor se împlineşte 
prin procreaţia de către  bărbat împreună cu femeia 

Există numeroase reprezentări simbolice ale androginului mai ales în iconografia 
gnostică(pe diferite amulete) şi cea alchimică. Se ştie că alchimiştii priveau reacţiile chimice din 
cursul ritualurilor lor drept simboluri de împerecheri sexuale între produsele chimice 
folosite,unele din ele fiind masculine iar altele feminine 

Figura 2 este o compoziţie simbolică alchimist extrem de complexă  in care este 
reprezentat oul primordial sau oul cosmic ce conţine pământul, cele cinci planete mitice, luna şi 
soarele Tot conţinutul oului este dominat  de androgin,reprezentând demiurgul pozitiv ce 
striveşte balaurul malefic. În figura 3 androginul reuneşte simbolul masculin solar al 
masculinităţii (aurul alchimic) cu cel feminin lunar (argintul alchimic)  (Haeberle E. J., 1978) (Fig. 
3). Este şi o reprezentare a principiului conjunctio oppositorum dar şi al unei etape din opus 
magnus. 
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Fig. 3. –  Reprezentări ale androginului, Illustration from "Buch der Heiligen Dreifaltigkeit", 15th century, foto Jörg 
P. Anders,1996. 

 
Sexul unui individ se hotărăşte în momentul fecundaţiei fiind determinat de materialul 

cromozomial al celor două celule sexuale masculină şi feminină. Dintr-un spermatozoid cu 
formula cromozomială 22X cu un ovul cu formula 22X rezultă un ou cu formula 44XX din care se 
dezvoltă un copil de sex feminin. Din unirea unui spermatozoid cu formula 22Y cu un ovul 22X 
va rezulta un ou cu formula cromozomială 44XY din care se va dezvolta un copil de sex 
masculin. Sexul genetic cromozomial va direcţiona formarea structurilor sexuale anatomice şi 
neuro-hormonale de tip masculin sau feminin. În primele cinci săptămâni ale dezvoltării nu ştim 
decât prin examenul cromozomial sexul căruia îi va aparţine embrionul .Abia în luna a treia a 
vieţii intrauterine se formează organele genitale interne (Gonadele; goane = sămânţă în limba 
greacă) de tip unisexuat, testicule şi ovare (Ricman M., 1988, p. 21). 

Cercetările au evoluat acum vorbindu-se de planificarea sexului copilului. Coitul 
fecundat în momentul ovulaţiei, când alcalinitatea este maximă, duce la concepţia unui băiat, 
iar imediat după ovulaţie când predomină aciditatea duce la concepţia unei fete (Niţescu V., 
2004, p. 296). Din cele mai vechi timpuri oamenii au fost preocupaţi de stabilirea sexului înainte 
de concepţie sau de ghicirea acestuia, circulând şi acum o serie de mituri privind influenţa 
alimentaţiei, a astrelor, a poziţiei de acuplare.  
 

SIMBOLURI ŞI RITURI SEXUALE  
După unealtă şi limbaj cea care a avut un rol major în organizarea şi evoluţia societăţii, a 

fost viaţa sexuală. Societatea intervine şi normează viaţa sexuală conferind un caracter istoric 
instituţiilor legate de sexualitate, elementul esenţial fiind lumea valorilor, ierarhia valorilor. 
Partenerul este o valoare. Familia, maternitatea, paternitatea, dragostea, viaţa sexuală, sunt 
elemente axiologice care au variat şi variază în timp şi spaţiu fiind diferite de la un popor la altul 
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de la o cultură la alta. Antropologia culturală a identificat o serie de simboluri legate direct sau 
indirect de sexualitate 

Aceste simboluri sexuale apar încă din paleoliticul superior Leroi-Gourhan a întocmit 
două tabele în care a reunit simbolurile sexuale feminine si masculine  pe care le-a găsit gravate 
de omul cavernelor si care reproduc forma organelor sexuale externe (Bălăceanu Stolnici C. 
Apăvăloae L. 2006,  Gourhan A. Leroi, 1982)  (Figura 4, 5).                        

  
Fig. 4.  – Simboluri sexuale feminine 

paleolitice (A. Leroi Gourhan ) 
Fig. 5. – Simboluri sexuale masculine paleolitice (A. 

Leroi Gourhan) 

 
Stridiile, cochiliile marine, melcul, perla sunt embleme universale care evocă sau pot 

influenţa puterile sacre ale lunii, apelor şi femeii. S-a observat asemănarea între organele 
genitale ale femeii şi cochilia marină şi s-a atribuit perlei formate în stridie un simbolism sexual 
şi embriologic (Eliade M., [1952], 1994, p. 155-167). 

Eliade arată cât de răspândită este credinţa în virtuţile fertilizante ale  stridiilor şi 
scoicilor. De altfel, acestea s-au găsit la populaţiile primitive şi în forme reactualizate ulterior în 
cadrul unor rituri agrare, nupţiale sau funerare, fiind prezente ca ornamente ale vestimentaţiei, 
sau ca alte decoraţii, coliere, brăţări, amulete. De altfel scoicile erau în relaţie bună cu zeităţile 
ca in cazul complexului Afrodita-scoici, din mitologia elenă in contextul căreia Afrodita se naşte 
din spuma mării, dintr-o scoică marină (Fig. 5).  

 

 
  

Fig. 5. – Sandro Botticelli (1445-1510) Naşterea Venerei (1482-1485) Tempera pe pânză  

Astăzi perla şi-a păstrat doar valoarea de piatră semipreţioasă pierzându-se credinţa în 
forţa ei generatoare şi de izvor al vieţii universale. În India Meridională dar nu numai în această 
zonă, se consideră că purtarea de stridii, cochilii marine, perle impregnează femeia cu „energii” 
care stimulează sexualitatea şi fertilitatea. De asemenea, praful de perle era utilizat ca 
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afrodiziac şi revigorant, pentru că perla este născută din vânt, aer, trăsnet. Găsim perla ca 
simbol al dragostei şi căsătoriei la Greci. 

 La azteci concepţia, sarcina şi naşterea erau simbolizate de melc, pentru că aşa cum iese 
molusca din cochile tot aşa şi copilul se naşte din pântecele mamei sale (Eliade M., [1952], 
1994, p.155-167). 

Tot printre simbolurile sexuale feminine trebuiesc citate  unele pietre găurite devenite 
in unele culturi obiecte de ritualuri magice apotropaice sau pentru sporirea fertilităţii şi de rituri 
în special de trecere La acestea trebuie adăugate fântânile (din care în unele mituri germane ies 
copii pământului) şi peşterile cu o semnificaţie uterină aproape universală 

Menţionăm că simbolurile,miturile şi riturile legate de sexualitatea feminină 
au fost extrapolate  şi în sfera riturilor agrare,şi în general la riturile legate de ciclurile 
vegetaţiei,de însămânţări şi de recolte. 

Simbolismul sexual masculin s-a dezvoltat în special in contextul diferitelor forme de cult 
falic. În preistorie dar şi în istorie acest cult a avut o deosebită importanţă până ce religiile 
biblice l-au condamnat in contextul desacralizării si culpabilizării sexualităţii el persistând însă in 
unele culturi mai ales rurale(şi în satul românesc) sub forme profund denaturate în folclor. 
Muzeele şi colecţiile arheologice şi de artă dispun de numeroase exemplare de falusuri votive, 
la  Dellos se găseşte o statuie falică iar în muzeul din Antalia se află un arbore cu crăcile 
încărcate de falusuri. De la amulete şi talismane până la menhire şi obeliscuri,de la coloane, 
desene  şi picturi până la statui sacre organul sexual masculin a devenit obiect de cult sau 
instrument magic. Nu trebuie să uităm că şi acest simbol sexual a prezentat o extrapolare el 
confundându-se cu simbolismul universal al osiei lumii (axis mundi) care leagă în ambele sensuri 
lumea materială cu cea spirituală (Bălăceanu-Stolnici C. 1997) (Figura 7). 

 

  

 
 
 
 

Fig. 7. –  Statui dedicate cultului falic 
http://www.grisel.net/delos.htm 

 
Simbolurile acvatice au uneori şi ele o semnificaţie sexuală decriptată de M. Eliade. 

Apele implică atât moartea cât şi naşterea simbolizând rezervorul tuturor posibilităţilor de 
existenţă pentru că orice formă de creaţie este precedată şi susţinută de apă. Insula din mijlocul 
apelor reprezintă creaţia, iar cufundarea în apă reprezintă regresiunea în modul nediferenţiat al 
preexistenţei. In multe mituri cosmologice apa are şi un rol în antropogeneză speciei umane rol 
simbolizat prin diferite evenimente unele cu caracter net sexual.  
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Naşterea, pubertatea, sexualitatea sau moartea ca fenomene naturale şi căsătoria ca 
fenomen social au o dimensiune culturală. În toate culturile ele sunt marcate, prin rituri de 

trecere sau ceremonii cu funcţii comune, universale chiar daca ele diferă ca mod de realizare.  
Pubertatea fiziologică şi pubertatea socială sunt noţiuni distincte şi rareori coincid. 

Tumefierea sânilor, lărgirea bazinului, apariţia părului pubian, menarha sunt semnele 
morfologice de pubertate fizică feminină Trecerea însă la pubertatea socială nu se face atât de 
simplu, automat doar prin apariţia acestora pentru că ea depinde de anumite criterii culturale şi 
de îndeplinirea unor anumite ceremonii iar majoratul are o definiţie juridică Pubertatea nu 
prezintă importanţă doar pentru posibilitatea procreaţiei ci reprezintă o schimbare în statutul 
social. 

Momentul stabilirii ei este variabil căci de exemplu data primei menstruaţii este diferită 
de la o fată la alta, de la rasă la rasă, de la regiune la regiune şi depinde de climă, hrană, 
profesie, ereditate ş.a. De aceea data pubertăţii fizice nu coincide totdeauna cu cea a ritului de 
trece care marchează pubertatea socială. 

Arnold Van Gennep (1873-1957), cel care a introdus conceptul de rit de trecere oferă un 
exemplu în acest sens. La masai pubertatea fiziologica la băieţi apare în jur de 12 ani dar 
circumcizia se face între 12-16 ani când băiatul este destul de puternic, sau în relaţie cu situaţia 
financiară a părinţilor care trebuie să plătească ceremonialul care însoţeşte circumcizia (Van 
Gennep A., 1996). 

S-a evidenţiat că ritul are o structura ternară: fază de separare în care individul 
părăseşte starea anterioară; fază de latenţă în care individul se află între două statute; faza de 
agregare în care individul dobândeşte noul statut (Jean-Claude Muller, [1991] [1992], 1999, p. 
586, 587). 

Riturile iniţiatice semnificative care caracterizau societăţile tradiţionale sunt aproape 
absente în societatea modernă occidentală, misterul iniţiatic păstrându-se mai mult sau mai 
puţin în diferitele sisteme religioase. Imaginea despre sine a omului din societăţile moderne şi a 
idealului acestuia, în comparaţie cu cele ale societăţilor tradiţionale s-a fundamentat pe ideea 
de a se consolida o fiinţă pur istorică trăind într-un cosmos desacralizat (secularizat). 

Prin iniţiere se cuprind un ansamblu de rituri şi învăţături orale cu scopul de a produce 
schimbări majore în statutul religios şi social al unei persoane. După iniţiere, acela devine un 
,,altul”. În societatea primitivă există un ansamblu de tradiţii mitice reflectând concepţia despre 
lume care trebuie să i se facă cunoscută celui ce trebuie iniţiat. Lumea în care trăia omul era 
una sacră, creaţia unor fiinţe supranaturale. Mitologia descrie cum au apărut lucrurile şi pe baza 
ei se întemeiază comportamentul uman, instituţiile culturale şi sociale.  

Prezentăm unele descrieri de practici rituale, cu relevanţă pentru sexualitate aşa cum le-
am găsit la M. Eliade (Eliade M., [1958], [1959], 1995, p. 58-78). 

Practicile ritualice la naştere s-au găsit în Europa secolului al XIII-lea, iar urme ale 
acestora chiar la începutul secolului XX în mediul rural. Ritualul naşterii a dus la apariţia unor 
obiceiuri în care se regăsesc urme ale misterului. La vestea naşterii unui copil, femeile din sat 
mergeau dansând şi cântând la casa noii mame; bărbaţilor întâlniţi  li se umplea pălăria de 
bălegar, orice căruţă întâlnită era făcută bucăţi, iar calului i se dădea drumul. Botezul este un rit 
iniţiatic. 

Menarha, acest simptom fiziologic semn al maturităţii sexuale, necesita ruperea fetei de 
lumea familiară ei. Izolarea ei de comunitate este asemănătoare cu ruperea băiatului de mamă 
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şi izolarea lui. Durata iniţierii varia de la o cultură la alta de la câteva zile în India şi Australia la 
câteva luni în Cambogia. După ce formau un grup se făcea şi o iniţiere colectivă sub îndrumarea 
unor femei mai vârstnice, rude sau nu, care le învăţau despre sexualitate şi fertilitate despre 
responsabilităţile ei în societate şi cosmos. Modul de existenţă care i se dezvăluia era acela de a 
deveni creatoare. 

Fetele erau izolate ceremonial şi într-o parte întunecată a casei, la unele populaţii, li se 
interzicea să se uite la soare. Acest tabu se explică prin legătura mistică a femeii cu luna. De 
asemenea interdicţiile variază de la o zonă la alta, de la un popor la altul. Astfel fetelor aflate la 
menstruaţie nu le era permis să se mişte, să fie atinse, să atingă solul (stăteau în hamac), aveau 
restricţii alimentare sau purtau o anumită îmbrăcăminte. Neofita era împodobită, vopsită cu 
ocru, după care era dusă la o baltă sau un râu cu apă limpede unde avea loc o baie rituală în 
faţa unei mulţimii de femei care ovaţionau.;apoi avea loc un dans colectiv (mai ales la 
cultivatorii de pământ). Sfârşitul iniţierii putea fi marcat şi de semne exterioare cum ar fi 
tatuajele, înnegrirea dinţilor. După aceea era primită şi acceptată oficial ca femeie. Esenţa 
acestor ceremonii este solemnitatea prezentării fetei comunităţii, prin care se arată că fata este 
adultă ceea ce presupune că îşi poate asuma rolurile specifice femeii. Semnificaţia prezentării 
unui obiect, persoane în mod solemn arată caracterul sacru, misterios, unic al acestora şi este 
apreciată a fi stadiul cel mai vechi al ceremoniei iniţierii. 

Misterul sângelui catamenial (care aparţine şi  unei mitologii universale a sângelui este 
la baza iniţierii pubertare feminine la menarhă cât şi în timpul menstruaţiei. Al doilea era un 
obicei întâlnit mai ales la triburile de păstori sau vânători la care economia se baza pe produse 
animaliere (carne, lapte), sângele fiind considerat aducător de noroc. Iniţierea fetelor în 
societăţile matriarhale însoţită de manifestări colective de bucurie, reflectă anunţul că fata a 
ajuns la vârsta pubertăţii şi poate să îşi întemeieze o familie. Explicaţia riturilor de pubertate la 
fete se găseşte în teama masculină de sângele feminin. La populaţia Dyak, misterul sângelui lua 
forme ciudate de reprezentare. Pubera era izolată un an intr-o colibă albă, se hrănea cu 
alimente albe iar după izolare aceasta sugea sânge printr-un tub de bambus din vena deschisă a 
unui tânăr. Albul semnifică faptul că pe perioada izolării nu este nici femeie nici bărbat. Această 
temă a androginizării se regăseşte în perioadele de iniţiere, atunci când fetele şi băieţii poartă 
haine opuse sexului lor (Eliade M.., [1958], [1959], 1995, p. 58-78). La riturile de la băieţi 
izolarea se putea face în pădure, într-o colibă specială. Acestea semnifică simbolic lumea de 
dincolo, moarte, întunericul din timpul gestaţiei mamei. 

In timpul izolării, puberele învăţau să toarcă şi să ţeasă. Aceste îndeletniciri se explică 
simbolic prin faptul că Luna ,,toarce” Timp şi ,,ţese” vieţi omeneşti. De altfel, torsul se practică 
şi ulterior dar prezintă un pericol magic aşa încât nu poate fi executat decât în grup, în casa unei 
bătrâne, la anumite ore, în anumite perioade ale anului. 

Se sugerează o legătură mistică între sexualitate şi meşteşugul torsului, care se 
regăseşte şi în societăţile dezvoltate. Fetele se bucură de o anumită libertate prenupţială care s-
a găsit prezentă în Rusia la începutul secolului XX. Fetele se întâlneau cu băieţii în casa unde se 
adunau să toarcă. Deşi virginitatea era preţuită, întâlnirile erau tolerate de părinţi pentru că 
aceste libertăţi nu sunt erotice ci ritualuri ale izvoarelor vieţii şi fertilităţii. În Ucraina, în 
perioade sacre sau cu prilejul căsătoriilor, femeile şi fetele treceau de la comportamentul 
modest la unul aproape orgiastic. Era nevoie ca din când în când să se încalce normele şi legea 
şi de a se re-crea starea de spontaneitate absolută. Pentru că s-a păstrat şi la popoare creştine 
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până la începutul secolului XX, arată că este o experienţă arhaică mistică, specifică numai 
sufletului feminin.  

Pentru spaţiul românesc Ion Ghinoiu realizează o sugestivă exemplificare a unor rituri 
legate de sexualitate, unele practicate şi astăzi în mediul urban dar mai ales în mediul rural 
(Trebici V., Ghinoiu I., 1986, Ghinoiu I., 2004). 
 Constituirea şi activitatea cetelor de feciori la sărbătorile de iarnă, ,,Strigatul peste sat”, 
,,sîntoaderii” primăvara erau competiţii pentru selecţia maritală. Prin acestea se făceau 
cunoscute pretenţiile la partidele de căsătorie utilizându-se o serie de zicători sugestive 
reflectând un ideal în care intrau în ecuaţie aspectul financiar dar mai ales trei calităţi: hărnicia, 
sănătatea, isteţimea. 

Instituţiile premaritale cu rol de iniţiere şi selecţie maritală cum sunt: ,,însurăţitul, 
înfrăţitul, ceata de feciori, şezătoarea, hora satului şi nedeia”, sparg legăturile cu familia îi rup 
pe aceştia de părinţi şi îi pregătesc pentru transferul la grupul de neveste sau de bărbaţi 
căsătoriţi. 

Orice astfel de transfer este perceput ca un nou început. De aceea riturile şi simbolurile 
legate de ele sunt comune sau asemănătoare cu cele legate de cosmogonie. 
 Totdeauna avem praguri de trecut: ale anului, anotimpurilor, lunii nopţii, naşterii, 
adolescenţei, vârstei adulte, bătrâneţii, morţii, a vieţii de dincolo – pentru cine crede în ea. 
Cunoaşterea acestor rituri şi simboluri permite determinarea ciclurilor culturale şi ariile de 
civilizaţie ale popoarelor. 
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Un experiment interdisciplinar:  artişti şi cercetători în localitatea Vădastra 
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REZUMAT 

Numele Vădastra este renumit în toată lumea în special în rândul arheologilor, fiind asociat culturii eneolitice ale 
cărei vestigii au fost semnalate în zonă încă din secolul XIX de către Cezar Boliac, consituind obiectul mai multor 
expediţii arheologice. Aceste descoperiri au oferit o  puternică motivaţie pentru stabilirea în comuna Vădastra a 
unei staţiuni de cercetare. Iniţiativa aparţine prof. Dragoş Gheorghiu de la Universitatea Naţională de Arte, care a 
alcătuit o echipă formată din arheologi, arhitecţi, antropologi şi artişti. Tema centrală a acestei cercetări 
multidisciplinare longitudinale este „Focul, Apa şi Habitatul în viaţa comunităţilor tradiţionale”, iar contribuţia 
autorului prezentului articol a constat în culegerea de istorii orale referitoare la “vatra” localităţii Vădastra şi la 
formele culturii materiale îmbrăcate de acest concept regiunea menţionată. „Vatra” desemnează o platformă 
înălţată pe care se face focul şi totodată un loc de baştină, de origine. Pământul şi focul, omniprezente în ocupaţiile 
tradiţionale, sunt elemente esenţiale pentru producerea obiectelor de ceramică - cele de la Vădastra fiind renumite 
în întreaga lume. Un element esenţial nelipsit din nici o gospodărie a Vădastrei este “ţestul”. Ţestul, prin natura sa 
este în strânsă legătură cu vatra şi este construit de un grup de  femei din sat, ocupând astfel un loc simbolic  
central în familie şi comunitate.  

   
VĂDASTRA – SPAŢIU NESECAT DE INFORMAŢII ETNOGRAFICO-ISTORICE 
 Un concept larg întrebuinţat în discursurile contemporane, indiferent de tematica ori 

disciplina careia i se înscrie, este acela de „societate durabilă”. Atributul „durabilităţii” este dat 
de ideea că activităţile umane sunt dependente de mediul înconjurător şi de resurse. Sănătatea, 
siguranţa socială şi stabilitatea economică a societăţii sunt esenţiale în definirea calităţii vieţii. 
Aceşti factori trebuie luaţi în considerare atât la nivelul macrosocial, cel al organizării 
comunitare (până la aceea de naţiune), cât şi la cel microsocial al grupului familial şi individului.  

Mediul urban este cu predilectie cel în care se desfasoara dialogul asupra „societăţii 
durabile”. Este sălaşul paradoxal al progresului şi declinului. Cel care însă face posibilă spălarea 
păcatelor lumii civilizate – ca să parafrazăm titlul unei celebre lucrări a lui Konrad Lorenz -  este 
satul, confruntându-ne cu istoria vie, cu trecutul fiinţei şi lumii noastre. Aici natura se oferă 
nemijlocit omului, ca o sursă constantă de vitalitate - asemeni locului de baştină al lui Anteu. 
Satele româneşti pot fi diferite ca topos şi ethos, dar pentru cercetătorul social acestea 
furnizează filonul explorabil al Volkgeist-ului carpato-danubiano-pontic. 

Situată la aproximativ 15 km de Corabia (punct de reper pe traseul DN 54: Caracal – 
Corabia – Turnul Magurele), comuna Vădastra este aparent o localitate rurala tipica zonei de 
şes. Cu toate acestea, numele Vădastra este cunoscut în toată lumea în special în rândul 
arheologilor, fiind asociat culturii eneolitice ale carei vestigii au fost semnalate în zonă încă din 
secolul XIX de către Cezar Boliac. Poet şi fruntaş paşoptist, Cezar Boliac a fost promotor al 
arheologiei în România, întreprinzând primele expediţii în 1858.  

Pe lângă descoperirile eneolitice, sunt consemnate vestigii ale unor aşezări daco-romane 
care făceau parte dintr-un sistem fortificat cu centrul administrativ la Sucidava (cetate ale carei 
ruine se găsesc la marginea oraşului Corabia). Aceste descoperiri au oferit o  puternică 
motivaţie pentru stabilirea în comuna Vădastra a unei staţiuni de cercetare. Iniţiativa aprţine 
profesorului Dragoş Gheorghiu, cadru didactic la Universitatea Naţională de Arte, care a alcătuit 
o echipă multi-disciplinară, formată din arheologi, arhitecţi, antropologi şi artişti şi având ca 
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obiectiv explorarea potenţialului istoric şi socio-cultural al regiunii şi prin aceasta, să sprijine şi 
încurajeze redobândirea de către Vădastra a renumelui pe care l-a avut în anii ”70.  

Prin organizarea unei cercetări integrate multi-anuale, cu participanţi atât din România 
cât şi din străinătate, s-a dorit reînnodarea legăturii locuitorilor actuali cu tradiţiile acestei zone, 
promovarea renumelui şi atragerea interesului şi investiţiilor autorităţilor centrale şi a altor 
factori economici şi sociali din România şi din străinătate, echipa prof. Dragoş Gheorghiu 
reuşind să atragă interesul şi participarea localnicilor şi autorităţilor locale.  

Activităţile de cercetare propuse pentru a se desfăşura în situl Vădastra au fost 
următoarele: 

- identificarea unor surse de lut al căror material să fie după ardere mai apropiat 
de textura fragmentelor ceramice analizate; 

- experimentarea unor amestecuri anorganice în lut; 
- analiza fluxurilor tehnologice de fabricaţie a obiectelor ceramice; 
- analiza metodelor de trasare şi de decorare a pieselor ceramice; 
- analiza etnologică a cuptoarelor din zona şi comparaţia cu forma şi cu 

performanţele celor din documentaţia arheologică existentă; 
- analiza deconstrucţiei formelor ceramice prin fragmentare intenţionată 

transferul informaţiei ştiinţifice sub forma de lecţii practice studenţilor şi copiilor din satele 
Vişina Nouă şi Vădastra, în scopul revitalizării artei moderne şi a tradiţiei ceramice locale. 

 
Metoda principală utilizată a fost aceea a reconstucţiei lanţurilor tehnologice de formare 

şi de ardere a obiectelor ceramice, prin aceasta înţelegându-se analiza materialelor şi încercări 
repetate de realizare a unor probe de material şi, în final, a unor obiecte cat mai apropiate de 
cele originale. Aceasta metodă experimentală este indispensabilă în cadrul încercării de 
revitalizare a tradiţiei ceramice, precum şi în cazul arheologiei experimentale. 

 
VATRA – CONCEPT CENTRAL AL CERCETĂRII SOCIO-ANTROPOLOGICE ÎN MEDIUL 

RURAL 
Tema centrală a acestei cercetări multidisciplinare longitudinale este „Focul, Apa şi 

Habitatul în viaţa comunităţilor tradiţionale”, iar autorul prezentului articol a contribuit la 
complexul demers investigativ prin culegerea de istorii orale referitoare la “vatra” localităţii 
Vădastra şi la formele culturii materiale îmbrăcate de acest concept în regiunea menţionată. 
Această temă nu a mai fost adusă până acum în centrul unei cercetări socio-antropologice. 
Persoanele intervievate - în cadrul acestui studiu antropologic - fac parte din grupul intitulat 
altădată „bătrânii satului” – grup compus din 5 femei şi 4 bărbaţi în vârstă de peste 85 de ani. 
Prin interviuri individuale realizate la domiciliul acestora am putut să culegem câteva informaţii 
esenţiale pentru tematica şi obiectivele de cercetare pe care ni le-am propus. Întrebarea 
principală în jurul căreia s-au orientat interviurile, a fost: Unde ştiţi dumneavoastră ca s-ar afla 
„vatra satului” aici în Vădastra ? Prezentăm mai jos ceea ce înţelegem prin conceptul de „vatră” 
precum şi modul în care acesta se încadrează în tema largă a studiilor şi experimentelor 
efectuate în comuna Vădastra. 

VATRĂ, conform Dicţionarului Explicativ al limbii române desemnează o „platformă 
înălţată pe care se face focul şi totodată un loc de baştină, de origine” (DEX 1998). 

Prezentăm în cele ce urmează semnificaţia cuvântului “vatră” regăsit în alte limbi: 
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 Bosniacă, Sârbo-croată - foc 
 Cehă / Slovacă – rug  
 Albaneză - loc al focului   
 Dialectul Proto-Indo-European „ater” – foc, cenuşă  
 Latină:  „atrium” 
 Persană / Avestană: „atar” – foc  
 Sanscrită: „varta” – ţară / ţinut 
 
Echivalenţele terminologice şi semantice ale cuvântului vatra din diferite limbi şi 

apropierea de latinescul atrium, persanul atar şi sanscritul varta, indică o posibilă origine 
comună. Legătura între cele două semnificaţii (de „foc” şi de „loc de origine”) evidentă numai  
în limba română se face prin semnificaţia sacră şi utilizările primordiale pe care omul le-a dat 
focului. Focul a servit la protecţia împotriva animalelor periculoase şi împotriva intemperiilor. 
Focul este primul instrument care a fost utilizat în defrişarea unor mari suprafeţe, destinate 
ulterior locuiri (aşezare pe vatra unui foc primordial)  sau exploatării agricole.  

Focul are, de asemenea, o profundă conotaţie sacră. „Focul mocneşte în suflet mult mai 
sigur decât sub cenuşă” (Gaston Bachelard – Psihanaliza Focului, p.41). Focul era utilizat în 
incantaţiile şamanice şi ocupa locul central pe altarele templelor. Este element cosmogonic 
pentru Heraclit şi zoroastrism şi Dumnezeu pentru Moise. Este un drept divin acordat şi 
oamenilor, împotriva poruncilor lui Zeus, de către Prometeu – părintele lor. 

Revenind la semnificaţia vetrei, putem spune că pentru români, termenul desemnează 
identitatea unei locaţii sau localităţi (în esenţa ei profund spirituală), sens care izvorăşte 
probabil dintr-un înţeles străvechi: acela de spaţiu originar de importanţă centrală (pentru o 
aşezare sau o locuinţă), unde în mod ritualic se aprindea un foc. 

Urmărind obiectivul principal al studiului antropologic al localităţii, am pornit la 
identificarea “vetrei satului” din Vădastra prin interviuri cu localnicii vârstnici (9 persoane având 
peste 85 ani) şi culegerea de istorii orale locale. 

Conform istoriei orale locale, locul de referinţă ca “vatră” a Vădastrei  desemnat de cei 
intervievaţi “linia sârbilor” (linie este echivalentu “ulişei” sau “străzii”) 

“Vădastra a fost locuită demult de sârbi şi ei au făcut-o aşa cum e acum ”  îmi spune 
M.N. (87 ani). 

Conjugînd această informaţie locală cu datele istorice, putem concluziona că sârbii au 
ajuns în regiune la începutul perioadei medievale – când se conturează şi actuala structură a 
localităţii. Referitor însă la originea străveche a Vădastrei, localnicii povestesc: 

 “Este un loc pe deal, îi zice la cetate şi pe acolo au locuit demult romanii” povesteşte I.P. 
(91 ani) 

Pământul şi focul, omniprezente în ocupaţiile tradiţionale, sunt elemente esenţiale 
pentru producerea obiectelor de ceramică, între care cele descoperite la Vădastra sunt 
renumite în întreaga lume – datorită, în special, elementelor decorative unice. 

 Cu toate că se foloseau pe scară largă cuptoarele tradiţionale (aşa cum atestă 
descoperirile arheologice) şi deci era posibilă producerea cărămizilor, casele tradiţionale din 
Vădastra sunt construite din paiantă (un amestec de pământ întărit sau chirpici şi lemn). Foarte 
interesant este însă, stilul decorativ al caselor: ocru-verde, reproducând culorile peisajului 
zonei, fapt întâlnit şi în cazul caselor dobrogene sau mediteraneene (alb-albastru). 
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Ţestul – îmbinare de elemente materiale şi spirituale şi relaţia sa cu vatra 

ca spaţiu al focului dar şi al identităţii culturale al unei comunităţi 

 
 Un element esenţial nelipsit din nici o gospodărie a Vădastrei este “ţestul” – un fel de 

mini-cuptor mobil construit din chirpici. Ţestul are forma unei pălării imense care se pune pe o 
vatră. Acest „capac” are două orificii in partea superioară, care sunt străbătute cu un drug de 
fier ori de câte ori este necesară ridicarea „ţestului”.  

 
Lenuţa (E.O.), o localnică in vârstă de 85 de ani mi-a povestit modul în care se 

construieşte ţestul: “Chirpiciul trebuie să fie făcut doar cu pământ galben la care se adaugă 
doar un pic de apă ca să poată să rămână gros. Apoi se introduc paiele şi turtele(de baligă - n.a.) 
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şi calci amestecul ca să se pătrundă bine. Trebuie frământat de nouă ori, exact ca la „colivă”. 
Odată preparat chirpiciul, se modelează din el o pălărie mare, cu două găuri in vârf prin care se 
introduce un drug, ca să poţi ridica ţestul de pe vatră. Apoi îl laşi să se usuce trei zile. Apoi îl arzi 
cu paie, îl cureţi , îl decorezi şi faci prima bucată de pâine sub el. Pâinea asta nu trebuie 
mâncată. Ea se îngropă sau poţi să o dai şi la păsări. Aşa zice tradiţia”. 

 
Această tehnologie încărcată de elemente sacre aduce în prim plan tradiţia oferirii 

primei pâini pământului sau păsărilor ca simbol de gratitudine faţă de natură ca sursă de bunuri 
necesare oamenilor.  

Ţestul, prin natura sa este în strânsă legătură cu vatra.  Originea etimologică (testa) este 
atribuită romanilor dar legătura sa cu vatra ne face să credem că existenţa acestui obiect este 
mai îndepărtată, poate la fel de îndepărtată cu olăritul sau modelarea lutului în general. 
Această pălărie sau farfurie mare se decorează cu motive specifice zonei, motive mai sus 
menţionate ca fiind unice pe vasele neo-eneolitice descoperite în lume. 

 
CONCLUZII 
Zona Vădastrei are o încărcătură istorică remarcabilă, în special prin vestigiile 

descoperite. Aşezarea Vădastrei aşa cum este în structura cunoscută astăzi, pare însă ceva mai 
recentă. În interviurile pe care le-am efectuat, „bătrânii satului” atribuie stabilirea „vetrei”  de 
către sârbi, ceea ce sporeşte patrimoniul cultural al regiunii. Din păcate vestigiile din perioada 
evului mediu lipsesc în zonă, astfel încât preocupările arheologilor revin implacabil către 
obiectele ceramice care au dat faima Vădastrei. 
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