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Trepanaţia craniană la culturi preistorice din Transilvania∗
O istorie a medicinii, aşa cum era ea plănuită în perioada interbelică de Valeriu
Bologa şi Mircea Eliade1, şi realizată mulţi ani mai târziu2, ia în considerare, în mod firesc,
primele ei semne or în acest caz, trepanaţiile craniene ocupă un loc special, ca primele
dovezi, deşi nu unice, ale practicării unei medicini avant la lettre, rudimentară, dar cu
rezultate, nu de puţine ori, eficiente.
Scopul articolului de faţă este de a arunca o privire de ansamblu asupra acelei
îndeletniciri preistorice care trezeşte interes prin situarea, aparent echidistantă, între ştiinţă
şi ritual religios, adică trepanaţia. Perspectiva mea este a celui care se ocupă de cultura
materială a populaţiilor vechi şi, în măsura în care vestigiile arheologie o permit, şi de
realităţile spirituale. Studiul încercă să surprindă una din manifestările omului preistoric,
atestate prin diferite descoperiri arheologice, ignorată pe nedrept de studiul ocupaţiilor
tradiţionale, ocupaţii tradiţionale înţelese în sensul larg de activitate umană din trecut, care
implică o oarecare repetabilitate şi, nu în ultimul rând, specializare. Ultimul cuvânt în
rezolvarea acestei probleme îl va avea cu siguranţă antropologia şi studiile de
paleomedicină. Nu încerc aici decât o reconstituire, sper cât mai veridică, a practicării
acestei ocupaţii în preistorie, exemplificând prin câteva descoperiri de la noi din ţară.
Vechimea trepanaţiei este coborâtă de unii cercetători în mezolitic3, şi chiar
paleolitic târziu4, certă este însă atestarea ei începând cu neoliticul5. Există teorii
“monocentriste” care încearcă să dovedească existenţa unui singur loc de origine a
trepanaţiei, respectiv Europa centrală şi nordică, de unde s-ar fi răspândit apoi în întreaga
lume6. Cred că ipoteza trebuie privită cu multă reticenţă, avându-se în vedere larga
răspândire a fenomenului în timp şi spaţiu. Cranii cu trepanaţie au fost descoperite pe
aproape toate continentele şi aparţin unor culturi diverse7. Deşi era considerată de
medicina universitară din a doua jumătate a secolului XIX ca fiind încă o operaţie
periculoasă8, trepanaţia era practicată în aceeaşi perioadă în anumite zone din Europa cu
mijloace rudimentare9. Primele informaţii scrise referitoare la trepanaţie, indicată exclusiv
din motive terapeutice10, sunt cele ale lui Hippocrate (460-355 î.Hr) şi Celsus (25 î.Hr.-37
d.Hr.)11, ele fiind ulterior completate de diferite tratate medievale, renascentiste sau
moderne12, şi chiar de imagini plastice13.
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Un scurt istoric al interesului pentru craniile trepanate ar putea să înceapă cu anul
1685, când este decoperit un astfel de craniu în Franţa, la Cocherel14. În 1816 Barbrie du
Bucarge prezenta în cadrul Societăţii anticarilor din Franţa (Société des Antiquaires) un
craniu trepanat cu urme de însănătoşire, semn al supravieţuirii post operatorii de
aproximativ 12 ani15. Un alt pas important este cel făcut în 1873 de P. Barthélemey
Prunièrs care prezintă la Congresul ţinut de Association français pour l’avancement de la
science, la Lyon, un craniu cu trepanaţie descoperit în anul 1868, la Lozere, împreună cu o
bucată de calotă craniană pe care Prunièrs o numeşte “rondelle” şi presupune că era
folosită drept amuletă16. Paul Broca (1824-1880) este cel de numele căruia se leagă
începuturile abordărilor ştiinţifice ale trepanaţiei, deşi considera iniţial şi el această
intervenţie ca fiind rezulatul unor motivaţii de ordin magico-ritual. În 1876, P. Broca
prezintă la un congres internaţional de antropologie şi arheologie preistorică de la
Budapesta referatul cu titlul Sur la trepanation du cranne et les amulettes crânnienes à
l’époque neolitique. El este primul care stabileşte distincţia între operaţia in vivo şi cea post
mortem17. În 1887, face primele experimente de trepanare a unor cranii de câini de vârste
diferite, prin metoda răzuirii18.
La noi, debutul acestor cercetări poate fi plasat la începutul sec. XX. Cei care se
ocupă de trepanaţie sunt fie antropologi şi istorici ai medicinii, fie arheologi. Amintesc
aici, doar ca repere, pe Alexandru Lenghel, cu studiile din în 192619 şi 193020, pe Ioan
Gabriel Russu şi Valeriu Bologa cu sinteza lor din 196121 şi articolele semnate de Olga
Necrasov în 195922 şi 197723. Numele altora, nu mai puţin importanţi, sunt citate pe
parcursul acestui articol. Acestora li se adaugă cercetările de etnoiatrie întreprinse de C.S.
Nicolaescu-Plopşor în perioada interbelică24 şi de Nicolae Dunăre în a doua jumătate a sec
XX25, care au relevat existenţa în cadrul medicinii populare a trepanaţiei la oi, practicată şi
astăzi de ciobani26. Trepanaţia la oi a fost interpretată ca fiind un obicei vechi27 şi înrudită
cu cea făcută la oameni28, scopul acestei intervenţii veterinare fiind pur terapeutic29. În
antichitate se practica şi trepanaţia la cai30.
Cele patru cranii asupra cărora îmi voi îndrepta atenţia în mod deosebit au fost
descoperite în Transilvania. Două aparţin eneoliticului şi au fost găsite în cadrul necropolei
de la Decea Mureşului (jud. Alba) (pl. I/1, 2), cel de-al treilea a fost descoperit la Livezile
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(jud. Alba) (pl. II/2), aparţine bronzului timpuriu, iar ultimul este cel din necropola scitică
de la Cristeşti (jud. Mureş) (pl. IV/ 2)31.
Comunitatea eneolitică de la Decea Mureşului face parte dintr-un fenomen
enclavatic32 în arealul intracarpatic al României. Împreună cu mormântul de la Csongrad
(Ungaria)(pl. I/3,4)33, descoperirea de la Decea Mureşului formează un aşa-numit complex
de manifestări culturale, fără a avea însă trăsăturile unei culturi gata formate34, aşa cum
presupuneau unii cercetători35. Originea nord-pontică a acestei comunităţi s-a stabilit în
primul rând datorită unor elemente din ritualul funerare dar şi pe baza anumitor obiecte de
inventar, cele mai apropiate tipologic fiind mormintele cu ocru de la Mariupol şi Ciapli36.
Pe baza unor similarităţi cu alte morminte sau cimitire din România, s-a încercat stabilirea
căilor pe care le-ar fi putut urma comunitatea de la Decea Mureşului37 în deplasarea ei spre
centrul Transilvaniei, reprezentând prima realitate culturală produsă de migraţiile păstorilor
nord-pontici, identificaţi ca proto-indoeuropeni. Contextul arheologic al necropolei de la
Decea, cu cele două cranii trepanate, este descris de I. Kovács38, cel care cercetează
sistematic acest sit în 1913. Craniilor trepanate de la Decea Mureşului le-au fost
consacrate, de-a lungul anilor, mai multe interpretări, începând chiar cu descoperitorul
lor39.
Primul craniu a fost găsit în M.3 la o adâncime de 41 cm (pl. I/1). Orientarea
scheletului era NEN-SVS, cu capul spre NEN, diferită de toate celelalte morminte ale
necropolei orientate aproximativ SV-NE, cu capul scheletelor spre SV. Din inventarul
mormântului făceau parte o lamă de silex de 18 cm, pe care defunctul o ţinea în mână, un
şir de mărgele de cupru şi o cantitate considerabilă de ocru roşu40. Scheletul a aparţinut
unui bărbat41, în vârstă de aproximativ 50-55 de ani42. Locul unde a fost efectuată
“operaţia”, respectiv centru frunţii (pl. II/1), este unul neobişnuit43. Forma deschiderii este
aproximativ ovală, marginile tăieturii sunt oblice, cu deschiderea mai largă spre exterior, şi
nu prezintă urme de însănătoşire, semn că individul a murit imediat după “operaţie” 44.
Celălalt craniu trepanat a fost descoperit în M.4, la o adâncime de 30 cm (pl. I/2).
Inventarul era alcătuit de această dată dintr-un vas de lut fragmentar, un “colier” (brăţară)
din cupru, un şir de mărgele tot din cupru şi, de asemenea, ocru roşu. Şi la acest schelet, ca
şi în cazul celui anterior, în mâna dreaptă a fost descoperită o lamă de silex de 17 cm
lungime, fapt care particularizează cele două morminte, o dată în plus, în cadrul
necropolei45. Sexul scheletului din M.4 nu a fost identificat, dar este vorba despre un
individ adult care avea aproximativ 30-40 de ani46. Pierderea de materie osoasă de formă
31
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circulară a fost identificată în zona osului temporal drept, deasupra urechii. Lipsa unor
semne de vindecare a ţesutului osos în zona tăieturii a dus la aceeaşi concluzie, ca şi în
cazul craniului prezentat anterior, adică decesul individului imediat după intervenţie47. Pe
baza analizei paleopatologice s-a constatat că ambele “operaţii” au fost cauzate de
traumatisme craniene. Mai mult, în cazul craniului din M.3, datorită locului neobişnuit al
trepanaţiei, traumatismul a fost pus pe seama lovirii violente a craniului cu un obiect dur,
în timpul unui conflict48.
Printre piesele de inventar descoperite în cadrul cimitirului de la Decea Mureşului
se numără şi două măciuci de piatră (pl. II/3)49, obiecte a căror origine se află în zona nordpontică50. O posibilă cauză a cel puţin uneia dintre cele două trepanaţii de la Decea
Mureşului, putea să fie rănirea produsă prin lovire cu astfel de obiecte. Ipoteza este
sugerată de T. Anda51, care asociază aceste obiecte cu unele asemănătoare, descoperite în
insulele din Marea Sudului şi în America Centrală şi de Sud (pl. II/3, 4), a căror arie de
răspândire suprapune perfect o zonă cu foarte multe cazuri de trepanaţie. J.Wölfel este de
părere, în legătură cu craniile din aceste zone îndepărtate, că nu există altă cauză a
trepanării lor decât traumatismele produse de măciucile descoperite aici, în urma unor
conflicte, doar aşa putându-se explica suprapunerea celor două arii de răspândire52. Un alt
obicei la aceste triburi permitea băieţilor să lovească, cu astfel de sceptre, asemănătoare
celor de la Decea Mureşului, corpurile celor morţi în urma unei bătălii53,.
Tehnica trepanaţiilor de la Decea Mureşului a fost burinajul, executat probabil
chiar cu lamele de silex din mâinile defuncţilor54. Este posibil, după cum afirmă
cercetătorul acestui sit, să mai fi fost şi alte cazuri de trepanaţii în necropolă, dar craniile
din celelalte morminte s-au păstrat doar fragmentar iar cercetarea cimitirului nu s-a făcut
exhaustiv55.
Craniul trepanat de la Livezile-Baia, a fost recuperat în 1972 dintr-un tumul distrus
aproape complet de un drum de ţară care afecta şi alte movile dintre cele şase care formau
necropola de aici56. Iniţial s-a crezut că acest craniu aparţine culturii Coţofeni57,
rectificarea făcându-se implicit printr-o nouă interpretare şi atribuire culturală a acestor
monumente funerare, răspândite în zona Munţilor Apuseni58. În ciuda faptului că
apartenenţa acestor tumuli la cultura Coţofeni a fost negată explicit59 şi problema lor cred
rezolvată60, ea a fost şi continuă să fie exprimată61. Fără a se minimaliza aportul substanţial
al culturii Coţofeni la formarea grupului Livezile, denumit iniţial Bedeleu62, acesta
reprezintă, conform concluziilor lui H. Ciugudean, o realitate distinctă şi insolită63.
Trepanaţia craniului de la Livezile (pl. II/2) prezintă interes din cel puţin două
motive: deschiderea tăieturii are cele mai mari dimensiuni dintre toate cele prezentate de
47
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49
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50
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54
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55
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moderne de exploatare a nisipului care au epuizat necropola, vezi Luca 1999, p. 55
56
Ciugudean 1996, p. 51
57
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60
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61
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mine în aceast lucrare aici dar şi dintre toate cele descoperite în ţara noastră, respectiv o
lungime a diametrului mare de 12,2 cm şi a celui mic de 7,2 cm, dar şi pentru faptul că, în
ciuda acestei dimensiuni, prezintă date certe ale unei însănătoşiri post operatorii 64.
Această concluzie a fost determinată de “prezenţa unui proces de vindecare osoasă sugerat
de o obliterare parţială a celulelor diploice”, fapt care “indică o supravieţuire post
operatorie a subiectului de peste un an”65, intervalul minim pentru cicatrizarea unei leziuni
osoase fiind de minim un an66. Dispunerea trepanaţiei este fronto-parietală, diametrul mare
fiind dispus paralel cu sutura sagitală. Craniul aparţine unei femei de aproximativ 35-40
de ani67. Lipsa traumatismelor cranio-cerebrale, configuraţia craniului, aspectul suturilor şi
structura planului osos sunt ”elemente care sugerează că trepanaţia s-a efectuat la un
subiect în plină sănătate”68, de aici şi imposibilitatea de a se opta pentru un motiv mistic
sau dimpotrivă, unul terapeutic, care să fi determinat această trepanaţie69. Trebuie
menţionat faptul că la Meteş-Meteşel, într-un tumul din necropola de aici au fost
descoperite pe lângă 6 morminte de înhumaţie, două morminte de incineraţie70, care aparţin
bronzul timpuriu II 71, după cronologia lui H. Ciugudean. Un fragment de calotă craniană
din M1, rămasă în urma calcinării, prezenta urmele unei posibile trepanaţii72. Din câte
cunosc, fragmentul nu a făcut obiectul unui studiu antropologic. Obiceiul trepanării,
limpede atestat prin descoperirea de la Livezile, este foarte posibil să fi fost transferat unui
orizont cronologic posterior, aşa cum au fost transmise şi alte elemente de cultură
materială.
Necropola de al Cristeşti număra, în momentul descoperirii, 17 morminte73 şi
aparţine sciţilor agatârşi74. Craniul scitic de la Cristeşti (pl. IV/ 2) nu prezintă urme de
însănătoşire post operatorie. Cu toate acestea se consideră că trepanaţia a fost făcută de un
vindecător specializat75, practicarea medicinii în rândul sciţilor fiind demonstrată şi de alte
descoperiri76. La sciţii din zona Munţilor Altai au fost identificate, pe baza descoperirilor
arheologice, practici de mumificare a trupului prin îngheţare (pl. IV/3)77. Corpurile celor
decedaţi erau îmbălsămate cu multă pricepere înainte de a fi supuse îngheţării. Pentru a
păstra forma corpului, organele interne, anumite părţi de muşchi şi creierul erau înlocuite,
iar părţile lipsă şi cavităţile erau umplute cu iarbă sau păr. Pentru înlocuirea creierului era
executată trepanţia, pielea capului fiind ulterior cusută78. Documentele scrise depun
mărturie pentru activitatea unor medici sciţi. Unul dintre ei este posibil să fi fost şi medicul
mitic hiperboreu Abaris, iar un altul este Anacharsis care după unii a trăit pe vremea lui
Solon (640-558? Î.Hr.), iar după alţii in timpul lui Pitagora (cca 580-500 î.Hr.). Despre
Anacharsis se spune că vindeca bolnavii prin descântece79. Este posibil ca medicii sciţi să
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fi cunoscut şi practicat trepanaţia şi alte forme chirurgicale chiar dacă medicina lor era
bazată în general pe alte metode terapeutice80.
Descoperirea craniului trepanat de la Girov, jud. Neamţ (pl. III/1) în context
cucutenian ar putea să infirme, consideră Olga Necrasov, ipoteza conform căreia această
practică a fost introdusă la noi de populaţile pre-indoeuropene, ea existând şi la
comunităţile autohtone neolitice81. În sudul Dunării primele cranii trepanate apar tot la
nivelul eneoliticului82. Este adevărat, pe de altă parte, că descoperirile cu caracter funerar
din cadrul culturii Cucuteni sunt foarte sărace83. Scheletul al cărui craniu este trepanat, de
la Girov, a fost descoperit în 1972 într-o locuinţă, alături de scheletele a trei copii84. El
aparţinea unei femei de aproximativ 40-50 de ani şi a fost datat în subfaza A4 a culturii
Cucuteni85. Se cunoaşte faptul că primele elemente de cultură materială a populaţilor nordpontice de origine Srednâi Stog II au fost identificate în context cucutenian încă de la
sfârşitul subfazei A386. Este vorba de ceramica de tip C şi de sceptrele din piatră
reprezentând capete de cal. Ipoteza Olgăi Necrasov despre craniul de la Girov pare să fie
susţinută de descoperirile de la Ruse, unele dintre craniile trepanate de aici aflându-se întrun mediu gumelniţean sud-dunărean87. Acestea nu infirmă însă total prima ipoteză a
influenţelor venite de la populaţiile nord-pontice. Problema rămâne în continuare deschisă
şi nu lipsită de semnificaţie, trepanaţia putând fi luată în considerare ca oricare alt element
de cultură materială sau spirituală în (re)definirea raporturilor dintre comunităţile
autohtone şi cele alogene.
Începând cu mormintele cu ocru din eneoliticul final, amintesc aici alături de cele
două cranii de la Decea Mureşului88, pe cel de la Stoicani-Cetăţuia şi unul de la Holboca,
jud. Iaşi89, trepanaţia este bine atestată la noi şi abia începând cu epoca bronzului această
practică cunoaşte o mai mare amploare, etapa timpurie fiind reprezentată, pe lângă
descoperirea de la Livezile, de cea de la Diniaş (jud. Timiş) (pl. III/2)90, craniile 52 şi 26 de
la Zimnicea (jud. Teleorman) (pl. III/3, 5)91 şi cel descoperit la Sărata Monteoru (jud.
Buzău) numerotat 13392. Din bronzul mijlociu şi târziu avem alte două exemplare de la
Sărata Monteoru, respectiv craniul nr. P. 71, descoperit în 1954 şi altul descoperit de I.
Nestor (pl. IV/1)93, alături de care se numără şi craniile de la Cetăţenii din Deal (jud Argeş)
(pl. III/4)94 şi cel de la Poiana, numerotat K. 1195. Craniul de la Histria-Bent (jud.
Constanţa) (pl. III/5), ca şi cel de la Cristeşti, aparţine Hallstattului96. Singurul craniu
trepanat datând din a doua epocă a fierului este cel descoperit la Poiana (jud. Iaşi), notat cu
I.197.
În toate aceste cazuri, “operaţiile” nu au depins nici de vârsta şi nici de sexul
“pacienţilor”. Mult timp s-a crezut, pe baza descoperirilor din vestul Europei, că această
80
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intervenţie se făcea doar pe craniile unor copii, acest stadiu al cercetărilor ducând spre
concluzia, că trepanaţia are un caracter exclusiv magico-ritual98. În descoperirile
preistorice de la noi nu există, încă, nici un exemplu de copil trepanat99, deşi apar în sudul
Dunării încă din eneolitic100.
Unii cercetători sunt de părere că trepanaţiile şi intervenţiile ortopedice 101, nu sunt
unicele forme de practici chirurgicale în preistorie, doar că acolo unde au fost abordate
părţile moi ale corpului nu s-a păstrat, fireşte, nici o urmă102.
Cert este însă faptul că trupul uman reprezintă încă din aceste timpuri obiectul unui
interes deosebit. Intervenţiile asupra lui s-au făcut atât din posibile scopuri rituale cât şi
funcţionale sau estetice. Mă refer aici la amputările intenţionate ale unor membre103,
decapitări rituale104, mumificări105, excarnaţii 106şi chiar presupuse tatuaje107. Pentru
reconstituirea, cel puţin parţială, a medicinii preistorice, invocarea unor asemănări cu
populaţiile primitive de astăzi este iminentă, chiar dacă analogiile trebuiesc făcute cu
atenţie108. Mutilarea rituală, pictarea sau tatuarea sunt folosite de unele populaţii primitive
de astăzi în cazul bolilor, ca practici terapeutice magice109.
În ceea ce priveşte locul de elecţie al trepanaţiei, în ciuda unor păreri potrivit cărora
ar fi preferată zona parietalului110 şi mai ales parietalul stâng111, se poate observa din cele
patru cranii prezentate aici că nu există totuşi nici un canon din acest punct de vedere. Nu
sunt evitate în general nici zonele sensibile ale craniului, adică suturile şi sinusurile, aşa
cum credeau unii cercetători112, dovada cea mai bună în acest sens fiind craniile cu urme de
vindecare, unul dintre ele fiind cel de la Livezile-Baia, unde trepanaţia străbate transversal
sutura coronară113 şi exemplele pot continua114.
Tehnicile folosite la realizarea acestor orificii pe craniile preistorice descoperite în
Transilvania sunt cu precădere două: burinajul (pl. II/6 B)115 şi raclajul (pl. II/ 6A)116.
Craniul de la Livezile este singurul unde a fost aplicată metoda raclării 117. Pe seama
micului fierăstrău pentru trepanaţie cu lamă semilunară descoperit la Galaţii Bistriţei118, s-a
presupus existenţa unei tehnici intermediare între burinaj şi ceea ce a fost numit în
98
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termionologie engleză rectangular incisions (pl. II/ 6D), practicată mai ales de incaşi cu un
cuţit special numit tumi (pl. V/ 11)119.
Confecţionate iniţial din piatră120, instrumentele medicale au devenit, o dată cu
descoperirea metalului, tot mai perfecţionate121. Lamelor neolitice din silex, de mici
dimensiuni, este posibil să le fi fost ataşate mânere (pl. V/1) sau, în cazul celor de
dimensiuni mari, cum sunt cele de la Decea Mureşului (pl. V/2-5), cu analogii în mai
multe culturi eneolitce122 ele au putut fi folosite pur şi simplu.
Primul instrument de la noi, cosiderat ca folosind cu siguranţă trepanaţiei, este
obiectul de fier de numai 11 cm, având la un capăt o terminaţie semilunară sub forma unui
fierăstrău, descoperit într-un mormânt de incineraţie celtic la Galaţi Bistriţei, jud Bistriţa
Năsăud123 (pl. V/6). Interpretat iniţial ca piesă cu întrbuinţare cultică, obiectul şi-a găsit
analogii într-o descoperire aparţinând La Téne-ului din Ungaria într-o trusă chirurgicală de
la Kis-Kőszeg (pl. V/7), ajungându-se la concluzia că ambele au folosit la trepanaţie124, cu
atât mai mult cu cât analogiile merg până la unele trepane din instrumentarul medicului
arab din sec X, Abul Qasim (pl. V/8, 9), ca şi la unele trepane folosite în medicina
populară de cabirii din Nordul Africii (pl. V/10)125. Forma ascuţită a extremităţii inferioare
îngăduia cu siguranţa montarea trepanului într-un mâner de lemn. Prezenţa lemnului
exclude provenienţa greco-romană a obiectului 126. Cu un obiect de fier, confecţionat după
instrumentul celtic, a fost experimentată trepanaţia pe craniile a două cadavre. Intervenţia a
fost o procedură extrem de simplă şi a durat doar 35 de minute 127. În Transilvania au fost
descoperite în inventare funerare celtice şi altfel de posibile instrumente medicale128.
Existenţa unor persoane specializate în astfel de intervenţii poate fi inferată atât pe
baza calităţii execuţiei cât mai ales datorită dovezilor de supravieţuire la trepanaţii. Am
pomenit mai sus de existenţa acelor iatromanţi în rândul sciţilor. Contrar opiniei că
strămoşii noştri nu aveau cunoştinţe anatomice suficiente pentru diagnosticări exacte care
să implice operaţii de acest fel129, cred totuşi că supravieţuirea unora dintre cei trepanaţi
depindea de anumite cunoştinţe, chiar dacă empirice, a celui care opera şi mai ales de
indicaţile pe care acesta le dădea, cu siguranţă, pentru îngrijirea post operatorie a
pacientului. Mai mult decât atât, cred că O. Necrasov are dreptate atunci când afirmă că
numărul de supravieţuitori creşte pe măsură ce trepanaţia este practicată mai des şi când se
poate vorbi deja de o tradiţie moştenită în cadrul acestei îndeletniciri, acest fapt implicând
tocmai o îmbunătăţire a tehnicii de operare, altfel spus o “specializare”130. Se poate deci
presupune că mormântul de la Galaţii Bistriţei a aparţinut unui vraci, aşa cum s-a făcut
deja131, plecând de la obiceiul, bine documentat atât pentru preistorie cât şi pentru
perioadele ulterioare, de a depune în inventarul funerar obiectul care caracterizase ocupaţia
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celui decedat. Despre rolul vraciului în comunităţile primitive de astăzi se cunosc o
mulţime de lucruri. Practicarea de către acesta a unei terapii verbale, prin sugestie sau
confesiune, însoţită de gesturi magice, dansuri, rugăciuni132, este completată însă uneori şi
de intervenţii chirurgicale rudimentare, în cazul unor răni, fracturi, operaţii cezariene sau
trepanaţie. În unele societăţi « primitive » de astăzi vraciul moşteneşte calităţile şi rolul său
de la tată sau unchi. Adeseori însă, revelaţii sau supravieţuirea la o boală grea îi îngăduie
celui care a trăit aceste experienţe să ocupe locul vraciului133 . Se presupune că cel care
executa trepanaţia în preistorie imobiliza capul “pacientului” între picioarele sale, dar
forma tăieturii de pe craniul de la Diniaş a relevat şi o altă situaţie134.
În ceea ce priveşte substanţele cu rol anestezic şi analgezic folosite în cazul
trepanaţiei preistorice nu se pot face decât presupuneri vagi. Se afirmă totuşi că nu poate fi
vorba de o anestezie locală ci doar de una generală deşi anumite populaţii primitive de
astăzi execută această intervenţie şi fără anestezie135. Analgezicele folosite de populaţile
« primitive » provin în primul rând din regnul vegetal (diferite plante cu valoare
terapeutică), dar şi din cel mineral (sulfuri, silicaţi), animal (grăsimea, organe, bucăţi de
carne) şi chiar de la om (sângele, carnea dar şi saliva şi urina care erau considerate de unii
panaceuri) 136. Fitoterapia, organoterapia şi opoterapia sunt practicate intens şi în mediul
populat românesc137. Locul trepanat este posibil să fi fost protejat şi în preistorie cu diferite
materiale ca la incaşi, de exemplu, care foloseau în acest scop scoarţa de copac, plăcuţe de
aur sau bucăţi de os138, iar în Melanezia, pe tăietură se pune coajă de banană, nucă de cocos
şi de asemenea coajă de copac139.
În spaţiul nostru, primele informaţii despre folosirea unor substanţe cu rol curativ le
avem abia din sec I d. Hr., în legătură cu geto-dacii care cunoşteau anumite plante
medicinale140, unele dintre ele, cum ar fi măselariţa (dielleina, dielina), este posibil să fi
fost folosite încă din neolitic şi până dincolo de Evul mediu141, iar mătrăguna apare şi în
Egiptul antic, în amestec cu opiu, la intervenţiile chirurgicale ca anestezic general142.
Ceea ce rămâne în mare măsură obscur cunoaşterii noastre este scopul trepanaţiei
preistorice. Această dilemă face ca cercetătorii acestui fenomen să adopte două poziţii de
interpretare distincte adică, unii care susţin ipoteza scopurilor magico-rituale, iar ceilalţi
doar pe cele medicale. Cei care au descoperit şi interpretat pentru prima oară cranii
trepanate ca B. Prunniéres sau P. Broca din secolul XIX, au considerat că se află în faţa
unui act ritual. P. Broca începe să abordeze însă problema şi ştiinţific făcând diferenţa, aşa
cum s-a văzut, între operaţiile intra vitam şi post mortem executând şi primele experimente
de trepanare143. Treptat antropologia a depăşit faza “romantică” trecând la o abordare cu
adevărat ştiinţifică a acestor cranii, aflându-se astăzi totuşi în dificultatea de a explica întrun mod convingător trepanaţile post mortem sau rondelele a căror întrebuinţare, în ciuda
atâtor ipoteze lansate, rămâne încă incertă. În ciuda scepticismului unor cercetători144, cred
că această intervenţie era însoţită de anumite cunoştiinţe anatomice şi terapeutice care,
chiar dacă într-un stadiu empiric, aveau eficienţă, dovadă cazurile de reuşită a operaţiei.
Pe de altă parte, trebuie spus că aceste cunoştiinţe nici nu trebuiau să fie atât de sofisticate
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pe cât se crede145, tot aşa cum operaţia în sine nu ridica probleme deosebite pentru
populaţii care aveau în tradiţia lor această practică. Analogiile etnografice, în acest caz
utilizabile 146, fiind o dovadă clară.
Acolo unde pe cranii au fost descoperite semnele unor traumatisme sau de alte boli
care lasă urme pe suprafaţa osului147, explicaţia trepanaţiei a venit de la sine. Unde aceste
traumatisme lipsesc se consideră că trepanaţia a fost executată pentru a vindeca bolnavul
de dureri craniene produse de boli care nu lasă urme pe suprafaţa craniului, cum ar fi de
exemplu epilepsia, migrenele, meningita etc.148. O altă dovadă în favoarea unei interpretări
terapeutice este faptul că Hippocrate şi Celsiu propun trepanaţia exclusiv în cazuri de boală
şi că ea este practicată în mediul rural din Albania şi Iugoslavia secolului XIX, sau de
populaţile « primitive » de astăzi, doar din motive medicale. Aşa cum însă obiceiul
trepanării oamenilor se presupune că a fost ulterior transferat la animale149, ipoteza unui
posibil obicei cu conotaţii magico-religioase care şi-a pierdut treptat consacrearea iniţială
laicizându-se şi devenind un simplu procedeu funcţional, util, medical150, a fost luată şi ea
în considerare. Pentru un scop ritual înclină operaţiile post mortem151, încă greu de
explicat. Unul din motivele acestor operaţii se presupune că era acela de a preleva rondele
cu valoare apotropaică152 dar, adepţi unei interpretări din perspectivă medicală cred că ele
erau efectuate de novici pentru a se iniţia în “meseria” pe care o vor avea de îndeplinit153.
Alţii cred că erau făcute doar pentru ca craniile să fie mai uşor agăţate în copaci şi să fie
venerate într-un obscur cult al craniului, sau pentru a bea din ele diferite lichide154, fie doar
pentru a înlocui creierul cu scopul de a mumifica restul capului155. Practica rondeleloramulete este întâlnită în cazul unor populaţii « primitive » de astăzi156, aşa cum substanţa
rezultată de la scrijelirea osului în momentul trepanării este consumat ca substanţă cu
valoare magică 157. Unii au privit rondelele ca simboluri solare, iar alţii ca simple obiecte
care folosesc la obturarea găurii capului de unde au fost desprinse158. S-a pus şi problema
unui posibil canibalism159, a mutilării rituale160, practică destul de des întâlnită la anumite
triburi « primitive » de astăzi161, a supliciilor162 sau a vânătorii de capete163.
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Dacă în cazul craniilor de la Decea Mureşului şi a celui de la Cristeşti au fost
identificate urme de traumatisme care ar fi putut determina trepanaţia, în ce priveşte craniul
de la Livezile cercetătorii sunt rezervaţi cu privire la scopul intervenţiei164.
În ce mă priveşte, nu neg rolul religiosului sau al magicului în participarea la astfel
de intervenţii, dar privesc această participare ca ceva colateral, ca ceva care aureolează cu
mister şi superstiţii o practică, în fond, terapeutică sau cel mult legată de mumificare. În
acest din urmă caz, trepanaţia ar fi trebuit să fie generalizată în cadrul anumitor necropole
ori la noi în ţară nu există aşa ceva. Pentru perioadele la care mă refer, ştiinţa, religia şi
magia erau departe de a se deosebi. În consecinţă, magică putea să pară, pentru populaţiile
preistorice, salvarea vieţii de către un om, cum demonică, aşa cum s-a afirmat,
manifestarea unor boli. Instinctul de supravieţuire transcende graniţele temporale şi
culturale şi, dincolo de posibila existenţă a unor ritualuri legate de craniu, trepanaţiile
trebuie privite în primul rând ca intervenţii cu valoare terapeutică, în ciuda aparentului lor
primitivism. Cu atât mai mult cu cât apar în culturi, perioade istorice şi regiuni diferite.
În linii generale, bazându-mă pe descoperile arheologice, pe studiile de
antropologie, pe istoria medicinii şi pe informaţile furnizate de etnologie, practicarea
trepanaţiei cred că poate fi reconstituită, de la tehnici şi instrumente de operare la posibila
conturare a imaginii vraciului-vindecător, specialistul în astfel de intervenţii, cu un statut
social cu siguranţă distinct în comunitate. Analizată în ansamblul ei, trepanaţia poate să
ofere cunoştinţe interesante, despre o ocupaţie preistorică mai puţin discutată, oferind o
nouă paradigmă celor deja existente.
MOLDOVAN EMIL
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Vulcănescu, 1987, p. ; vezi o ipoteză similară la W. Wornski şi C.S. Nicolaescu –Plopşor apud
Bocşe 1976, n.
164
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Explicaţia planşelor
Planşa I
Planşa II

Planşa III

Planşa IV

Planşa V

-fig. 1, 2 : M. 3 şi M. 4 de la Decea Mureşului (apud Kovacs 19281932) ; fig. 3-4 : mormântul de la Csongrad, Ungaria (apud Ecsedy
1971)
-fig. 1: fragment de craniu cu urme de trepanaţie din M. 3 de la
Decea Mureşului (apud Russu, Bologa 1961) ; fig. 2 : craniul
terpanat de la Livezile-Baia (apud Ciugudean 1996) ; fig. 3 :
măciucă de piatră descoperită în M. 12 de la Decea Mureşului ; fig 4
şi 5 : măciuci de piatră din Peru, respectiv Mexic (apud Wölfel
1925) ; fig. 6 : metode de trepanare (apud Lisovski 1967)
-Cranii trepanate: fig. 1: Girov (apud Necrasov 1977) ; fig. 2: Diniaş
(apud Russu, Bologa 1961); fig. 3, 6: craniile nr. 52 şi 26 de la
Zimnicea (apud Necrasov 1977); fig. 4: Cetăţenii din Deal (apud
Russu, Bologa 1961); fig. 5: Histria-Bent (apud Necrasov 1977)
- fig. 1: craniu trepanat de la Sărata Monteoru (apud Russu, Bologa
1961) ; fig 2 : craniu trepanat de la Cristeşti (apud Crişan 1964); fig.
3: mumie scitică de la Pazirik, Munţii Altai (apud Cockburn 1984) ;
4a: tabla externă şi 4b: tabla internă a unei rondele de la
Lupberghöhle, Germania; 5a: tabla externă şi 5b: tabla internă a unei
rondele de la Künzig-Ost, Germania (apud Ertl 1994)
-fig. 1: propunere de reconstituire a unui trepan neolitic; fig. 2-5:
lame de silex din inventarul necropolei de la Decea Mureşului (apud
Kovacs 1928-1932); fig. 6: trepan din fier, aparţinând epocii La
Téne, descoperit la Galaţii- Bistriţei ; fig. 7: trepan din fier,
aparţinând epocii La Téne, descoperit la Kis-Köszeg, Ungaria; fig. 89: trepane din instrumentarul medicului arab Abu Quasim (sec. X) ;
fg. 10: trepane folosite de cabirii din nordul Africii (apud Dănilă et
al. 1957) ; fig. 11: cuţit incaş, numit tumi, folosit la trepanaţie (apud
Anda 1951)
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