
CONTRIBUŢIE LA CUNOAŞTEREA RITULUI FUNERAR 
AL PURTĂTORILOR CULTURII GUMELNIŢA 

(Grupul de morminte de la Dridu) 

EUGEN COMŞA 

în ultimii ani s-au desco1perit, pe •întinsu11 ţării noa1stre, tot mai multe 
morminte şi unele necropole din epoca neO:li'tkă, fapt ·care îndeamnă pe 
arheo'1ogi la studierea amănunţită, din toate punctele de vedere, a ace1or 
eomplexe1. Ana1iza lor permite •să ·Se 1facă precizări cu privire la ritul şi 
ritualul funerar din timpul culturHor reSipective, precum şi formularea 
unor concluzii deos·ebi't de inter·esante referitoare la ti'pul şi ·structura 
populaţiei :eorespunzătoare, ea şi altele de ordin demogra:fic. A•cestea nu 
se pot formula decît în urma unei co'laborări ;strînse :între ·arheologi .şi 
antropologi. 

În studiul nostru vom aprofunda diferite probleme privitoare la o 
serie de morminte neolitice din nordul judeţului Ilfov. 

* 
Grupul de morminte de care ne vom ocupa a fost descoperit de 

către prof. Ion Nestor 1şi de Eugeni'a Zaharia, 'în timpul săpă<turilor arheo
logke din ·anii 191562, 19573 şi ,19594, 'în 'Cadrul comp'lexului din perioada 
feudală timpurie, situat între satele Dridu şi Coşereni, jud. Il:fov. Prin 
bună·voinţa prof. Ion Ne!Sitor mi-au fost încreldinţate pentru pulbli'care, atît 
planurile scheletelor, c!Î't .şi descrierea lor amănunţită. Oasele sche'lete'lor 
de la Dridu au .fost predate praf. Olga Neemsov, care în colabm·are cu 
Maria Cri:stescu le-a studiat şi pufbilkat.5 Din studiul 'respectiv vom ex
trage di•ferite date importante pentru analiza noastră. 

În cuprinsul şantierului arheologic ·amintit, 'în diferite şanţuri, l:a 
distanţă unul de altul, au ·fost găsite şi ·cercetat•e nouă morminte de in
humaţie6. Ţinînd seama de oaraderistidle mormintelor de:scoperitorii au 
considerat, pe bună dreptate, ·că este vorba de ·O serie de schelete fădnd 
parte dintr-o necropo1ă7• 

În privin~a dată•rii, datorită Epsei din toate mormintele a inventaru
lui specific, pă•rerile au oscila:t. După prima campanie de să•pături, in ra
portul preliminar pubhcat, autorii au inclinat să atribuie grupul de 
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morminte epocii bronzului, probabH culturii Glina IIJB dar in anii urmă-' . torri, gătsindu-<se şi alte morminte, unele in condiţii stratigrafiee m-ai con-
cludente s-a !făcut precizarea că ele datează din epoca neo1iUcă si pot 
fi considerate 'ca aparţinînd culturii Gumelniţa9• ' 

In :cele ce urmează, sîntem de părere, că este preferabil să prezen
tăm mai întJîi sintetic datele despre toate scheletele din grupul de mor-

Fig. 1. Dr.idu. Scheletele din mormintele 8 şi 1. 

minte de la Dridu10, iar 'apoi în 'anexă să dăm descrierea pe scurt a fie
cărui mormint. 

ln sedoru'l unde s-·au găLSit mormintele, pămîntul viu îl constituie 
lutul galben. Deasupra 'lui urmează două straturi de pămînt de culoare 
cafenie, cu o grosime de 0,50 m, cel inferior este de nuanţă mai deschisă 
şi cuprindea ra,re materiale neoliti·ce de tip Gumelniţ·a, unele găsite chiar 
în preajma mormintelor, i·ar cel !Superior era de culoare cafenie mai în
chisă. Din acest ultim strat s-au scos La iveală unele tfragmente cen~mke 
d·2 tip Glina III şi alte1e mai tirzii.11 

Observaţii stratigrafi•ce mai dare ~au fost fă·cute numai în dreptul 
mormîntului nrr. 8. Scheletul amintit se a'fla in st·ratul de pămînt viu de 
culoare ga>lbenă, dar deasupra osemintelor s-a observat că pămintul galben 
fus·eiSe amestecat cu soi cafeniu deschis, iar din combinarea celo-r două 
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s·oluri a rezultat o umplutură cu o nuanţă slabă calfenie. Scheletul era 
suprapus de Lstratul de 1păn1lînt de 1culoare ca'fenie deschisă •cu matedale 
neoliti•ce, din 'Oare a ·fost ·săpată g•roapa mormîntului menţionat. Stratigra
fic urma stroatul de pămînt de culoare cafenie !închisă '(tta::mctedzat prin 
obiecte din epoca bronzului), netdJeranjat iÎn dreptul mormlÎntu'lui. 

Scheletele se afloau în general 'între 0,30 m şi 1,;32 m ·adîncime faţă 
de nivelul actual a'l soilului, dar trebuie ct'ăcută precizarea că descoperi-
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Fig. 2. Dridu. Scheletele din mormintele 4 şi 2. 

torii mormintelor, încă de la inceput, au subliniat faptul că o bună .parte 
din stratul de pămînt de culoare cafenie ·a fost •spMat de apele de 1şiroire 
în decur:su1 veacurilor, ceea ce cu a1te cuvinte înseamnă că adîncimea 
rea'lă a scheletelor s-a modi'fi.cat cu timpu1. Se •cuvine l!'emaTca;tă şi obser
vaţia că 1S'cheletele zăce·au !În păm'întul viu de culoare galbenă sau la 
baza stratului de sol ca1feniu deschi1s.l2 

Din cauza hpsei unei diferenţieri dare ·a culorii So()lului şi •a pămîn
tului de umplutură, la nid unul din morminte, nu s-au putut delimita 
forma şi cunoa:şte dimensiunile gropii .funerare. 

Datele pe oare le vom prezenta se referă la cel·e nouă morminte des
coperite. Toate scheletele au fos•t găsite în poziţie •chi·rcită. 1În cind cazuri 
~le erau chircite modemt, iar în altele trei erau chircite accentuat. Pen
tru a se realiza o astfel de poziţie era nevoie desigur de g.hemuirea for
ţată şi de leg·area strînsă a ·c~davru1ui. O •parte din !Seria de schelete 
anume cinci din ele, erau chi•rdte pe partea dreaptă, iar celelalte patru 
erau chircite pe partea stîngă. 
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.Jn ansamblu, ofi.enta~ea scheletelor em ifoarte diferită. Se constată 
totuşi o anumită preferinţă pentru înmormîntarea cu craniuil îndreptat 
pe direcţii apropiate de est. Asttf.etl, cind din mormitnte prezintă o varia
bilitate de orientare intre r:NE 45° şi iSSE 157°. Un sche1et era orientat 
aproape de direcţia nord l(morm. nr. <8 =fNNE 23°), iar altele două pe 
direcţii 1sudi,ce (morm. nr. 10 = SSE 1175° şi morm. nr. 1 = S 180°). In 
sfîrşit, unul CU totul deosebit, era orientat CU CT·aniul spre VSV 246°. 

Am prezentat mai sus datele de 'ansamblu, dacă însă ,continuăm să 
aprofundăm 'analiza noastră, vom constata că, în realitate, variabilitatea 
semnalată nu este prea mare, dacă ţinem seama de poziţia scheletelor. 
Remarcăm că toate cele patru S'chelete ·chircite pe partea ·stîngă au avut 
o orientare apropi·ată, cu o variabilitate redusă de numai 44°, respectiv 
între mo~m. nr .. 8 = NiNE 23° şi morm. nr. 5 =ENE 67°, este deci clară o 
orientare cu craniul spre sectorul rcuprins ·între nord şi est. În :schimb, 
ce'le cinci schelete chi•rci'te pe partea dreaptă prezintă o :prerferinţă, am 
zi'ce oglindesc o regulă, evidentă pentru direcţii apropiate de sectorul 
cuprins între est şi sud. Excepţie face numai monnîntul nr. 4 orientat 
ViSV 246°. 

Oasele scheletelor dezvelite ·erau, în unele cazuri, bine păistrate, afLtele, 
au .fo·st deranjate, in parte de rozătoare, ori s-au mădnat din cauza 
addittăţii solului. 

/ 
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Fig. 3. Dridu. Scheletele din mormintele 5 şi 6. 
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în privinţa poziţiei membDelor, se pare, că la ambele c-ategorii de 
morminte, cu ISchelete}e chirdte pe partea dreaptă .sau pe partea stîngă, 
JS-a pus în practică, de r·egulă, obiceiul de ·a se aşeza braţele cu palmele 
în dreptul feţei {la mormintele nr. 4 = 4, 5, 10 şi probabil 2). Mai rar, 
o mînă era pusă 'CU palma dreaptă 1sub cap şi cea stîngă ou palma pe 
mijlO!cul humerusului drept (la morm. nr. 1) sau amlb·ele braţe erau în
doite din cot .şi aşezate oarecum Îlllcrucirşate pe piept. 

La sclheletele chirdte accentuat rf.emurele, tibii1e şi peroneele au 
ajuns aproape paralele. Calcaneul a.fl'îndu-se lîngă bazin. 

După cum am amintit ~n nici unul din morminte nu s-au găsit 
obiecte, care să permită datarea lor sigură. 

Din cele 9 sche1ete descoperite, opt au aparţinut unor adulţi şi 
umil ia ·fost de 'Copil. Analiza comparativă a datelor in privinţa •poziţiei 
chinei te pe o par•te .sau a1ta, arată •că nu exi1S'tă o •regulă, o •corelaţie ·cu 
vîrsta decedaţilor. Adulţii au fost ~ngropaţi ân poziţie chirrdtă atît pe 
partea stîngă, dt şi pe partea dreaptă. 

Lipsa inventarului provoacă unele greutăţi 'în ceea ce priveşte da
tarea şi atribuirea culturală a grupu'lui de morminte de la Dridu. Ne 
avînd nici un fel de obiect trebuie •să ne bizuim pe caraderisticele mm
mintelor studiate ai'Ci în comparaţie cu aHe obiective •funerare simHare. 

În 1cadrul ari·ei de răspîndire a comunităţilor culturii Gum•elniţa, 'În 
sud-estul ţăTii noastre, •se cunoaşte o 'Singură necro,polă mai vastă, al
cătuită din 12·6 de morminte. ~sote ·cea de pe ma'lul de nord al •fostului 
grind Grădiştea UlmHor de la Vărăşti, ojud. Ialomiţa, cercetată tîn strînsă 
colaborare cu antTopO'logii.13 De asemenea, se •cunosc LŞi o serie de mor
minte izo:late găsite în cuprinsul !Sau ~n vecinăotatea diferitelor ·aşezări 
gumelniţene14 • Atît lîngă scheletele !din cUJprin•sul necropoTei de la Vă
răşti, dt şi !În unele morminte izol·ate s-au descoperit obiecte specifice 
culturii Gumeilniţa, ceea ce asigură datarea lor corectă. 

La Dridu, ca şi în celelalte complexe ·funerare .gumelniţ.ene a fost 
practicat numai rritul inhumaţiei. Pentru a atSigum o datare mai precisă 
a complexului de •la Dridu se cuvine 1să 1analizăm comparativ elementele 
r itu.alului funerar: , 

a) Adîncimea medie a gropilor mormintelor de la Dridu, ca şi în 
celelalte descoperiri gumelniţene este lele 1-1,·20 m. 

b} Qbiceiul de a depune pe cei decedaţi 'în mormînt în poziţie chir
cită 1(moderată sau accentuată) pe partea stîngă 1(în majoritatea cazuri
lor) 1sau pe partea dreaptă este caracteri-stic pentru •întreag,a arie de 
răspîndire a comunităţilor •cu~turii Gumelni,ţa. 

c) Orientarea majorităţii ;scheleteilor din cadrul necropolei gumel
niţene de }a Vărăşti era cea apropiată de di:.recţi.a est cea pusă 'În prac
tică de eomunitatea de [a Dridu era asemănătoare. 

d) Poziţia mîinilor se aseamănă, •căci era de obicei· cu palmele aşe
zate în dreptul feţei sau cu o palmă pusă sub cap, c.a de altfeil şi -Ja 
Dridu. 
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Ţinînd seama pe de o parte de ·observaţiile stratigrafice făcute de 
descoperitorii grupului de s'c'helete de 1a Dridu şi pe de alta de elemen
tele comparaţiei rfăcute mai sus, ne socotim 'Îndreptăţiţi să considerăm că 
scheletele desco!perite Ia Dridu aparţin unei comunităţi a culturii Gumel
niţa, :poate unei f,aze tîrzii a acestei culturi, dintr-o perioadă cînd a in
ceput să se producă în Cîmpia Dunării, un amestec 'Între populaţia iJ.ocală 
gumelniţeană şi primele comunităţi mki pătrunse .pa:şnk din spre stepele 
nord pontice. 

Dat fiind numărul redus al seriei IS1cheletelor de Ia Dridu pe temeiul 
studierii ~lor nu se pot formula ooncluzii de o:rdin antropologie şi respec
tiv istoric, valabile pentru întregul areal al culturii Gumelniţa, ci sint 
specifice comunită,ţii respective 'Şi foarte probabi:l pentru grupuiJ. de co
munităţi gume1ni.ţene ~contemporane din Qungul cursului mijlociu al ~rîu
lui Ialomiţa. Observaţiile şi determinările de ordin antropo1ogic fă,cute 
de prdf. Olga N-ecr,asov şi de M~aria Cris•tescu vor servi ;însă ca eiJ.emente 
deosebit de uUle pentru interpretarea mai amplă şi a d'ltor complexe 
funerare de acela:şi tip. 

Din analiza antropologică :făcută rezultă că din cele opt schelete de 
adulţi cu oasele păstDate, în unele oazuri, !destul de prost - ceea ce a 
îngreuiat determinările - patru sînt de femei şi patru ~sînt de bărbaţi.l5 
Cel de-al nouălea ISichelet a fiost a'l unui copi'l de cîţiva ani. 

Ne-am fi aşteptat ca poziţi~a :chircită pe o parte sau 1pe alta să rfie [n 
directă legătură cu deosebirea de sex a 1celor inmorm'întaţi, -aşa cum se 
întîmplă, de exemplu, în aria 'culturii Bodrogkemsztur din Ungaria. Com
parînd observaţiil-e arheo1ogice de pe teren cu cele :antropoJogice, rezultă 
că la Dridu din 1eele patru sdheletele de bărbaţi: ldouă :s'înt chircite pe 
partea dreaptă l~morm. nr. 1 şi morm. nr. 2) şi două 'Sînt chirci'te pe 
partea ~stîngă (morm. nr. t5 şi morm. nr. 8). 'În schimb, în :cazul morminte
lor de femei, din cele pa'tru, trei schelete (morm. nr. 4, 6, ·10) s-au găsi t 
chircite pe partea dreaptă ~i numai unul 1(morm. nr. 9) pe stînga. Aici 
este evidentă o predominare 'a ;chirdrii pe partea dreaptă. 

Dacă ne Teferim la vîrsta indivizilor studiaiţi, vom constata că în 
cadrul grupului de 4 scheJ.ete de bărbaţi, majoritatea au murit la aproxi
mativ 30 de ani. Un singur inldivid 1a avut v'k:sta de ci11ca ~50 de ani.16 

In grupul de 4 1s'Chelete de .femei de ila Dridu, trei au aparţinut unor 
tinere de circa 25 de ani şi numai unul a aparţinut unei femei de drca 
40 de ani.17 Datele menţionate constituie indidi :cu privire la vîrsta me
die de vi,aţă a femeilor şi bărbaţilor din perioada dată, din sudul ţării 
noastre. 

În privinţa taliei băr:baţi1or din grupul studiat datele .sînt ;puţine. Ele 
prezintă o vari~abilitate nu prea mare în funcţie de metoda de calcul 
adoptată. Măsurători'le fă,cute con1form metodei Manouvrier duc la conc
luzia că bărbaţii au avut lînă'lţimea !Între mijlocie '164,5 cm şi supmmijlo
cie 167 cm . .După metoda Trotter şi Gleser, bărbaţii erau supramijlocii 
1'68,5 pînă ,l,a 'înalţi ~172,5 :cm. TaHa femei1o~r ·era variabHă de rra persoane 
de talie mică ·145 cm la taUe mij1ocie de ,155 cm.18 
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Atrage ;atenţia rfaptu1 că po'trivit cakulelor făcute asupra craniilor, 
toate scheletele de bărbaţi aparţin tipului dolichocran, rCU O Variabilitate 
cuprinsă între 164,32 ultr.ardo'lilcholcran şi 74,58 dolilchocran moderat. In 
schimb, toate tr.aniHe de femei aparţin tipului mezocran, cu o varialbili
tate 'CUprinsă intre 76,05 şi 78,4r519. EJste clar că din punct de vedere 
tipologie sînt două grrupuri deosebite, oe'l al bărbaţilor de tip meditera-

o 50cm 

Fig. 4. Dridu. Scheletele din mormintele 9 şi 10. 

nean pe de o 1parte şi cel al rfemeiilor, rcare prezintă un ,amestec de carac
tere mediteranoide cu ailtele de caracter protoeuropoid atenuate. După 
părerea antropologilor, diferenţie11ea celor două categorii :poate fi expli
cată prin .aceea că adesea !În cadrul aceleeaşi populaţii, doHchocrania ia 
femei este mai rpuţin accentuată dedt Ia bărbaţi.2° După părerea noastră, 
problema răm[ne deschisă, urmind ca prin cercetări viitoare asupra al
tor :grupuri din aceeaşi perioadă şi zonă să se constate dacă nu cumva 
este vorba în realitate de ~amesteoul a două !pOpulaţii deosebite. 

Se cuvin remarcat~e unele elemente specifice 'SCiheletelor din grupul 
de ia Dridu. 'Două :oranii de bărbaţi lŞi unul de femei au dte un os mic 
lambdatic, oare eventual rs-ar explirca rprintr-un ~caracter ereditar21. Două 
cranii prezintă un prognatitsm accen tuat22 , mai a'les crani u1 din m orm. 
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nr. 4. Menţionăm şi existenţa 1·a cîtev·a schelete a unei 'supi"lafeţe articu
lare suplimentare pentru .astragal, indiciu că membrii comunităţii obiş
nuiau să parcurgă drumuri lungi ·sau să stea mult timp în poziţie ghe
muită.23 

Considerăm că prin prezent·area şi interpretarea istorică a datelor 
obţinute prin cercetarea arheologică şi prin acea efectuată de ~antropo
logi, s-a adus o modestă contribuţie la ·aprofundarea ·cunoştinţe•lor noastre 
despr·e ritu1 · şi ritualul funerar a1 purtătorilor culturii Gumelniţa, care 
au trăit in preajma cursului mijlociu al riu'lui Ia1omiţa. 

ANEXA 

Descrierea mormintelor 
Morm. nr. 1: Schelet de adult, foarte probabil bărbat de circa 30 ani, chircit 

moderat pe dreapta, cu craniul (indice 64,32, ultradolichocrnn) orientat spre sud 180°. 
TDracele aşezat pe dreapta, coloana vertebrală arcuită. Palma dreaptă sub craniu. 
Genunchiul drept mai strîns decît cel stîng .. Lipsesc labele picioarelor. Zăcea în 
pămînt cafeniu, la bază, la 1,03 m adîncime. 

Morm. nr. 2: Schelet de bărbat de circa 25 ani, chircit moderat pe dreapta, 
cu craniul (indice 721,87, dolichocran) orientat spre ESE 100°. Genunchii sînt pe 
aceeaşi linie cu călcîiele. Multe oase lipsă. S-au păstrat numai fragmente: din cutia 
craniană, de mandibulă, de humerus şi de radius, o parte din bazin un femur cu o 
tibie, o porţiune din a doua tibie şi oase din labele picioarelor. Se afla în strat cafe
niu, la 0,30-0,32 m adîncime. 

Morm. nr. 4: Schelet de femeie de circa 30 ani, chircit accentuat pe dreapta, 
cu craniul (indice '76,05, :mezocran) uşor răsturnat (lipsă oasele feţei şi frontalul 
orientat spre VSV 246°. S-:au păstrat şi cîteva vertebre şi coaste. Mîinile îndoite din 
cot cu palmele spre bărbie. Picioarele unul peste altul. Se afla în strat cafeniu, la 
bază, la 1,07-1,15 m adîncime. 

Morm. nr. 5: Schelet de bărbat de circa 30 ani, chircit moderat pe stinga 
cu craniul (indice 74,58, dolichocran moderat) aproape întreg orientat spre ENE 67°. 
Partea stîngă a mandibulei puţin deplasată. Lipseşte mare parte din bra-ţul stîng. 
Oasele picioarelor bine păstrate. Genunchiul drept mai sus de mijloc şi mai aproape 
de corp, iar cel stîng mai jos. Se afla în pămînt cafeniu la 1,27-1,32 m adîncime. 

Morm. nr. 6: Schelet foarte probabil de femeie, de circa 40 ani, chircit mo
derat pe dreapta, cu craniul (indice 77,41, mezocran) orientat spre SSE 157°. La 
dezvelire s-a observat că avea corpul pe spate, cu craniul întors spre dreapta. Din 
braţe s-au păstrat doar oasele humerus. Genunchii erau cu circa 10 cm mai sus de 
nivelul craniului şi vertebrelor. Prin urmare, se pare că picioarele au fost aşezate 
cu genunchii în sus şi au căzut apoi lateral; încă de la dezvelire s-a remarcat că 
se aseamănă în privinţa poziţiei cu scheletele din mormintele cu ocru. Lipsesc 
tibiile şi oasele labelor pivioarelor. Se afla în pămînt galben sub cafeniu, la 1,23 m 
adîncime. 

Morm. nr. 7: Scheletul unui copil de cît\iva ani, chircit probabil pe stînga. 
Oasele foarte prost păst~ate. Craniul orientat cu aproximaţie spre NE 45°. S-a găsit 
numai o parte din calotă, cu un dinte, apoi cîteva fragmente de vertebre şi de 
femure. Zăcea în pămînt galben, sub cel cafeniu, la 0,58-0,60 m adîncime. 

Morm. nr. 8: Schelet aparţinînd unui bărbat de circa 50 de ani, chircit 
accentuat pe stînga, cu craniul (indice 69,39, hiperdolichocran) orientat spre NNE 23°. 
Cutia craniană era înkeagă dar lipseau oasele feţei, apoi vertebrele şi coastele. 
Mîinile au fost încrucişate pe piept. Picioarele erau strînse. Zăcea pe lutul galben, 
sub cafeniu, la 0,88 m adîncime. 

Morm. nr. 9: Scheletul unei femei de circa 25 ani, chircită moderat pe 
stînga, cu craniul (indice 78,45 ?, mezocran), orientat spre NE 45°. S-au păstrat oase 
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din cutia craniană şi patru fragmente de oase lungi. Mormîntul a fost tăiat si de
ranjat de o groapă din a doua epocă a fierului. Scheletul zăcea pe pămînt gâlben, 
la 0,70 m adîncime. 

Morm. nr. 10: Scheletul unei femei de circa 25 ani, chircită pe dreapta, cu 
craniul (indice 77,3:8, mezocran), orientat spre SSE 175°. Oasele foarte prost păstrate. 
S-au găsit numai cîteva oase din craniu, de la mîini, un fragment de oo iliac şi 
părţi din femure şi tibii. Zăcea sub stratul de pămînt cafeniu, la 0,82 m adîncime. 

(Descrierea s-a făcut în funcţie de notiţele de pe teren ale Eugeniei Zaha~ria, 
căreia îi mulţumim şi pe această cale. Indicii cranieni sînt preluaţi din studiul 
amintit al prof. Olga Necrasov şi Maria Cristescu. Nici un mormînt nu a avut in
ventar). 
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSENCE DU RITE FUNERAIRE DES PORTEURS 
DE LA CULTURE GUMELNIŢA 

(Les tombes de Dridu) 
Resumee 

Les tombes de Drildu ont ete decouverts. par Ion Nestor et Eugenia Zaharia. 
Touts les squelettes ont ete en posiotion aecroupie: quatr-e sur la câte ga ucbe 

(avec une orientation entre NNE 2'3° et ENE 6:7°) et cinq sur la câte droite (orien
tees- enttt'e ·ES.E 1{)0° etl S '1,00"). Aucun tombe n'<wait pas contenu de l'inventaire fu
neraire. 
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Dans huit tombes ont ete enterres des adultes (dont 4 fe-rnmes et 4 hommes) 

et dans un tombe il y a•vait un squelet.t·e d'un enfant. 
D'apres les constatations des antmropologues les hommes sont rnorts en gene

ral- vers 30 annees et les fern:mes vers 25 annees. Tous les hoinmes sant doli
chocrâns et appartiennent a un tY\Pe rnelditeranoide, tandis que les femmes sont 
mesocrânes, presentant une rnetis-sage mediteranoid avec des traces protoeuropoides 
atenuees. 

Les tom'bes de Dridu ont ete dates d'apres quelques observations straUgra
phiques, ainsi que par un etude comparati! avec la necropole de Vărăşti (fouillee 
par Eug. Comşa). 


