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pe care noi le deţinem în legătură cu populaţia, starea
ei economică, poziţia geografică a grupurilor umane din aşezările căruia îi
aparţin, cauzele migrărilor, a diferitelor grupuri (dintr-o zonă în alta) ca şi
polarizările pe care unele aşezări le fac prin „roirea" micilor aşezări ce se
ataşează, sunt surse extrem de importante pentru studiul demografic al
populaţiei stabile sau cvasistabilă cu familii de populaţie stabilă.
Cercetarea demografică este o cercetare multidisciplinară în care intră în
„melanj" cercetarea cauzală cu cea comportamentală pe populaţii, zone,
perioade etc., pentru a clarifica aspectele structurii sociale din perioada
investigată. Precizia analizei demografice depinde de cunoaşterea condiţiilor şi
a modului de populare în microzone şi macrozone, de cunoaşterea factorilor
social-economici şi cultural-istorici de dezvoltare a comunităţii respective, care
fac obiectul atenţiei noastre.
Studiul structurii pe vârste a populaţiei este utiliz.at în comparaţiile dintre
indicii bruţi de mortalitate care ţin seama de structura pe vârste şi facilitează
efectuarea unei analize structurale interne, utilizând elementele de datare şi
grupele cronologice sau stratigrafice de morminte din acelaşi cimitir care, prin
cercetarea exhaustivă cu metodele actuale, i se poate stabili volumul şi durata
de folosire a necropolei.
Dar, în acelaş timp trebuie să ţinem seama de obiceiurile şi credinţele
populaţiilor care au vieţuit pe teritoriul actual al ţării noastre din neolitic până
în prezent, de exemplu.
Din analiza comportamentului demografic putem avea imaginea unui tip
de populaţie cu o dinamică demografică corespunzătoare fazei de dezvoltare a
aşezării - caracterizată arheologic. Dacă avem însă datele privind întinderea,
durata de folosire, intensitatea de folosire şi structura aşezărilor, vom putea
estima volumul, tipul (modelul) de dinamică demografică şi structura probabilă
a populaţiilor în absenţă - lipsa necropolei nedescoperită încă.
Toate
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Trebuie să ţinem seama că comportamentul demografic are două faze
distincte în evoluţia unei culturi:
1) faza de constituire şi cristalizare;
2) faza de maximă dezvoltare şi iradiere.
În faza de constituire şi cristalizare a culturii, prin afluxul de imigranţi,
structura pe vârste concentrează mai mult de jumătate din volumul populaţiei
între 15-50 de ani, tipul de comunitate devenind accesiv. Dacă indivizii trecuţi
de 50 de ani ajung să întrunească 80% din volumul populaţiei, structura va fi de
tip accesiv - regresiv.
În faza de maximă dezvoltare, iradierea culturii pe cale directă se face, în
primul rând prin radiaţia demografică sau emigrarea - predominând subiecţii şi
cuplurile de tineri şi adulţi. În concluzie, unui astfel de model de dinamică
demografică, îi corespunde o imagine, de la începutul fazei, tot de aspect
regresiv. Predominând emigrările, tipul de populaţie va fi succesiv, procentul
de subiecţi între 15-50 de ani scăzând sub 50%. Dacă grupele de vârstă 0-14
ani nu depăşesc 80%, tipul de populaţie va fi succesiv-regresiv.
Imaginea de populaţie de tip regresiv, îmbătrânită, nu reflectă de fapt un
moment al stării de evoluţie atinse de comunitatea respectivă, ci o structură
demografică comportamentală, analoagă doar ca distribuţie pe grupele de
vârstă ca cea observată la populaţiile regresive, dar nu şi cu posibilităţi şi
perspective demografice de dezvoltare.
În cazul unei dezvoltări fără perturbaţii, modale de dinamică
demografică, evoluează în timp relativ scurt spre structurile populaţiilor de tip
progresiv - accesiv în faza de constituire şi cristalizare a culturii şi de tip
progresiv - succesiv în faza de maximă dezvoltare şi iradiere directă, prin
radiaţia demografică.

Modelele de dinamică demografică şi structura unor tipuri de populaţie,
testare, cultural demografică şi demografic - cultural, oferă prin
urmare o metodologie pe baza căreia se pot estima în mod obiectiv
caracteristicile generale de dezvoltare şi faza de evoluţie culturală a unei
aşezări nedescoperită sau necercetate încă, pornind numai de la săpăturile
efectuate în cadrul necropolei (Dardu Nicolaescu Plopşor).
Cercetarea demografică interdisciplinară poate să explice cum se
constituiesc şi cum se extind arealurile culturale, căile şi direcţiile de
pătrundere prin influenţa sau radiaţia demografică, raporturile demografic cultural şi cultural demografic dintre populaţii şi culturi contemporane, însă
perfect distincte ca teritoriu geografic.
Trebuie să ţinem seama de următoarele aspecte: două comunităţi identice
ca tip de populaţie şi structură procentuală a supravieţuitorilor pe grupe de
vârstă, dar inegale ca număr de indivizi, una din ele fiind de două ori mai mare
decât cealaltă, nu pot avea aceleaşi posibilităţi de dezvlltare demografică şi
făcând dublă
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culturală.

Ambele populaţii fiind de tip progresiv - succesiv, este de la sine
Înţeles că nu putem avea aceleş plus de număr de indivizi prin radiaţia
demografică şi emigrare (metode aplicate de demografia modernă europeană).
Această metodologie deschide perspective promiţătoare în activitatea de
cercetare şi colaborare interdisciplinară, contribuind la explicarea unor procese
istorico-culturale care nu se pot rezolva, nu se pot înţelege fără a se cunoaşte
detaliat structura populaţiilor şi dinamica lor demografică.
Cercetările arheologice din ultimele patru decenii au adus în prim plan
noile aşez.Ari şi necropole medievale. Satele medievale cercetate în Ţara
Românească, ca şi oraşele, aparţin secolelor XIV-XVIII. Ele sunt plasate de-a
lungul râurilor, paralel cu care în timp s-au format căi de comunicaţii
importante, de interes economic. În lunga lor existenţă aceste aşezări au fost
influenţate de centrele de importanţă economico-politică din apropiere sau din
zona submontană, centre de importanţi voevodală, mişcarea populaţiei fiind în
ambele sensuri.
Cimpulung - Curtea domnească s-a aflat la Câmpulung la mijlocul
secolului al XIV-iea. Aici a murit în 1351/1352 Basarab cel Mare, în 1364 a
fost Îngropat Nicolae Alexandru Voievod. Se presupune, dat fiind rezultatele
ultimelor cercetări, că Domnii Ţării Româneşti şi-au avut reşedinţa la
Câmpulung după 1330, când Curtea de Argeş a avut mari distrugeri în urma
războiului încheiat cu biruinţa oştilor lui Basarab 11 până la începutul domniei
lui Vladislav I. Veche curte de la Câmpulung, probabil s-a aflat în preajma
mănăstirii cunoscută sub numele legendarului „Negru Vodă", în a cărui
biserică se află mormântul voevodului Nicolae Alexandru. Cronica lui Radu
Popescu menţionează că „Radu Voevod Negru", s-a aşezat câtăva vreme în
Câmpulung, unde şi mănăstire frumoasă şi mare au făcut", date ce completează
pe cele cunoscute datorită lui Luccari la începutul secolului al XVII-iea despre
Negru Vodă care„. „fabrico Ia citta în Campolongo" 1-2•
Cercetările arheologice au fost materializate prin lucrările lui V.
Drăghiceanu în „Despre Câmpulung. Un document inedit, jurnalul săpăturilor
făcute de Comisia Monumentelor Istorice în 1924"3, urmate de un sondaj
executat de Dinu V. Rosetti şi Flaminiu Mârţu În 1963. Flaminiu Mârţu publică
după doi ani ( 1965) lucrarea „Ştiri noi asupra complexului istoric al mănăstirii
şi al curţii domneşti de la Câmpulung Muscel"4 •
1
Cantacuzino Gh.: Probleme ale secolelor XII şi XIV la Clmpulung fi cercetlrl arheologice de la fosta
Curte Domneascl, Jn SCIVA Tom. 32,l, lan-Mart.1981, p. 131-139; Ştet\ncscu St.: Ţara Romineascl de
la Basarab I Întemeietorul pini la Mihai Viteazul, Bucureşti, 1970.
12
• Cantacuzino I. Gh.: Date arheologice privind construcţii speclOce actlvltl\li comerciale din Ţara
RomAncascl, ln Analele Brii Ici, Serie Nou!, An. I, Nr. I, Brii la, 1993, p. 351-361.
3
Drlghiccanu V.: Despre Clmpulung. Un document Inedit, Jurnalul s!lplturilor flcutc de Comisia
Monumentelor Istorice, 1924.
•Rosetti V. Dinu şi Mlrtzu FI.: Sondaj efectuat la Clmpulung-Curtea Domneascl, în SCIV, 15, 1964, 4,
p. 566.
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Lucrări

mai ample - cercetări arheologice şi istorice - au fost
materializate de către Dr. Gh. Cantacuzino, Spiridon Cristocea, T. Mavrodin şi
Şt. Trâmbaciu, în principal cu lucrarea „Principalele rezultate ale cercetărilor
arheologice la ansamblul fostei curţi domneşti din Câmpulung" - din 19775, şi
următoarele. În lucrarea sa „Cetăţi medievale din Ţara Românească" din 198 l,
Gheorghe Cantacuzino a făcut o încadrare corectă a situaţiei de la Câmpulung
şi a întregii zone voievodale subcarpatice muntene ţinând cont de datele pe care
le-a avut la dispoziţie până atunci 6 •
O noutate editorială de ultimă oră ne aduce noi date extrem de preţioase
pentru istoria ţării noastre. Dr. Şt. Trâmbaciu şi Gh. Pârnuţă au publicat în Ed.
Cultura - Piteşti, 1997 lucrarea „Pânza (Ocolnica) cu vechile privilegii ale
oraşului Câmpulung-Muscel" din care punctăm următoarele date mai
importante, menţionând înainte o trimitere la volumul „Istoria Românilor" de
P.P. Panaitescu (reeditare 1990) care la pagina 73 notează:
,,Încă din anul 1300 este în biserica catolică din acel oraş (Câmpulung)
un mormânt purtând inscripţia „Laurentius comes de Longo-Campo". Cest
comes, conte, era şeful comunităţii orăşeneşti săseşti. La Câmpulung se află şi
azi biserica zisă a lui Negru-Vodii, clAdită de Basarab, (şi retlcută în vremea lui
Matei Basarab) pe lângă care se giiseau şi primele curţi domneşti".
În lucrarea lui Şt. Trâmbaciu şi Gh. Părnuţă se menţionează noile
documente care vor da o altă interpretare. Le menţionăm în ordinea dată de
autori extrem de sintetic:
·
- Cronica Ţării Româneşti descoperită în 1970 de Virgil Cândea la
Deir-er-Sir, în şase documente grupate în I la doc. Nr. 6, 9, 12, 17, 19 şi 22. Cu
anul 1297 sunt şapte documente. Se cunosc şase mărturii care specifică anul
1215 - nr.21 în „Pânza", emis de Duca Vodă la 25 dec. 1674;
- privilegiul este reprodus pe două monumente epigrafice (Crucea
jurământului) şi în cele două pisanii aşezate deasupra uşii Mănăstirii
Negru-Vodă, precum şi în Hrisovul emis de Matei Basarab la 10 aprilie 1647;
- pentru anul 1215. Pentru anul 1215 avem deci şase documente, din
care cinci sunt epigrafice iar unul este un document din 6 august 1647 a lui
Matei Basarab privitor la anul 1215 (reproduce un document mai vechi).
Nu ne vom permite să insistăm prea mult asupra noilor documente
descoperite care privesc zona Câmpulung, deoarece ele sunt extrem de bine
detaliate în lucrarea menţionată mai sus (Pânza).
Studiul antropologic al materialului osteologic uman din necropola
' Mâr\u FI.: Ştiri noi asupra complexului l11orlc al mlnlstlrii fi al c1rţil domneşti din ClmpulungMuscel, 1965, ibidem, în CAmpulung-Muscel ieri şi azi, CAmpulung, 1974, p. 17-18.
6
Cantacuzino Gh„ Cristocea Sp., Mavrodin T. şi Tr4mbaciu Şt.: Principalele rezultate ale cercetlrli
arheologice la an11mblul fostei curp domnqtl din Clmpulung, 1977 - comunicare la sesiunea Muzeului
Judeţean Argeş; Cantacuzino I. Gh.: Unele probleme privind cercetlrile arheologice de la Clmpulung, ln
Cercetari arheologice, Muzeul Naţional de Istorie, VII, 1984.
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medievală de la Negru-Vodă, ce aparţine secolelor XV-XVIII ne permite să
facem o încadrare tipologică şi de structură de bază foarte strânsă. Cercetarea
arheologică care a avut loc în jurul bisericii domneşti de la Câmpulung a dus la
descoperirea unei foarte interesante necropole ce însumează 217 indivizi, cu un
inventar extrem de elegant de epocă. Nu ne vom referi la inventarul funerar
pentru că el a mai fost menţionat în lucrările arheologilor 7 ci exclusiv la
rezultatele din studiul subiecţilor descoperiţi în necropola din jurul Mănăstirii
Negru-Vodă.

Primele date pe care studiul structurii pe vârste a acestei populaţii ni le-a
dat nu a fost surprinzător, deoarece şi populaţia care s-a înhumat în cimitirele
de la Măneşti (arheolog Aristide Ştefănescu) avea date apropiate (vezi Tabelul
Nr. I - Speranţa de viaţi şi mortal~tatea).
Studiul detaliat al structurii pe vârste a populaţiei, este extrem de util în
comparaţiile dintre indicii bruţi de mortalitate care ţin seama de structura pe
vârste şi facilitează efectuarea unei structuri interne, utilizând elemente de
datare şi grupele cronologice sau stratigrafice de morminte din acelaş cimitir
care, prin cercetare exhaustivă cu modelele actuale, i se poate stabili volumul şi
durata de folosire a necropolei - ţinând însă cont de obiceiurile şi credinţele
populaţiilor care au vieţuit pe teritoriul respectiv - evolutiv.
În ceea ce priveşte necropola ,,Negru-Vodă" din studiul de detaliu
menţionăm datele principale:
- mortalitatea cea mai ridicată o avem în rândul copiilor încadraţi în
grupa de vârstă de 0-14 ani (47,2%), iar în grupul adolescenţilor de 14-20 de
ani foarte scăzută ( 1,8%). În intervalul de vârstă de 20-40 de ani ridicându-se
sensibil (46,4%), ca după vârsta de 60 de ani să avem un procent de 4,6%.
Indicii bruţi care ţin seama de structura pe vârstă ne atestă posibilitatea
de a avea aici o populaţie în general cvasistabilă cu structurile I şi II, dar cu
corecţiile respective, pe tip de generaţii succesive 2-3.
Speranţa de viaţă, calculată pe intervalele internaţionale, în intervalul de
0-7 ani avem o speranţă de viaţă de 30,4 ani, iar în intervalul de 20-30 de ani
subiecţii pot spera la un maxim de 22,2 ani, permiţând o corecţie de 1,3 ani la
limita extenso a generaţiei.
În ceea ce priveşte repartiţia pe sexe a înhumaţilor din necropola de la
Negru Vodă, situaţia se prezintă astfel:
- în intervalul de vârstă 0-14 ani avem aşa cum am menţionat o
mortalitate de 47,2% dintre care 26,2% aparţin copiilor din intervalul de vârstă
7-14 ani;
- în cadrul intervalului 20-40 de ani, mortalitatea bărbaţilor este de
7
Cantacuzino Gh., Cristocea Sp., Mavrodin T. şi Trlmbaciu Şt: Prlnclpalele rezult11te ale cercetlrll
arheologice la an11mblul fostei curţi domneşti din Cimpulung, 1977 - comunicare la sesiunea Muzeului
Judetean Argeş; Cantacuzino I. Gh.: Unele probleme privind cercetlrile arheologice de la Clmpulung, în
Cercetllri arheologice, Muzeul National de Istorie, VII, 1984.
·
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24,0%, iar a femeilor de 22,4% (din totalul de 46,4% a subiecţilor încadraţi în
acest interval);
- procentul de 4,6% aparţine bărbaţilor decedaţi peste 60 de ani.
Un semn de întrebare pentru noi este mortalitatea foarte scăzută în
intervalul 14-20 de ani (1,8%), dar să nu uităm că este vorba de o curte
voievodală cu condiţii economico-sociale de tip urban evoluat, în care şi
mişcările de populaţii sunt nu rareori dirijate. Dar, în această necropolă este
vorba şi de o anumită categorie de autohtoni înhumaţi aici, şi de unele apariţii
întâmplătoare, uneori izolate - factori epidemici sau de ce nu, fortuiţi asupra
populaţiei locale.
Vârsta limită a fertilităţii aici s-a ridicat ceva mai mult, ceea ce aduce un
spor de 6,8% la formarea unei familii stabile, deci putând lucra în retro
populaţia care a reuşit să vieţuiască în condiţiile social economice de atunci.
Dar, nu trebuie să uităm că noi am avut în studiu cei 217 subiecţi care au fost
înhumaţi, deci nu şi populaţia care a continuat să vieţuiască în arealul cercetat.
Tabelul nr. 1
Speranţa de viaţi şi mortalitatea
Necropolele
medievale
rurale si urbane
BArzeşti-Vitan

Bragadiru-Zimnicea
Cep tura
Cuibul cu barza
Cemica
Dealul Piscului
Grozlveşti

Mlneşti

(serii

reunite)
MllicBneşti-Strlluleşti

Negru-Vodll (urban)
Oltenita - Renie
Piua-Petrii (Oraşul de
Floci)
Radovanu (scrie în
rccalcul)
Vadul Anei (serie în
studiu în continuare)

Soeran a de viatA
(20-30 ani)
(0-14 ani)

(0-14 ani)

Mortalitatea în orocente
(20-40 ani)
(60-x ani)

28,6 ani
32,1 ani
32,8 ani
34,6 ani
32,4 ani
32,4 ani
32,2 ani
30,2 ani
29,0 ani
30,4 ani
32,2 ani

23,2 ani
20,6 ani
23,6 ani
23,4ani
23,4 ani
22,2 ani
28,2 ani
20,6ani
22,0 ani
22,2 ani
20,8 ani

47,2%
25,00/o
30,77%
15,0"/o
27,58%
22,22%
22,73%
47,1%
34,65%
47,21%
11,11%

46,4%
38,4%
15,38%
40,0"/o
27,58%
52,0%
59,09%
48,1%
24,7%
46,4%
88,89%

34,2 ani

22,6 ani

21,0%

S,71%

1,4

32,2 ani

22,4 ani

46,2%

20,5%

5,6

32,2 ani

22,2 ani

-

-

-

2,4
9,6

-

-

4,6

14,6
4,8
6,5
4,6

-

Sub raportul analizei antropologice eşantionul prezintă unele var1aţu,
pentru că majoritatea subiecţilor sunt mediteranieni (cu patru excepţii), ei au
talii mici şi mijlocii ce depăşesc rar 166 cm, cu cranii dolico-mezocrane, de
înălţime mijlocie, orto-metriocran, cu reliefurile osoase slab dezvoltate care
dau un echilibru elegant trăsăturilor feţei, care este îngustă, joasă, leptoprosopă.
Mandibula este gracilă, cu bărbia rotunjită şi nu rareori cu eşancrurA (gropiţă).
Rădăcina nasului este mijlocie mergând ca formă spre înaltă, cu un
indice lepto-mezorin. Profilul este ortognat cu unele cazuri de prognatism
http://cimec.ro
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alveolar. Cei trei subiecţi dinarici au o talie în jur de 174 cm (supramijlocie),
brahicefali (Jnd. Cefalic=SO), hipsicrani, cu frunţi drepte, înalte, parietale
rotunjite şi occipital puternic aplatizat. Nasurile sunt acviline, mezoleptorin;
profilul facial este ortognat.
Singurul subiect alpin, este slab conservat, de talie 162 cm indicele
cranian este brahicran (83,2), înălţimea craniului este la limita dintre mijlociu şi
înalt. Fruntea este bombată, faţa este mezenă, ortognată. Reliefurile feţei sunt
moderate. Este un exemplar foarte frumos ce aparţine unei femei, în jur de
apoximativ 30 de ani ( ± 5 ani). Cei trei subiecţi dinarici sunt bărbaţi şi au
aproximativ 35 de ani ( ± 5 ani).
O notă aparte fac femeile din această necropolă, care sunt în general
gracile, frumos constituite şi care nu prezintă la nivelul mambrelor superioare
nici o supra solicitare ocupaţională în zona inserţiilor musculare.
Dimorfismu/ sexual este pronunţat la etajul superior şi inferior la bărbaţi
8
şi mai atenuat la femei, la fel ca la subiecţii de la Bârzeşti-Vitan şi mult mai
atenuat
comparativ cu subiecţii de la Măicăneşti 9 şi Măneşti 10 • Subiecţii feminini sunt
mult mai gracili la Negru Vodă, toată seria fiind în general mult mai omogenă.
La Vadul Anei 11 , dimorfismul sexual este pronunţat la nivelul etajului superior
şi inferior al feţei la bărbaţi în special, şi se manifestă mai pregnant în
construcţia scheletului postcranian, la femei fiind în general mai gracile 12 •
Subiecţii de la Vadul Anei se diferenţiază din punct de vedere tipologic de
celelalte necropole care au intrat în studiul comparativ (vezi tabelul nr.2 Necropolele medievale rurale şi urbane), subiecţii acestei necropole având
tangenţă cu subiecţii din grupa I de la Radovanu 13 (care au unele caracteristici
mediteranoide) şi cu grupa a II-a (care prezintă unele caracteristici
asemănătoare dinaroizilor şi cromanoizilor B).
Structura tipologică a seriei de la Bârzeşti-Vitan 1 4, ca şi cea a subiecţilor
din necropolele Măneşti este destul de apropiată, pentru că avem predominenţa
tipului europid cu elementul mediteranian majoritar. Nu trebuie să
minimalizăm faptul că mediteranoizii au constituit încă din neolitic elementul
Cantacuzino I. Gh.: Cellţi medievale din Ţ1r1Romlneascl,1981, Ed. ŞtiinfificA, Bucureşti.
• Popa Lisseanu: Cronica pictatl de la Viena, XI; Ioan de Thurocz: Chronlc1 Hungarorum 1b origine
~entls, lnserta simul Cbronlca Iobaonla Arcbldlaconl de Kikullew, Viena, 1746- republicare.
RAufeseu I.: Clmpulung-Muscel- Monograne Istorici, Clmpulung, 1941.
11
Cantacuzino I. Oh., Cristocea Sp. şi Trlmbaciu Şt.: Cercetlrl arheologice din zona Curţii Domneşti din
Cimpulung, Jud. Arge,, în Maleriale şi ccrcetlri arheologice, Ploiqti, 1983, Buc. 199.
12
Georgescu Laurenţia: Elemente de anallzl demografici comparata în necropolele medievale din
Clmpla Romlnl din secolele XVI-XVII. Populaţia rurall II. Anallzl demograOcil - în Cercetari
arheologice, X, 1996, Muzeul Naţional de Istorie - Buc.; Georgescu Laurenţia: Necropolele medievale din
secolele XIV-XVI, I, Populaţie rurali, ln Cercellri arheologice, IX, 1996, Muzeul Naţional de Istorie,
1992, Buc.
13
Popovici Ioana: Cimitirele de 11 Strluleştl-Mllcilneştl. „AnalizA demografici", în SCA, 10, I, 1973.
1
• Cantacuzino I. Gh.: Cetiţi medievale din Ţara Romloeascl, 1981, Ed. Ştiintificll, Bucureşti.
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predominant în „Câmpia Nord-Dunăreană". Aceeaşi încadrare tipologică o
avem şi la subiecţii de la Olteniţa-Renie şi Grozăveşti, care au în plus şi câteva
cazuri „melanj" cu elemente nordice, est-europide, protoeuropid (două cazuri),
nordic cu elemente est-europide.
În ceea ce priveşte studiul odontologic al subiecţilor studiaţi din
necropola medievală de la Negru-Vodil, el scoate în evidenţil frecvenţa foarte
mare a cariilor dentare de gradul I-IV, alilturi de o puternică uzură dentarii,
uneori până la colet, cu multiple granuloame, edentaţii parţiale şi totale care au
dus în unele cazuri la disarmonii faciale. Proporţia dinţilor cariaţi raportată la
numărul de dinţi păstraţi este de 18,06%. Comparativ cu subiecţii din
necropolele Negru-V odă, Grozăveşti, Bârzeşti-Vitan şi Piua-Petrii, Vadul Anei
are cea mai mare uzură dentari, de 68,2% comparativ şi cu toate necropolele
medievale studiate până în prezent la noi.
O notă comună tuturor seriilor studiate comparativ şi menţionate în
această lucrare, este prezenţa unui prognatism alveolar şi a unei prodenţii, fapt
ce poate fi pus în legătură cu condiţiile de viaţă ale grupurilor menţionate, tipul
comun de alimentaţie şi perioada de fertilitate la femei. Căria dentară la Vadul
Anei este extrem de mare (64,3%) comparativ cu cea a subiecţilor de la
Măneşti (59,0%), care au o uzură dentară de 58,0%. La Bârzeşti-Vitan indicele
de intensitate a maladiei carioase este de 5, 14% cu o uzură dentaril care se
înscrie între gradele II-IV (după dr. I. Balaban şi P. Firu). La celelalte
necropole avem valori uşor diferite.
Paleopatologie. Materialul studiat ne-a oferit o imagine a maladiilor
surprinse la nivelul craniilor sau a scheletului postcranian. În cadrul leziunilor
craniene avem câteva sechele în urma unor traumatisme cu corpuri dure la
nivelul frontalelor, parietalelor şi două cazuri de lovire cu un corp ascuţit pe
occipital. Multiple cazuri de fracturi consolidate defectuos, cu calusuri foarte
mari deformând membrul respectiv, uneori afectând şi lungimea lui,
scurtându-l. La nivelul scheletului postcranian am mai surprins: multiple
anchiloze şi procese inflamatorii cicatrizate în urma loviturilor cu corpuri dure,
ronde(?) sau ascuţite. Semnalăm prezenţa extrem de interesantă a unui caz de
amputare (rudimentar ca procedeu), a labei piciorului stâng la unul din indivizii
dinarici, dar în zona finală a piciorului cu un calus uriaş (confirmare de
diagnostic dr. I. Balaban).
Deoarece multe necropole cercetate arheologic, nu au ajuns la finalizarea
cercetării de teren din motive obiective, nu putem face aprecieri sigure asupra
unor indicatori demografici ca volumul populaţiei, evoluţia numărului
locuitorilor aşezărilor etc.
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Tabelul nr. 2
Necropolele medievale din Câmpia Români care au intrat În studiul
comparativ - populaţia rurală şi urbani

Bragadiru-Zimnicca
Ceptura
Cuibul cu barzi

Nr.
caz
204
52
67
40

Cerni ca

87

Necropolele
Bârzcşti-Vitan

Dealul Piscului
Grozaveşti
Mllneşti

(scrii reunite)

Mliclneşti-Strauleşti

Negru-Vodl (urban)
Olteniţa-Renie

Piua-Petrii (Or. de Floci)
(urban)
Radovanu
Vadul Anei (tnca tn
studiu)

so
22
272
258
217
24
138

164

Secolele
XVI
XVI
XVI
XVI- XVIII
XV-XVIII
XVI
XVI
XIVXVII
XVI
XV-XVIII
XVI
XVIXVIII
XVXVII
XVIXVII

450

Autorii studiilor
AntrOl>OIOK
Arheoloe.
Georgescu Laurcntia
Panait 1.P.
Popovici 1-Bichir G.
Ştefllnescu A.
Georgescu Laurcntia
Lichiardopol D.
Georgescu LaurenJia
Ciuceanu R.
Botezatu Dan şi
Ştefllnescu Ghe.
Georgescu LaurenJia
Georgescu Lauren1ia
Georgescu Lauren\ia

Cantacuzino G.
Gheorghe
Ciuceanu R.

Popovici Ioana
Georgescu Laurenţia

Panait I. P.
Cantacuzino G.

Georgescu Lauren\ia
Georgescu Laureniia

Şerbanescu

D.

Chiţcscu

şi

Ştefllnescu
Ştefllnescu

A.
A.
I

I

Popovici Ioana şi
Georgescu Laurentia
Georgescu Lauren1ia

L

Colaboratori
Comşa Maria
Colectivul de
arheologi ai
M.N.I. Bucureşti

Deşi

seriile noastre sunt reprezentative, nu avem date absolute în ceea ce
priveşte durata de folosire a cimitirului şi nu o datA numiirul exact al scheletelor
din celelalte cimitire cu care intrăm în studiu comparativ, pe faze ale unei epoci
istorice. Problema densităţii populaţiilor este legată de frecvenţa aşezărilor
umane, de relaţiile economice care ~olarizeazii sau nu factorul uman, creind
ciiile comerciale şi „vadul economic" 5-I6- 17 _
În studiu urmiitor acestui material vom aborda o problemă extrem de
importantă, şi anume studiul generaţiilor care fixează populaţia în retro
coborând datările necropolelor - adică limita inferioară 18 .
11
"·"· Botezatu O. şi Gh. Ştefllnescu: Caracterizarea antropologicii a cimitirului reudai de la Cernica sec.XVI-XVIII, SCA, IX, 1975.
.
Georgescu Laurenţia: Date antropologice 11upn materialului osteologic uman descoperit în
Necropola 1-a de la Piua Pdril (Eşantioanele 1977, 1978, 1980); în ,,Materiale şi cercetlri arheologice",
voi. XVI, 1989, p. 491-498, Braşov şi în Ccrcetlri arheologice, nr. 5, 1982, p. 129-148, Bucureşti.
Chiţescu L. şi colab.: CercetAri arheologice la Piua Petrii - jud. lalomlf1, tn „Cercetari arheologice",
V, p. 119-129, Bucureşti, 1982.
11
Georgescu Laurentia: Necropolele feudale de la Milneşti-Bufte1 în Ilfov - File de Istorie, 1978;
Materiale şi cercctari arheologice, Oradea, 1979, Comunicari la Ploieşti, 1984 şi Clllllraşi 1985. Georgescu
Laurentia: Necropole medievale din Clmpla Romlnil în secolele XVI-XVIII - Analizl demografici, Jn
Acta Moldaviae Meridionalis, Nr. XV-XVI, Vaslui, 1996n şi Bibliografia; vezi studiul monografiei de la
Vadul Anei, sub tipar la Muzeul Naţional de Istoric; Georgescu Laurenţia şi Georgescu Emma Madlllina:
Necropola medievali de la Negru-Vodl (Clmpulung-Argeş) sec. XV-XVIII, Comunicare la Muz. Jud.
Argeş- Piteşti 31 X-1.Xl.1996.
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