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pe ceramica Masseria da Quercia (aşezările de la Scara�ella, Monte Aquilone şi
Tavogliere în Apulia) conduc la ideea că există şi o fază a picturilor brune, mai veche
decât Serra d 'Alto.
Încheiem această prezentare cu menţiunea că lucrarea lui Paolo Graziosi se adre
sează atât specialistului avizat, cât şi unui public mai larg, amator de artă preistorică.
Cartea nu este concepută doar ca o simplă lucrare de descriere şi de inventariere a
unui material arheologic, ci şi de valorificare a acestuia în sensul dezvăluirii către
cititor a trăirilor spirituale ale omul preistoric. Ea este în acelaşi timp o provocare
intelectuală şi un excepţional îndrumar metodologie pentru toţi aceia care doresc să
se apropie de universul artei preistorice şi de studiul preistoriei în general.

Ovidiu COTOI

Evgenije Ho�ovski şi Zivko Mikic,
PALEOPATOLO(jiJA t'OVEKA
I LVSTROVANA NALAZIMA SA PODRVtJA
CENTRALNOCi BALKANA,
Vfice, 1 995, 21 9 p., 30 pl.
Volumul Paleopato/ogie umană ilustrată prin cazuri din aria central balcanică, a
fost editat în limba sârbă, în condiţii grafice deosebite. Autorii, Evgenije Ho�ovski şi
1:ivko Mikic, sunt reputaţi specialişti în domeniu. În decursul câtorva decenii, ei au
analizat peste 1 0000 de schelete, putând ajunge, în urma experienţei acumulate, la
concluzii sugestive privind condiţiile sanitare ale unor comunităţi, începând de la omul
de Neanderthal (Krapina) şi mergând până la perioada medievală. S-au observat, de
asemenea, variaţii în ceea ce priveşte starea de sănătate în fiecare perioadă istorică
cuprinsă în acest vast interval de timp. Cele mai mari diferenţe în ceea ce priveşte
aspectele patologice s-au remarcat pentru epoca romană şi Evul Mediu.
Modificările morfologice identificate pot fi de natură epigenetică, sau pot fi con
secinţe ale unor afecţiuni. Pe baza studiilor efectuate pe schelete s-au obţinut o serie
de informaţii deosebit de interesante, cu privire la starea de sănătate a unei comunităţi,
nivelul alimentaţiei cu carenţele sale, o serie de practici chirurgicale sau terapeutice,
anomalii congenitale.
Materialul osteologie utilizat, după cum afirmau autorii lucrării, a fost obţinut în
urma săpăturilor arheologice sistematice, sau ca urmare a unor descoperiri întâmplăto
are din regiunea central-balcanică (mai ales necropolele de la Drina, Sava, Velika
Morava şi zona învecinată Dunării).
După o Introducere (p. 5-8), volumul prezintă 4 capitole de informaţii generale.
Primul (Posnatak i razvoj l!ovekoce vrste - p. 1 1 - 1 8) se referă la originea şi evoluţia
speciei umane - paginile 16 şi 17 fiind făcută schematic o prezentare a omenilor fosili;
cel de-al doilea (Razvoj, struktura ifiziologija kosti - p. 1 9-22) are în vedere structura,
creşterea şi fiziologia osului; al treilea (Epigenetski varijetetina kostima i zglobovima
p. 23-33) analizează cele mai importante caractere epigenetice ale scheletului
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cranian şi postcranian, iar ultimul ( Osnovni patolo§ki procesi na kostima i zglobovima
p. 3 5-42) studiază bolile-cele mai frecvente care afectează oasele şi articulaţiile (age
neza, anostoza, hipoplazia, hiperplazia, hipostoza, hiperostoza, scoliostoza, adostoza
şi disostoza, ca şi atrofia: osteopenia, osteomalacia, osteoliza şi osteoporoza, apoi
ostescleroza, periostoza, osteonecroza şi sediment,rea materialului patologic. Între
paginile 44-57 sunt ilustrate aceste capitole, cu exemple din materialul osteologie
studiat (planşele I-VII, cu explicaţii, inclusiv privind locul descoperiri, vârsta şi sexul
individului respectiv).
Partea specializată a lucrării începe cu o expunere sintetică a subiectelor ce urme
ază a fi tratate şi structurarea lor în lucrare (p. 6 1 -63 ). Ea conţine într-o formă
sistematizată şi cu numeroase ilustraţii, cunoştinţele privind bolile, leziunile trauma
tice sau intervenţiile chirurgicale la nivelul oaselor şi articulaţiilor. Aceasta este
structurată în 1 O capitole.
În primul capitol (Posledice trauma kosti i zglobova - p. 65-72), pe baza analizei
modalităţilor de vindecare a fracturilor pe schelete din perioade vechi, mergând până
în Evul Mediu, s-a observat că nivelul îngrijirii medicale era calitativ mai bun în
antichitate, comparativ cu perioada medievală.
În continuare (capitolul II: Infektivni osteomijelitisi i osteoartritisi - p. 73-82) se
pun în discuţie osteomielitele şi osteoartritele infecţioase, infecţiile fungice, zoonozele
şi paraziţii localizaţi la nivelul oaselor.
Luess-ul este identificat cu mult timp înainte de descoperirea Lumii Noi.
Capitolul III (Neinfektivni osteomijelitisi i osteoartritisi p. 83-89) se referă la
artritele neinfecţioase, cu exemplificări deosebit de interesante.
Mai departe, capitolul IV (Posledice poremel5ene ishrane - p. 9 1 -95) prezintă
perturbările nutriţionale (avitaminoze sau hipervitaminoze), consecinţele foametei,
manifestări ale anemiei cronice şi intoxicaţiile.
Capitolul V (Endokrini i metabolil!ki poremecaji - p. 97- 1 05) conţine numeroase
exemple privind afecţiunile patologice ale oaselor şi articulaţiilor determinate de
disfuncţii endocrine sau metabolice. Aici este inclusă şi boala Paget. La paginile 98
şi 1 00 se prezintă câte un tabel sintetic cu clasificarea afecţiunilor metabolice şi
endocrine care se pot identifica pe oase. Se studiază în detaliu disfuncţiile glandelor
eni:locrine şi consecinţele lor asupra scheletului.
Următoarea secţiune a cărţii (capitolul VI: Neop/azme kosti - p. 1 07- 1 1 3 ) se ocupă
de studiul tumorilor, pc baza clasificării recent acceptate pc plan internaţional. Pe
paginile 1 08 şi 1 09 se face o clasificare a tumori lor, alte precizări existând în text.
În continuare, capitolul VII (Lokalne anomalije razvoja kostiju i zglobova - p. 1 1 51 1 9) abordează anomaliile de creştere locală sau sistemică ale oaselor, cu o serie de
descoperiri rare. Capitolul VIII (Sistemiske anomalije razvoja ske/eta - p. 1 2 1 - 1 24)
tratează aceleaşi probleme pe baza studiilor efectuate pe articulaţii.
Următorul capitol (al IX-lea: Oboljenje zuba i vilica - p. 1 25- 1 27) prezintă a
nomaliile legate de creşterea dinţilor şi maxilarelor, afecţiunile dentare, precum şi
tumorile la nivelul aparatului buco-maxilar.
Ultimul capitol (Osta/a stanja i nalazi u paleopato/ogiji - p. 1 29- 1 3 1 ) prezintă o
serie de modificări identificate pe oase şi care nu au putut fi puse alături de alte
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afecţiuni, cum ar fi de exemplu deformarea dobândită a oaselor. De la pagina 1 34 şi
până la pagina 1 79 se află planşele VIII-XXX, care ilustrează aspectele patologice
discutate în text, dar, întotdeauna cu menţiuni privind locul descoperiri, vârsta şi sexul
individului studiat.
Începând de la pagina 1 8 1 şi până la 1 82 este redată lista localităţilor unde s-au
aflat siturile arheologice cu descoperirile scheletelor prezentate.
Sub formă de concluzii (p. 1 85 - 1 8 8), se face o caracterizare a populaţiilor vechi,
din punct de vedere al stării de sănătate.
Volumul se încheie cu o serie de sugestii privind modalitatea de abordare a studiilor
de patologie, pentru ca rezultatele obţinute să fie corecte şi comparabile cu cele
obţinute de alţi cercetători, propunându-se în acest sens şi o fişă de paleopatologie
(p. 1 9 1 - 1 96).
Pe paginile cuprinse între 1 99-208 se află indexul termenilor de specialitate, iar
între paginile 2 1 1 -2 14 referinţele bibliografice.
Rezumatul, redactat în lim�a engleză, este prezentat pe trei pagini (p. 2 1 7 -2 1 9).
După cum afirmau autorii acestei valoroase lucrări, principalele scopuri urmărite
au fost !lrmătoarele:
- dt: a informa cercetătorii asupra afecţiunilor patologice ale oaselor şi articu
laţiilor, identificate pe schelete vechi;
- de a scoate în evidenţă diferenţele dintre modificările patologice şi caracterele
epigenetice;
- de a facilita diferenţierea anumitor boli cu urme caracteristice sau nespecifice
pe oase şi articulaţii;
- de a propune utilizarea acestei cărţi ca un practicum sau manual de expertiză
paleopatologică.
În concluzie, lucrarea realizată de Evgenije Ho�ovski şi .Zivko Mikic reprezintă un
studiu foarte complex, bine documentat şi argumentat, util antropologilor, dar şi altor
specialişti care manifestă interes pentru paleopatologie. pe asemenea, poate fi mcotit
un exemplu demn de urmat pentru cercetarea de specialitate din România, care, 1in
păcate, în prezent, duce lipsă de astfel de studii.
·

Alexandra COMŞA

S.O. (juse·} �
TRIPIL'S'KA KVL'TVR,, SREDN'O(jO
POBV22JA. 'W�.��lv iV·I I I TIS. DO N.E.,
Vinnicja, �.99'5, p. 304, fig. 1 74.
Consemnăm apariţip m'on('I>Thifel lui S.A. Gusev, consacrată problP.'lld or comu
nităţilor tripoliene di: bazinul mijlociu al Bugului de Sud (regiuni:� •·inica şifl-lmel
nick) de la răscrucea mileniilor IV-III î.e.n. Ea constă din introdtlcere, şapte capitole,
încheiere, bibliografie şi rezumate în limbile rusă şi engleză. În introducere 'se menţiohttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

