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Archeologia şi W1a din ramurile oele mai importa..'1te ale Antropologiei, care este Paleantropologia, prezintă foarte numeroase puncte de
eontact, întrucît şi una şi alta se ocupă de studiul populaţiilor vechi, prima
pW1înd accentul pe aspectele socio-culturale ale acestora, cea de-a doua
pe aspectele lor biologice fără a neglija însă şi aspectele socio-culturale.
Scopul final al cercetărilor paleantropologiei în ţara noastră este să
stabilească care sînt primele începuturi ale umanităţii pe teritoriul ţării
noastre şi cum, sub ce influenţe şi trecind prin ce etape, plecind de la
aceşti strămoşi depărtaţi, a evoluat structura antropologică a populaţiilor
care au trăit pe teritoriul ei pînă la constituirea populaţiei contempor.ane.
!n ce condiţii au trăit ele, care au fost ocupaţiile lor principale şi oare
au fost caracteristicile economiei lor primitive. Prin aceste aspecte,
Paleantropologia lucrează în strîns contact nu numai cu Archeologia dar
~i cu P.aleozoologia (sau Archeozoologia) şi Paleogeografia.
ln fond, Paleantro.pologia s-a dezvoltat în ţara noastră în ultimii
20-25 ani. Dacă b perioada anterioară, dintre cele două războaie mondiale, cercetările antropologice asup!Ta populaţiilor noastre contemporane
au înregistrat un oarecare avint, cele referitoare la populaţiile noastre
vechi au fost apro::~.pe inexistente. După instaurarea regimului nostru
democratic şi socialist, sprijinul acordat cercetării ştiinţifice, in general,
s-a simţit şi în domeniul investigaţiilor archeologice atît în .aşezări cît şi
in domeniul investigaţiilor archeologice atît în aşezări cît şi în necropole,
din aceste din uJTmă rezultînd nu numai un material archeologic dar şi un
material osteologie important care, predat antropologilor în vederea
cercetării a permis nu numai dezvoltarea Paleantropologiei româneşti,
dar şi înregistrarea unor adevărate succese pe planul CW1oaşterii biologiei
populaţiilor noastre vechi începînd cu cele din Neolitic.
In adevăr, dacă nu s-a realizat aproape nimic nou în privindţa cunoaşterii pe plan antropologie a populaţiilor din Paleolitic aceasta
cu toate că au fost descoperite numeroase aşezări noi datînd din această
perioadă matertalele osteologice scoase la iveală începînd din Neolitic,
permit realizarea unor sinteze de etapă.
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Cercetările noastre asupra populaţiilor din Neolitic au dat citeva
rezultate interesante şi au ridicat totodată numeroase probleme.
Populaţiile noastre neolitice c.el mai bine cunoscute din punct de
vedere antropologie -fără insă ca această cunoa.o;;tere să fie exhaustivă aparţin culturilor Hamangia, Boian şi Gumedniţa primele, graţie necropolei de la Cernavodă (Columbia D), cele de al doilea graţie marii necropole de la Cernica precum şi celei de la Boian-Vărăşti I, oele de al treilea,
graţie necropolei de la Boian-Vărăşti II şi precum şi celei de la Dridu.
Dispunem de unele date şi asupr:a populaţiei din cultura Criş (graţie unor schelete izolate, descoperite la Gura Baciului Cluj, la
Pogorăşti-Botoşani, lc1. Trestiana-Bîrlad, la Bedehaza-Sf. Gheorghe şi
Solca-Orndea. Date tot atit de sum.a.re privesc populaţia din cultur:a
Cucuteni-Ariuşd (ll'"estur:ile osoase de la Traian, de la Doboşen.i., de la
Ariuşd şi de la Girov, din nefericire însă toate foarte necomplete şi deteriorate), despre oamenii din cultura Petreşti informaţiile noastre reducîndu-se la cele obţinute pe un singur schelet, găsit la Ocna Sibiului.
Nu cunoaşte:n deocamdată nimic asupll'"a structurii antropologice a populaţiilor din culturile Cerami.cii lineare, Precucutt..~i, Vinoa-Turdaş, Vă
drasta, Sălcuţa, Tisa etc.
Cercttările realizate pînă în prezent .ne arată că fiecare serie, sau
grup de schelete, nu prezintă o structură absolut unitară. Totodată,
studiul scheletelor din culturile Boian şi Gumelniţa atestă că, cu tot
pclimorfismul re1ativ a acestor populaţii, fondul lor principal era mediteranoid cu influenţe protoeuropoide. Putem conchide, de asemenea, că şi
populaţia din cultura Criş prezintă un fond important mediteranoid, iar
aceea din culturile Cucuteni-Ariuşd şi Petreşti ofereau şi ele .unele elemente mediteranoide, a căror importa:nţă numerică nu poate fi deocamdată apreciată. Este bine să amintim aici că asupra frecvenţei elementului
mediteranoid în populaţia culturii Cucuteni-Ariuşd-Tripolie vorbesc şi
datele obţinute de M. Velikanova pentru scheletele de la Vihvatinţi
precum şi oele ale lui B. Rosinski pentru scheletele de la Bilcze-Zloty.
Problema principală care se pune în raport cu prezenţa acestui fond
mediter:anoid, indiscutabil cel puţin pentru culturile Boian şi Gwnelniţa
este aceea a originii sale. Sîntem oare în prezenţa unei populaţii care a
venit pe teritoriul ţării noastre la începutul Vîrstei Pietrii lustruite din
regiunile circummediteraniene, sau din e<mtra sîntem în prezenţa unei
populaţii care s-.a format pe loc, plecînd de la un tip care exista deja
aici în Paleoliticul superior şi în Mezolitic ? Din nclericire, documentele
noastre osteologice ·referitoare la Paleolitic şi Mezolitic sînt extrem de
sumare.
Pentru moment singurul fapt care poate fi precizat, pe bază de documente directe, este prezenţa pe teritoriul ţării noastre în Paleoli,ticul
superior a unui tip cromanioid (protoeUTOpoid) apaxţinînd variantei
Predmost (aşa cum a fost caracterizat craniul de la Cioclovin:a de către
Rainer şi Simionescu, care 1-au studiat. Totuşi, argumente .indirecte nu
ne lipsesc în favoarea existenţei 1a noi în acea epocă a unui tip mai gracil,
care ar fi putut constitui sursa mediteranoizilor din Neoliticul nostru. Ne
referim 1a existenţa în timpul p,aJeoliticului superior în Europa Centrală
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(Cehoslovacia) a unui tip apropiat de către J. Jelinek de cel mediteranoid
(Dolni Vestonice III), precum şi La prezenţa unor .asemenea forme în
Neoliticul ucrainean de la Vasilievka şi in Epipaleoliticul de la Voloşskoe
(după cercetările lui G. F. Debeţ).
Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că Neoliticul este marcat la noi
printr-o climă mai dulce decît C€a actuală (optimum climatic postglaci.ar),
aşa cum ne-o indică prezenţa în Marea Neagră in acea epocă a unui peşte
stenoterrn din .grupa teleosteenilor, Aurata aurata L. Această climă m~di
teraneană care fie spus în trecăt a favorizat dezvoltarea creşterii vitelor constatată La noi cel puţin de la începutul N eoliticului - a putut
favoriza. în decursul generaţiilor o gracilizare a scheletului şi o evoluţie
spre tipul mediteranoid a unei forme deja destul de gracile - i n tot cazul
mai gracile decit tipul cromanioid clasic - din Paleoliticul Slllperior.
Iată de ce ipoteza unei mi.graţii masive de la începutul Neoliticului
nu este absolut indispensabilă pentru a explica fondul mediteranoid a
unei' bune părţi a triburilor noastre neolitice - cel puţin a celor din
cultur.a Boi.an şi Gumelniţa. Aceasta nu înseamnă însă că ne situăm pe
o poziţie absolut negativă în ceea ce priveşte ipoteza unei origini alogene
a mediteranoizilor. Ceea ce dorim să facem este să căutăm şi alte explicaţii privind apariţia lor La noi. Este de altfel bine cunoscut că aceste
triburi au avut legături strînse şi permanente cu lumea circummediteraneană, atestate şi de faptul că in unele morminte neolitice au fost găsite
obiecte de podoabă confecţionate din valve de Pectunculus sau de Spondylu:s, moluşte care în Neolitic ca şi în zilele noastre nu au trăit în Marea
Neagră, dar erau, ca şi astăzi, prezente in Mediterana şi în Marea Egee.
Oricare ar fi originea ei, populaţia noastră neolitică aşa cum o
cunoaştem pînă in prezent, mai ales prin resturile osoase aparţinînd
culturilor Boian şi Gumelniţa, poate fi integrată in marea rasă medite- ·
ranoidă care se întinde în Europa de Sud-Est, din Grecia, pînă inclusiv
România, şi chiar mai încolo de Prut.
Vorbind despre populaţiile noastre neolitice am omis în mod intenţionat să prezentăm particularităţile structurale ale populaţiei din cultura
Hamangia, cunoscută prin seria osteologică de la Cerna:vodă (Colwnbia
D). Scheletele din necropola respectivă p~ovin dintr-un număr mare de
morminte (aproape 400, dintre care mult mai puţine se pretează unui
studiu antropologie complet, o bună part~ din ele fiind deteriorate).
Totuşi, cercetările tuturor resturilor studiabile ne indică o populaţie cu
un polimorfism mai accentuat decît acela al populaţiei din cultuca Boian,
de la Cernica. In adevăr, aici se întîlnesc forme dolicoide greoae, cu
aspect arhaic, apropiate de oamenii paleolitici de la Predmosti, atlanto ...
mediteranoizi încă destul de masivi, paleomediteranoizi, reprezentanţi'
primitivi ai >tipului mediteranoid, reprezentanţi ai unui tip dolicoid special, cu solzul occipital foarte extins, puternic bombat, locul maximului
de proemina.re situîndu-se foarte sus în ·raport cu punctul craniometric
in ion, tip pe care l-am denwnit deocamdată "varianta C". Alături de
aceste fonne dolicoide care domină, se mai găsesc aici şi cîţiva b~ahicrani
dintre care majoritatea s"mt brahicrani moderaţi care se pot integra, ca
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variante extreme, în variabilitatea generală a seriei. Din contra, un ultrabrahicran cu occipitalul aplatizat, este foarte diferit de toţi ceilalţi.
Dolicocmnii masivi, apropiaţi de varianta Predmosti ar putea fi
descendenţi direcţi ai acestui tip din P.aleoliticul superior (reprezentaţi la
noi prin omul din Cioclovina). O origine locală ar putea fi invocată şi
pentru :reprezentanţii primitivi ai tipului mediteranean gracil :precum şi
chiar pentru .atl.antomediteranoizi, dar aceasta ,nu pare să fi fost cazul
pentru ,reprezentanţii "tipului C" ale cărei unice analogii morfologic.= se
intilnesc în seria de la Tepe Hissar precum şi în cea de la Os.m:mkayasi.
Cu toate cercetările noastre comparative, nu i-am putut găsi alte analogii.
Iată de ce ne putem întreba dacă nu cumva cel puţin o .pa,rte din populaţia culturii Hamangi.a este de origine anatoliană.
O altă problemă se mai pune .pe plan antropologie în legătură cu
seria osteologică de la Cernavodă (Columbia D). Este problema duratei
cit a fost utilizată nearopola cercetată. Nu cumva aceasta a fost destul
de llliilgă, .primele ei începuturi corespunzind cu îns~i începuturile
· Neoliticului ? Marea ei vechime ar putea explica prezenţa unoc tipuri
atît de arhaice ca cele asemănătoare C'..l vadanta P.redmost. Pentru aceasta
mai pledează şi descoperirea în necropolă, printre resturile de paleafaună, şi a unor piese aparţinînd mioului asinian european, E. hydruntinus. Mai multă vreme socotit .drept stins la sfîrşitul Paleoliticului, sau cel
tîrziu în Mezolitic, hidruntinul a fost găsit prezent, prin resturile sale
osoase, în unele aş-ezări datînd din cultura Criş din Ungaria şi Slovenia,
iar la noi în ţară în necropola de La Cernavod.ă precum şi în unele aşezări
datînd din aceeaşi cultură (Techirghiol, Ceamurlia de Jos, Goloviţ.a).
In legătură cu populaţia din cultura Hamangia, care este atît de
int&esantă din multe .puncte de vedere, trebuie să exprimăm regretul
că osemintele descoperite în neoropo1a hamangiană de la Mangalia nu
numai că nu au putut fi examinate de noi, dar în prezent nici nu se ştie
unde au fost depuse. Acest fapt este cu atît mai regretabil cu cît triburile
neolitice formau comunităţi de reproducere relativ endogame, acest fapt
ducind la o puternică diferenţiere a lor din punct de vedere genetic.
Astfel, pentru a obţine o imagine completă asupra antropologiei populaţiilor purtătoare sau făuritoa,re - a unei anumite culturi este
neapărat nevoie de a se cunoaşte structura antropologică a mai multor
comunităţi care îi aparţin. Din acest punct de vedere, situaţia populaţiei
din cultur.a Boian şi din cultura Gumelniţa este puţin mai bună, deoarece
amîndouă sînt cunoscute pe baza studiului scheletelor din cite două
necropole (pentru Boian, necropolele de la Cernica şi de la Vărăşti I ;
pentru Gumelniţa, necropolele de la Dridu şi de la Vărăşti II).
S-au inr·egistrat cîteva rezultate importante referitoare la antropologia
populaţiilor noastre din perioada de treoe,re spre Bronz.
Nu ne vom referi aici la populaţia din complexul Horodiştea
Folteşti, deoarece pînă în prezent nu au putut fi studiate decît două
schelete care aparţin etapei Horodiştea : unul descoperit la Brad, altul
la Aldeşti. Totu..<;>i, este bine să menţionăm aici că ambele schelete oferă
multe afinităţi cu majoritatea scheletelor din complexul mormintelor cu

www.cimec.ro

101

ocru. Ar fi fost deosepit de interesant să le putem compara şi cu sche:etele din cultura Cucuteni dar acele pe care le avem la dispoziţie ffint
fie incomplete, fie aparţin.î.nd unor copii sau unor adolescenţi.
Cunoaştem însă ceva mai mult despre populaţia complexului mormintelor cu ocru şi începem să cunoaştem puţin mai mult decit înainte
despre antropologia oamenilor culturii amforelor sferice.
Judecind după scheletele de la Glăvăneştii Vechi, Corlăţeni, Holboca,
\"alea Lupului, Smeeni (fazele I-II), Brăiliţa (parţial), această populaţie
prezenta un fond principal de protoeuropoizi (atenuaţi sau nu) şi protonordici, ·la care se adaugă foarte rare forme mediteranoide (Brăiliţa) sau
dinaroide (Holboca). Este deosebit de interesant faptul că la Smeeni (faza
III cu catacombe) apar forme protoeuropoide uşor brachicefalizate, precum şi unele slabe trăsături mongoliforme.
Nu ştim încă la ce concluzii au aju.."ls archeologii care se ocupă în
:nod special de complexul mormintelor cu ocru asupra originii popu2-ţiei respective. Studiile noastre comparative ne indică însă asemănări
:ipologice frapante între scheletele din complexul mormintelor cu ocru
"Î cele din faza Drevne Iamnaia din stepele nord-.pontice şi regiunea
Xiprului şi, respectiv, faza cu catacombe (pentru Smeeni III). Iată de ce, '
pînă la noi descoperiri, putem să admitem o origine nord-estică pentru
?.eeastă· populaţie care ar fi putut pătrunde pe teritoriul nostru în perioada eîncl clima din Europa a început să se răcească puţin, adică la
sflrşitul optimumului climateric post-glaciar.
Un interes deosebit a stîrnit descoperirea pe teritoriul Moldovei a
c:.Sturilor conţinînd schelete aparţinînd. populaţiei culturii Amforelor sfe:-:ce (Piatra Neamţ, Birgoani, Şerbeşti-Ştefan cel. Mare, Dolheştii Mari,
?:-eoţeşti-Basarabi, Băceşti-Vaslui, Şcheia-I~i). Unele din aceste înmor:nintări în lăzi de piatră au fost deranjate de către descoperitorii întîm..:
;:>:d.tori, aşa cum este cazul, de exemplu, cu cistul de la Piatra Neamţ.
::nele din ele reprezentau monninte individuale (Preoţeşti-Basarabi),
:3ăceşti, $erbeşti, cistul nr. 2 de la Şcheia). Altele sînt din contra morminte
:J:ective (Dolheştii Mari cu doi indivizi : un bărbat şi o femeie ; Piatra
\"eamţ cu 5-7 indivizi : dintre care 2-3 bărbaţi, o femeie şi 2-3 copii;
3::-găoani cu 6 indivizi : 3 bărbaţi şi 3 femei ; Şcheia I cu 2 indivizi).
Judecînd după craniile măsurabile (1 de la Preuţeşti, 1 de la Băceşti,
3 de la Piatra Neamţ, 2 de la Bîrgăoani şi 2 de la Dolheşti) numai acela
::.:e la Băceşti este un dolicocran, aparţinînd tipului protoeuropoid, în timp
:e celelalte 8 cranii sînt fie moderat brachicrane, fie mezocrane, fie
:-::ezocra.ne, aparţinînd fie unor protoeuropoizi brachicefalizaţi, fie unor
::.:pinoizi. In legătură cu aceasta este interesant de subliniat că toate
:.-:5tarile, afară de acela de la Băceşti şi de la Şcheia, au fost descoperite
:a. \'est de Siret, în timp ce cisturile de la Băceşti (jud. Vaslui) şi Şcheia
'- :.;.d. Iaşi), sînt situate în zona dintre Siret şi Prut.
Prin majoritatea formelor ocachicr.ane şi mezocrane, oamenii culturii
:\."':lforelor sferice cu morminte în cisturi, se deosebesc in mod net de
?:J?ulaţiile neolitice şi eneolitice studiate .pînă în prezent, unde predomină
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în mod indiscutabil dolicocranii (chiar cei foarte .accentuaţi), venind în
al doilea loc mezocranii, brachicranii formînd o minoritate.
Comparînd datele noastre asupra g;rupului de schelete elin cisturile
descoperite in Moldova, cu acelea din cisturile din Volinia, studiate de
Leviţki (cistul de la Voiţehovka, acela de la Suemţî şi acela de la Neta),
constatăm aici o situaţie cu totul diferită : din 11 schelete stucliabile,
numai unul este brachicran moderat, celelalte fiind fie dolicocrane, fie
mezocrane. Lată de ce credem că {cu excepţia cistului de la Băceşti) va
trebui să căutăm analogii in altă parte decit în Volinia.
Vîrsta Bronzului ne-a dat şi ea unele indicaţii importante asupra
evoluţiei structurii antropologice a populaţiilor care au trăit pe teritoriul
ţării noastre. Pentru Bronzul timpuriu, nu dispunem decît de 2 schelete
din cultura Tei (faza IV de la Smeeni) precum şi de o serie formată din
peste 50 schelete de la Zimnicea I. Tot de la Zimnicea provine o serie
de schelete datînd din Bronzul final (48 schelete). Comparînd rezultatele
obţinute prin studiul antropologie al acestor două serii, constatăm că
ambele populaţii, separate între ele prin cîteva secole, prezintă un acelaşi
fond principal mediteranoid cu citeva influenţe protoeuropoide, ceea ce
ar putea atesta şi o continuitate genetică.
Dacă ne referim acum la alte populaţii din Bronzul final, şi anume
la acelea din cultura Noua-Teiu.ş, constatăm o diferenţiere destul de
accentuată de ordin regional. Astfel, în timp ce seria de la Cluj, şi craniile
de la Moreşti aparţinînd acestei culturi (studiate de I. G. Russu şi colab.),
prezintă mulţi brahicrani (dintre care şi brachicrani accentuaţi), mulţi
mezocrani şi puţini dolicocrani, seriile din Moldov:a (Truşeşti, CioinagiBalinteşti, Doina, Ciritei, Probota, Leţcani) prezintă din cootra o majoritate dolico-mezocrană (inclusiv forme dolicocrane accentuate care lipsesc
in Transilvania). In Moldova brachicranii formează o mică minoritate.
Dar şi aici trebuie să facem o distincţie intre seria de la Truşeşti şi toate
celelalte serii enumerate mai sus. In adevăr, in timp ce prima este reprezentată în mod majoritar prin forme protonordoide urmate de cele protoeuropoide, în toate celelalte serii din Moldova (cunoscute pînă în prezent)
fondul principal este format din mediteranoizi.
Această diferenţiere, pe plan .antropologie, al purtătorilor culturii
Noua-Teiu~ este pentru noi plină de învăţăminte, arătîndu-ne că comunitatea culturală nu înseamnă întotdeauna şi o comunitate bioa.."ltropologică. Trebuie să considerăm, în primul loc că, în timpurile preistorice,
endogamia unor mici comunităţi putea să ducă în decurs de generaţii la
o puternică diferenţiere a structurilor antropologice regionale, după cum,
din contra, caracterul mai deschis a altor comunităţi permiţînd un amestec cu populaţiile vecine, a contribuit fie din contra la nivelarea acestor
diferenţieri, fie la accentuarea lor.
Astfel, frecvenţa brachk:ranilor la unele populaţii din Transilvania,
apa:·ţinînd culturii Noua-Teiuş, ar fi putut să fie explicată prin o influenţă exercitată asupra predecesorilo.r lo!T imediaţi de către populaţia culturii Otomani, care aşa cum .rezultă din datele noastre, era deja destul de
bogată în br.achicefali. In ceea ce priveşte situaţia specială a popuLaţiei de
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~ Truşeş.ti, unele analogii structurale pe care le-am înregistrat
5.ă ne gîndim la o îndepărtată dar puternică influenţă poate a

ne obligă
triburilor
:i:...>J. complexul mormintelor de ocru. 1n această ordine de idei, trebuie să
;;.~tim că o influenţă a acestora asupra populaţiei locale a fost deja
~=-.:egistrată în seria de la Sărata Monteoru, aparţinînd culturii din Bron:-...:: mijlociu (cercetările lui E. Repciuc şi A. Gheorghiu, apoi ale lui C.
~!aximilian). In ceea ce priveşte celeLalte populaţii din cultura Noua din
~·f·::>:dova, este uşor să admitem că fondul lor mediteranoid le-a fost
:~..=...."1.">-mis de la îndepărtaţii lor strămoşi neolitici.
Prima Vîrstă a Fierului (Hallstatt) este încă mult prea puţin bine
_·...:...•oscută sub aspectul antropologie al .populaţiilor sale. Totuşi cercetările
"-=-- ::-opologice ne-au permis să aducem unele .precizări la aşa zisa pro::e:nă sci.tică. ln adevăr, comparind rezultatele cercetăJ.ilor de la Ciumbrud
· ~ G. Russu şi colab.), cu cele referitoare la scheletele de la Cavaclar (C.
~.~a..ximilian) şi cu cele referitoare la scheletul de la Brătei (0. Necrasov
': .:J. Botezatu), constatăm că populaţia care aparţine complexului cultural
o.::~ic din Hallstatt, nu era deloc uniformă sub aspectul ei antropologie.
~'.:ă tipul scheletului de la Brătei, precum şi acela al unor schelete
-:-...:..:;culine de la Cavaclar (în special scheletul nr. III) se regăseşte în seriile
o-:::ice din Uniunea Sovietică, în schimb scheletele din seria halstattiană
~ :a Ciwnbrud se depărtează în mod vădit de acestea, prin caracterul ei
=-:-e-dominant brachicran şi mult mai gracil. Astfel fiind, credem că în
_;:npulaţia noastră din complexul cultural scitic trebuie să facem distinc::.a între sciţii propriu-zişi (Brătei, Cavaclar - mai ales grupul masculin)
': p<'pulaţia scitizată din punct de vedere cultural, dar de origine autoh:.x:ă.. reprezentată prin seria de la Ciwnbrud. Pentru aceasta pledează
-:-...: n;.unai diferenţele î..nregistrate faţă de sciţii din URSS, dar şi faptul că
~chicefalia predominantă a acestei serii corespunde bine cu ceea ce
<:.:n despre brachicefalizarea deja ,constatată în populaţia autohtonă din
~- <i11Silvania, din Bronzul mijlociu şi final.
Un alt aspect al rezultatelor cercetărilor antropologice care ar putea
:.:e:-esa pe arheologi se referă la ,populaţia din cultura Sîntana de Mureş
: ~ov, precum şi la populaţia prefeudală din sec. VIII-X.
Astfel, studiind structw-a antropologică a două serii aparţinînd eul:....:'..: Sintana de Mureş-Cern.iahov (Independenţa...Călăraşi şi Oinacu), am
;: ..::-..:.: constata prezenţa unor elemente mediteranoide la ambele serii şi
~ :..o::- elemente dinaroide la prima din ele (pe lîngă elemente protoeuro:•:-~::ie atenuate, no.rdoide, alpinoide şi esteuropoide). Dacă ultimele patru
7 -"=':TIE'!lte (protoeuropoide atenuate,
noroide, alpinoide şi esteuro.poide) ar
:_ ;::;:..;~: aparţine tot aşa de bine populaţiei locale cit şi celei gotice sau
~-::-..a~ice, elementele mediteranoide şi dinaroide, nu puteau proveni decit
=-= :.a. autohtoni daco-romani şi daci, ştiut fiind că nici goţii şi nici Sar-:-....:.::.:. nu le puteau prezenta în- structura lor, în timp ce a..rn putut constata
~ i:1cepînd din Neolitic, populaţiile noastre erau bogate în meditera-: :..::..:. b ceea ce priveşte dinaricii, înregistrăm apariţia acestui element,
·- J excepţie rară, încă din Neolitic şi din Eneolitic, dar numărul lor
:-:: . :_::e m:.li apreciabil începînd din Hallstatt, mai ales în Sud-vestul ţării
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(Balta Veroe şi Gogoşu). Cum, prezenţa elementului dinaric în populaţia
din secolul IV e.n., aparţinînd cuiturii Sîntana d-e Mureş-Cerneahov, nu
poate fi pusă pe seama nici a Goţilor şi nici a Sarmaţilor, existenţa sa ca
şi aceea a mediteranoizilor, atestă şi aportul demografic al autohtonilor
la populaţia acestui complex cultural.
Aceleaşi elemente, mediteranoid şi dinaric în seria de la Izvorul (sec.
VIII-IX e.n.) unde ele prezintă o frecvenţă destul de ridicată atestă caracterul atuohton a cel puţin a unei pă1ii a populaţiei respective.
In acest mod, dezvoltîndu-şi din c.e în ce mai mult cercetările şi
aprofundîndu-le credem că paleantropologia poate să-şi aducă aportul,
printre altele şi la una din problemele cele mai importante care se pun
A.rcheologiei şi Istoriei noastre, problema care priveşte formarea poporului român.
Dar nu numai cercetările asupra structurii antropologice a populaţiilor vechi pot să furnizeze date interesante pentru Archeologie şi
Istorie, dar şi cercetările indreptate spre cunoaşterea altor aspecte.
Astfel, datele paleodemografice nu ne furnizează numai infom1aţii
asupra evoluţiei duratei medii a vieţii, asupra proporţiei longevivilor, asupra "sex-·~atio", dar pot da şi unele indicaţii importante asupra unor
obiceiuri specifice pentru unele populaţii vechi.
De exemplu, dacă analizăm evoluţia mortalităţii copiilor în Neolitic
şi în perioadele următoare, de exemplu în Virsta Bronzului, constatăm
cu surprindere că aceasta este mult mai scăzută în prima perioadă decit
în cea de-a doua. Argumentul că bolile de copii, epidemiile, accidentele
au putut fi mai rMe în Neolitic, că grija acordată progeniturii ar fi putut
fi atunci mai atentă, că tineretul ar fi putut beneficia de o imunitate mai
bună, nu Il€ poate satisface. Dacă ·recurgem însă la ceea ce încă din timpul
lui LeyeU geologii numesc "teoria cauzelor actuale" comparind situaţia
neoliticilor noştri cu aceea a unor populaţii primitive, aproape contemporane cu noi (descrisă de R. Frazer), atunci putem găsi o explicaţie nu
numai plauzibilă, dar· care şi-a găsit de multe ori şi verificarea. Este
cazul unor populaţii africane care, in secolul trecut, obişnuiau să-şi înmormînteze copiii nu în cimitire dar în apropi-erea locuinţelor, adeseori
sub du.şumeaua acestora, în raport cu credinţa lor asupra reî.ncarnării
spiritului copilului mort în corpul mamei pentru o nouă naştere. Oare
nu din aceeaşi cauză găsim aşa de puţine schelete ale copiilor în cimitirele populaţiilor neolitice ?
In fine, vom mai cita încă un exemplu de date care pot fi adus.e .k
cercetările antropologice, de mare interes pentru archeologie.
Ne referim aici la studiul h'epanaţiilor craniene care ne permit să
distingem trepanaţîile reclamate de unele fenomene patologice - deci
cu scop curativ - operate "in vivo", de cele de ordin mistic, deobicei
operate "post-mortem" în scopul procurării unor amulete. Distingerea
acestor două categorii de trepanaţii preistorice poate pune în evidenţă
unele aspecte ale cunoştinţelor medicale, unele obiceiuri şi credinţe ale
populaţiilor vechi.
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RECHERCHES ANTHROPOL'OGIQUES ET QUELQUES PROBLf:MES
DE L' ARCHEOLOG lE

Dans ce travail nous passons en revues quelques uns des resultats obtenus
par l'anthropologie pendant ces 25 dernieres annees dans notre pays, pouvant
· interesser l'archeologie.
En nous appuyant sur nos propres recherches ainsi que sur celle celles qui
iurent realisees par d'autres specialistes, nous avans pu etablir quelques donnees
iondamentales. C'est ainsi qu'il nous fut possible de preciser grâce â l'etude de 3
grandes necropoles neolithiques (Cernica, Cernavodă-Columbia D et Vărăşti 1 et
Il) ainsi qu'â des squelettes isoles que le fonds anthropologique principal de notre
;>opulation neo-eneolithique -etait constitue d 'elements mediteranoides assoc1cs
a des elements protoeuropoides plus ou moins attenues (Cro-Magnon lato sensu)
encore assez importants et a des brachycrânes tres peu nombreux. Durant la
periode de transition vers l'âge du bronze et au commencement de celui-ci, deux
nouvelles populations font leur apparition sur notre territoire. C'est d'abord les
~1o:nmes de la culture des amphores spheriques avec tombes a ciste, dont les
...quelettes furent decouverts jusqu'ă present seulemcnt en Moldavie, c'est ensuite
;·eux du complexe des tombes â ocre (avec ou sans tumulus) penetres chez nous
en vagues successives. Les premiers sont surtout des protoeuropoides plus ou moins
hrachycephalises et des alpinoides. Les seconds sont surtout des protoeuropoides
a<c<.ez accuses et de nordoides.
Notrc population de l'age du bronze, connue grâce a quelques grandcs ne::opoles (Sărata-Monteoru, Zimnicea, Truşeşti) ainsi qu'ă des necropoles de moind~C'S proportions (Cioinagi-Bălinteşti, Doina) et â des squelettes isoles, est deja unc
;:<•pulation certainement prothrace. L'element mediterranoides provenent de nos
:oeolithiques continue â participer au fonds principal de notre population, ensemble
;,.·:ce !'element protoeuropoide, en une moindre proportion avec !'element nordoide,
·:io!'lt l'influence varie selon les regions. De meme, on y remarque une certaine
:_ ~dance â la brachycephalisation, variable comme intensite.
Cette structure persiste â l'âge du fer, avec des variations de proportions
'-·::.:m les zones geographiques et d'influence illyre, grecque ou scythe, le phe::,·:·'-lene de brachycephalisation continuant ă se manifester en proportions variables.
:.a ronquete et la colonisation romaine ne semblcnt pas avoir change d'une ma-.,~·~e importante le fond anthropologique des Daco-Romains et des Daces libres
:-:·.e::s la brachycephalisation semble poursuivre son cours.
Apres le depart de l'administration romaine (271), sous la poussee des peuples
-::..g::atoires, de nouvelles populations arrivent mais demeurent peu de temps sur
-.:-::-e tcrritoire. Vers le IV-me siecle un complexe culturel, celui de Sîntana de
:.:.:~·=-'1-Erbiceni-Cerneahov, s'y dcveloppe. On l'a attribue pendant longtemps aux
::::. ::.s et aux Sarmates, mais de nombreuses donnees archeologiques indiquent aussi
·"' ;:.a:::icipation de la population autochtone. En effet, l'etude des squelcttes trouvcs
~.2.:-., les necropoles de Sîntana de Mureş, de Independenţa-Călăraşi, de Erbiceni.
_-: O;nacu ainsi que de squelettes isoles, nous indique la presence de squelettes
.c.;~..enant au type mediteranoide â cote d'autres squelettes presentant d'autres
.-.:-o,: :.:-~cs (protoeuropoides, nordoides, alpins, dinariqucs, etc). Si ces derniers
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(sauf les dinariques) ne peuvent pas servir d'indicc de la presence des autochtones,
etant donne~ qu'ils peuvent provenir des populations migratoires, par exemple des
Goths, la presence des mediteranoides en une proportion non negligeable, ne peut
etre attribuee qu'aux autochtones - ni les Goths ni les Sarmatesn't etant caracterises par la presence de ceux-ci.
Il en va de meme pour la population des siecles VII-IX (complexe culturel
Dridu) dont une necropole etudiee deja (Izvorul-Cacaleţi) et une autre en voie de
l'etre (Obărşia) offrent aussi la presence d'clements mediteranoides assez importants.
Tout cella atteste la presence "physique" des descendants des anciens autochtones sur !cur tcrritoire qu'ils n'ont pas quitte et masse ensemble avec l'administration romaine en 271, selon une theorie qui ne peut tenir devant les faits
objectivs et d'ailleurs semble completement illogique des le premier abord.
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Fig. 1. Neolitic : Cultura

Criş.

Fig. 2. Neolitic : Cultura Boian.
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Fig. 3, 4. Neolitic : Cultura Hamangia.

Fig. 5, 6. Perioada de

tranziţie

spre epoca bronzului.
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Fig. 7, 8. Perioada de

tranziţie

spre epoca bronzului.

Fig. 9. Faza a doua a mormmtelor cu
ocru (Smeeni).
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