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INTRODUCERE

Paleoantropologia, parte integrantă a antropologiei, este un dome‑
niu complex de cercetare, care face apel la diverse științe și repre‑

zintă un cadru complex interdisciplinar de studii. Astfel, necesită cunoștinţe 
de anatomie umană îmbinată cu arheologia, istoria, demografia, etnogra‑
fia, sociologia și, desigur, cu geografia și geologia. Paleoantropologia are în 
vedere cercetarea populațiilor vechi și privește biologia și anatomia umană 
dintr‑o perspectivă istorică. Astfel, dezvoltarea și evoluția organismului 
uman pot fi înțelese și deslușite în ansamblul lor complex, prin studierea 
individului ce interacționează cu mediul natural în care se dezvoltă și cu 
mediul socio‑economic. Relația dintre organismul uman, biosferă și antro‑
posferă este una de continuă integrare și adaptare, atât din punct de vedere 
metabolic și funcțional, cât și socio‑economic.

În zilele noastre paleoantropologia are nevoie de noi perspective și de o 
cercetare mai complexă ce implică studiul interdisciplinar, abordând aspecte 
morfologice, biologice, patologice, demografice, istorice, culturale și sociale, 
conferind fiecărui grup studiat un caracter unic în procesul său de evoluție 
și dezvoltare.

Studiul morfo‑biologic și morfo‑funcțional al pieselor scheletice ale fie‑
cărui individ au dus la deslușirea tipologiei individuale și a unor obiceiuri și 
practici ale populațiilor vechi. Apoi, însumând caracteristicile individuale, 
s‑a reușit caracterizarea tipologică a întregii populații a unei necropole.

Din datele de paleodemografie se pot desluși caracteristici importante, 
precum: dimensiunea populației, care ne relevă numărul de indivizi ce 
ocupă un areal la un moment dat; vârsta la deces, ce ne poate ilustra evoluția 
longevității generale a populației; mortalitatea diferențiată pe genuri/sexe și 
etape de vârstă, ce ne indică starea de sănătate, nivelul de trai și unele eveni‑
mente istorice (războaie, epidemii, etc.). Astfel, rezultatele paleodemografice 
sunt importante, atât pentru antropologi, cât și pentru arheologi, istorici și 
demografi. 

Este foarte important să cunoaștem numărul de indivizi al unei populații 
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și distribuția acestora pe grupe de vârstă și gen/sex, precum și organizarea 
socio‑economică a acestora, obiceiurile, ocupațiile, felul de viață și, nu în 
ultimul rând, mediul climatic și fizico‑geografic în care a avut loc dezvolta‑
rea populației studiate. Esențial, la cunoașterea populațiilor vechi, pe lângă 
cercetarea arheologică privind cultura materială și spirituală, este să vizăm 
și cercetarea exhaustivă a necropolelor, cu precizarea duratei și arealelor 
de folosire de către locuitorii anumitor zone, pe o perioadă de timp bine 
stabilită.

În România paleoantropologia s‑a dezvoltat ceva mai târziu comparativ 
cu antropologia omului contemporan. Săpăturile arheologice efectuate cu 
o mai mare intensitate în ultimele decenii au permis acumularea de date 
arheologice, antropologice și arheozoologice, care s‑au dovedit de o mare 
importanță pentru descifrarea problemelor legate de evoluția biologică, soci‑
ală, culturală și economică a populațiilor ce au trăit pe teritoriul României în 
trecut (Necrasov et al., 1990).

Orientarea tematică principală a cercetărilor de paleoantropologie s‑a 
axat pe două problematici majore: evoluția structurii antropologice și origi‑
nea omului. Școala românească de antropologie a avut ca preocupare domi‑
nantă elaborarea metodologiei „care să permită folosirea materialului antro-
pologic ca adevăr istoric” (Nicolăescu‑Plopșor, 1969, p. 133).

În România primele cercetări de paleoantropologie datează de la înce‑
putul secolului XX (1920–1930), când se înfiinţează primele școli de antro‑
pologie. Ele s‑au bazat pe materiale din descoperiri întâmplătoare și nu au 
urmărit o anumită problematică. Datele astfel obținute erau insuficiente pen‑
tru elaborarea unor studii de sinteză cu privire la structura antropologică a 
populațiilor care s‑au succedat în decursul timpului pe teritoriul românesc 
(Nicolăescu‑Plopșor, 1969). După 1950, cercetările paleoantropologice s‑au 
intensificat și au căpătat valențe noi datorită extinderii investigațiilor arheo‑
logice în numeroase necropole. Odată cu descoperirile arheologice, s‑a des‑
coperit și un vast și bogat material osteologic uman, datând din perioade 
foarte vechi (paleolitic), dar și din perioade mai noi. Scopul cercetărilor a 
fost de a releva structura antropologică pentru populațiile de pe teritoriul 
României, pentru a stabili elementele specifice ale acestora și de a stabili 
repere în vederea urmăririi etapizate a procesului evolutiv și de formare a 
fondului biologic al poporului nostru. Specialiștii s‑au concentrat pe dece‑
larea și urmărirea elementului autohton, a evaluării ponderii diferitelor 
populații migratoare pătrunse pe arealul românesc de astăzi și a fenome‑
nului progresiv de asimilare acolo unde a fost cazul. Astfel, au fost obținute 
date fundamentale în „înțelegerea evoluției ulterioare a structurii actuale a 
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populației din țara noastră” (Necrasov, 1969, p.  164), datele fiind utilizate 
apoi în Tratatul de Istorie a românilor (2001).

Studiul aspectelor de patologie osoasă, dentară sau chiar metabolică ce 
se evidențiază la nivelul scheletului oferă date importante pentru elucida‑
rea stării de sănătate a populației la un moment dat. Natura unor leziuni 
și anomalii, împreună cu frecvența apariției lor, este un indicator pentru 
evidențierea condițiilor de viață (ocupație, climă, alimentație, etc.) și, even‑
tual, al unor evenimente istorice (războaie). Aspectele de paleopatologie 
ne pot conduce la evidențierea apariției sau dispariției unor boli în cursul 
evolutiv (Enăchescu, 1968), precum și la evaluarea condițiilor de viață și 
a modului de trai, bolile având un rol important în posibila diminuare a 
numărului de indivizi sau în dispariția unei populații.

Instituții specializate în problematica paleoantropologică și arheozoolo‑
gică s‑au înființat în cele trei centre universitare importante ale țării noastre 
încă de la începutul secolului XX, în următoarea ordine cronologică. Prima 
Școală Antropologică este cea din București (actualul Institut de Antropologie 
„Fr. I. Rainer”), care a fost înființată în 1926 de către Fr. I. Rainer și care în 
1937 obţine titulatura de Laborator și Muzeu de Antropologie de pe lângă 
Catedra de Anatomie și Embriologie a Universităţii din București. Sub con‑
ducerea profesorului C. I. Botez, în 1930 i‑a naștere Catedra de Antropologie 
și Paleontologie în cadrul Facultăţii de Știinţe Naturale a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În 1933 V. Papillian și C. Velluda înfiinţează 
la Cluj Societatea de Antropologie. Aceste importante instituții au consti‑
tuit cadrul de afirmare a antropologiei și paleoantropologiei prin numeroase 
cercetări și studii, care au vizat și conturat structura antropologică a fondu‑
lui nostru biologic, apoi au stabilit elementele sale specifice, care au devenit 
repere esențiale de urmărire a procesului de evoluție biologică a populațiilor 
de pe teritoriul României.

Studiile populațiilor din Epoca Neolitică de pe teritoriul României, cu 
particularitățile lor structurale, au dus la rezultate interesante. Astfel, s‑au 
ridicat noi întrebări cu privire la originea și legătura populațiilor neolitice 
autohtone cu „lumea” neolitică perimediteraneană. Neoliticul este cunos‑
cut în prezent prin mai multe serii osteologice, dintre care mai reprezenta‑
tive sunt cele ce aparţin culturilor Hamangia, Boian și Gumelnița, ce „pot fi 
integrate în marea rasă mediteranoidă care se întinde în Europa de sud-est, 
din Grecia, până inclusiv în România și chiar mai încolo de Prut” (Necrasov, 
Cristescu, 1978, p. 99).

În urma studierii populațiilor din Epoca Bronzului care au trăit pe teri‑
toriul României au fost obținute date importante asupra evoluției structurii 
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antropologice, evidențiindu‑se prezența aceluiași fond mediteranoid care 
este dominant și la populațiile neolitice, fapt ce indică o continuitate a 
genofondului și demonstrează, și prin similitudinile structurale cu unele 
populații de tranziție, originea populaţiilor din complexul mormintelor cu 
ocru (ocromanii) (Necrasov, 1990).

Analizând cronologic structura antropologică a populațiilor din Epoca 
Fierului (Hallstatt și La Tène), se poate preciza caracteristica unitară a 
populație geto‑dacice și tracice, precum și descendența acesteia din fondul 
proto‑tracic al perioadelor anterioare (Necrasov, 1990).

Studierea materialelor osteologice datate din perioada migrațiilor, ce 
aparțin complexului cultural Sântana de Mureș – Cerneahov (Cernjahov), 
a permis decelarea, alături de elementele alohtone (gotice și sarmatice), a 
unui semnificativ fond local ce se diferențiază pregnant față de cele „vene‑
tice” prin prezența formelor dominant mediteranoide și protoeuropoide, cu 
pondere scăzută a caracterelor dinaroide (Necrasov, 1990).

Repere importante și precise în problematica genezei poporului român 
au fost extrase din datele antropologice obținute prin studiul necropolelor 
din secolele X‑XII; și ele confirmă continua locuire pe teritoriul României, 
fapt dovedit și de studiile efectuate pe seriile osteologice datate din perioada 
medievală, atât cea timpurie, cât și cea târzie, în care se evidențiază elemen‑
tele autohtone în acest proces îndelungat de formare al poporului român 
(Necrasov, 1990).

Săpăturile arheologice efectuate în localitatea Săbăoani din judeţul Neamţ 
au scos la lumină două necropole: o necropolă ce aparține complexului cul‑
tural Sântana de Mureș – Cerneahov și o necropolă medievală din secolele 
XIV‑XVII. Aceste complexe au fost studiate atât populațional, cât și indivi‑
dual (doar în anumite cazuri), ambele făcând obiectul de studiu al tezei de 
doctorat. Necropola ce aparține culturii Sântana de Mureș – Cerneahov a 
fost scoasă la lumină de arheologul Vasile Ursachi de la Muzeul de Istorie 
din Roman (judeţul Neamț), prin săpături care au debutat în 1965 și s‑au 
finalizat în 2003. Necropola medievală a fost studiată și cercetată de către 
arheologul Domnița Hordilă de la Muzeul de Istorie din Roman (judeţul 
Neamț). Săpăturile în complexul medieval au debutat în 1985 și au fost fina‑
lizate în 2000.

În urma acestor săpături arheologice de la Săbăoani (judeţul Neamţ) au 
fost descoperite, pe lângă un bogat inventar arheologic, și un bogat material 
osteologic. Necropolei din secolul IV d.Hr. i‑au fost atribuite 102 morminte, 
din care 88 sunt de inhumație și 14 sunt de incinerație (Ursachi, 2007). Din 
totalul scheletelor descoperite, spre analiză au ajuns doar 57 de schelete 
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provenite din morminte de inhumație. În ceea ce privește necropola medi‑
evală (secolele XIV‑XVII), am avut privilegiul de a studia 937 de schelete 
provenite dintr‑un total de 1455 de morminte (Hordilă, 2000). 

Studiul acestor schelete se adresează nu numai antropologilor, ci și altor 
specialiști din domenii conexe – arheologia, istoria, demografia, medicina 
(istoria medicinii), etc. Prin conținutul tematicii sale, lucrarea poate ajuta la 
întregirea cunoașterii istoriei localității Săbăoani și, de ce nu, a cunoașterii 
unor etape istorice a zonei Moldovei.




