Necr orola

mec~ievală

din Dealul Piscului.
Date antropologice

::\latcrialul de ~tudiu provine din dourt c~11np~mii de teren de la ]kaJul
Pisculu i ( 19X4 şi 1988), da tat de arhcologul Radu Ciucea nu ca aparţinînd ~t ·col dor

XIY-XV 1 .
Inventarul descoptTit aduce date antropol<:gicc ~i C(Jmpletări în înţc·lq.:t·r~.·a
procc~ului de producţie llH'Şi<'şug{trcască, a sch imlmrilor comerciale, a d ift.n ·n ~dor
.sociale din c\·ul nu· din în asedtr
ilc din )·urui Bucun·st
inlu i.
,
'
Particularitrtţile Jcmograficc zonale, sccial-culturalc, integrate în a:'ptctul
general, dau eşantionului ccrcdat în nccropola Dealul Pi~ctdui o structur{t proprit·.
asemănătoare cu cea a grupurilor de înhumaţi cnc au fost descoperiţi şi :-;hHliaţi
la 1\Iăicrmeşti-Străulcşti, Măneşti-Buftea (~·:ccoldc Xl\"-X\'1) şi la Yitan-Bîr1.t ~ti:!.
Toate scheletele descoperite au fost d('pusc in du:ubit dor~al cn poz1ţw
membrelor superioare varial>ilă, orientate, Juprt ritualul cn ~tin, est-vest, cu n~oar('
dcviaţii Jatorită anotimpului de înhumarc. ]\lormintck au fost în majoritate individuale, dar avem şi gropi cu rcînhum{tri, care vor face ol>iectul :-;1udiului no:'-.trU
finalizarea cercetării dt' teren în zonă.
~c-au parvenit spre studiu 50 de suhiccţi, inegal rcpartizaţi în Mrnpdc de' ir:-:.tă-::cx deoarece ei rcprczintr1 grupul de înhumaţi descoperit în d< l!;·t c;1ml ;tnii <k
tcrtn şi nu rezultatul unei cercctrni exhaust ivc a necropole i.
H.cpartizarea duprt ~cx a subiecţilor din ~cria noastr;t c:--t(' prL'ZIJlt;:r:": in
tabelul de mai jos:
--------------------------------
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Cu titlu orientati\·, aconlîndu-se nn procent de corecţie s-a calculat. cu ~;ju
torul tabelelor de mortalitate, profilul mortalitrtţii, durata medic de viaţ;'t ~i probabilitate de supravieţuire. Atît la aceast[t nccropolă, cît şi ]a acelea cu care vin in
studiu comparativ, subiccţ ii s-au repartizat după grupele de \'Îrstă biologicrt. Există o reţincn· în ceea ce pri\t·~it' integrarea grupului dt· femei de la Dt·alul Pi~cnlui
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în comparaţie cu grupurile de femei de la celelalte loturi lucrate, dat .fiind nuIn{trul foarte mic de subiecti.
··
'
.Rezulta tele calculului mortalităţii pc in tervaldc de YÎrsEt de O -- 14 ani,
20-30 ani şi peste 60 de ani sînt urmrttoarele, respectînd intcrvaldc enunţate:
l\Hticăncşti- Strtl.uleşti I (Secolul XI\'): 45,96<~ 0 ; 21,62° 0 ; 5,40t~~
:\Eticăncşti- Strrnllcşti H (SL·colul X\"I): 34,65°;); 24,72°;); 4,54<~~).
Bîrzeşti- Vitan- Bucureşti (Secolul XVI): 34, 12<~ 0 ; 45, 16'';); 4,54t>o·
-:\'lrmeşti I (Secolul XIV): 47,1<~~; 4X,Io;); 0,3 1 ~ 0 •
Dealul Pisct!lui (Secolele XIV-XV): 22,22':~; 52,0'~'0 • (\'u s-au înregistrat pîn{t în prezent cazuri de mortalitate peste 60 de ani; mortalitatea
între 30-40 de ani este de 25,7W~·<)).
A\·înd în vcdl'rc hptul că grupa de YÎL~Et 0-7 ani este insuficient reprezentaUt, spnanţa de ,·iaţrt obţinută (30,6 ani) e:-;te artificial crescutz't, aşa încît numai
dup{t stucli<'rca întn·gului material se poate \'orbi de o speranţ{t ele viaţ{t rcal{t a
comun iU'tţ ilor umane 1ned ievalc de b Dealul P isculu i.
Chiar dacă este vorba doar de un cs:mtion,
valoarea obt' inuUt nu se dL'O~.eLeste
'
,
semnificativ de celelalte valori din aşez{trile sincrone:!. Astfel, valorile acestor grupuri studiate pentru speranţa de viaţă sînt:
1. lJZtrn'alul 0-7 am
Mrticrmesti I
23,9 ani; Măicănesti II -- 29,0 ani;
Birzcsti-'vitan
23,2 ani; l\lăncsti
I - 20,6 ani,· Dealul Piscului ,
'
20,0 ani (?).
2. lntcrl'alul 20-30 anz·
l\Tăic:mcsti I - 21,6 ani; "\Iăicănesti II - 22,0 ani; Vitan-Birzesti '
'
,
23,2 ani; .\Iăncşti I - 20,6 ani; Dealnl Piscul ni - 20 ,O ani (?).
La Dealul Piscnlui, valorile mdricc ale craniului inclicrL o variabilitate mai
tnare a dimensiunilor feţei la femei. Indicii cranieni la b{u·l)aţi sugcrcazrt, în această
etaprt a cercetării, o prepondcrcnţr1 a tipului mt·z~)-brahi-dolic (în ordinea frecvenţei) iar la femei o predominarc a tipului mezocran.
Indicele nazal prezintă o variabilitate m;trc la ambde sexe. Se constată un
nw;-;oprogna t ism alvcolar cu f recvcnţZl mare la bărbaţi.
·
Caracterele metrice şi morfologice contnreazrt aproape toate formclL' obişnuite
ale tipului curopoid din Cîmpia Romfmrt, cn excepţia unor elemente protoeuropoide la doi subiecţi 3 •
Sta tura suhiecţ ilor studiaţi în nccropola Dealul P i:;culu i variază între 14X ,2
-168, 2 cm la femei şi între 164,4-178,6 cm la hrtrbaţi, frtrrt a se constata deosebiri semnificat ivc faţă de eşant ioancle antropologicc con tcmporane · din Cîmpia
Romfmrt studiate pînă în prezent 4 •
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!{adu Ciuccanu, Cercetări arheologice în Dealul Piscului (jUăicănc,sti-ot-Dimhovifa). Comunicare
la Sesiunea arheologică de rapoarte a şantierclor arheologice pc ţară, SiJJiu, martie I<JK!J.
Hadu Ciuceanu şi Laurenţia Ceorgescu, Cercetări arheologice şi antropologicc în a,<c::arca Yltralâ
de la Dealul Piscului (secolele XI\" -X\"). Comunicare, 12-14 mai 1%9, \"a~lui.
Laurenţia Georgescu, Contribuţii la cunoaşteua populaţiilor rurale din antrul Cimpiti Humune
în lumina izvoarelor antropologicc. Comunicată la Sesiunea arheologică de rapoarte a şantic
relor arheologice pe ţară, Piteşti, 19~8 (sul> tipar).
Ioana Popo·1ici şi Mircea St. l"drescu, Date cam parale asupra unor populafii medit ntlc din Cîmpia
Română, în SCA, IX, 1974, p. 3-6. Ioana Popo'!Îci, Cimitirele de la Străult5ti, Analiză
demografică, in SCA, 10, 1973,
. 1.5-22.
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La necropole medievale de D~alul Piscului.
Donnees anthropologiques

Il :--'a;..:it d'tiiH' (·twk ;mtlm>pL.ogiqw· dfectu(·l' dan-; b necropoh· mcdieYalc
\:.\. ~j,\·k) d<' (k;dul Pi~ndui.
On ;t conclu quc 1\''- :-,q11dd Il'~. prc_..;(·ntant ck~ \·ari;tt ion~ quant ;\ la po~it ion
c~, llH'tlll>ll'..; ~;up(·ricur..;, ont l'·tC· inlHune:-;, :-;('Ion ll· ritud chrC·tiL·n, rc:-.p<'ctant
l'l>I"i•·ttlation ~·~t-oul·~t. a\·t·c d,·}(~g(·rc:-; variation:..; <hw:-; ;\ Lt ~ai~on d(· l'l'lh('\Tlissc11h'Ill. ()n a C·tudiC· 50 ~ujt·h (homnw:-;, fl'mnw~ d t·nfanh). dont b Ltill\· \'a de 14~.2
:··. lh'-;,2 n·ntim,'-tn·~ pour k..; kmm~·~. d de 164.4 ;l 17.'l,(> n·nlimC·trl':-> pour It-~
~:\:(\.
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