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CONSIDERAŢII TEORETICO - METODOLOGICE PRIVIND STUDIUL
PRACTICILOR FUNERARE (III): CONTRIBUŢIILE ANTROPOLOGIEI FIZICE
Cătălin LAZĂR
Cristina MUJA
Gabriel VASILE

Abstract: This article reviews the major contribution made by studies of physical
anthropology to the development of a theory of human mortuary practice throughout time. We will
briefly present the main directions of physical anthropology, grouped into specific trends developed by
different schools over time. The knowledge gained, and the methods and techniques developed by
physical anthropology in the last century allow the development of modern theories about past
populations and their specific social behaviour. Taking into account the scope of the subject, we limit
our presentation only to those authors who have made a major contribution to the development of
theoretical and methodological practices within physical anthropology.
Rezumat: Acest articol îşi propune să prezinte principalele contribuţii ale antropologiei fizice
la dezvoltarea teoriilor legate de practicile funerare specifice comunităţilor umane din diferite perioade
de timp. Vor fi prezentate sintetic principalele direcţii de studiu ale antropologiei fizice, grupate în
cadrul curentelor specifice dezvoltate de diverse şcolii de-a lungul timpului. Cunoştinţele acumulate,
precum şi metodele şi tehnicile dezvoltate de antropologia fizică în ultimul secol, permit la ora actuală
dezvoltarea unei sau unor teorii moderne privind populaţiile din trecut şi comportamentele funerare
specifice acestora. Din cauza dimensiunilor subiectului, am limitat prezentarea noastră doar la autorii
care au avut o contribuţie majoră la dezvoltarea scheletului teoretico-metodologic al antropologiei
fizice.
Keywords: physical anthropology; mortuary practice; methods and theory; research
directions.
Cuvinte cheie: antropologie fizică; practice funerare; metode şi teorii; direcţii de cercetare.
La ora actuală, studiul practicilor funerare specifice comunităţilor umane din diferite
segmente cronologice nu mai reprezintă doar o preocupare a disciplinei arheologice, ci constituie un
corolar al mai multor discipline (antropologie biologică, antropologie culturală, fizică, chimie,
topografie etc.). În cadrul acestora, antropologia fizică sau biologică1 ocupă un loc aparte.
Etimologic, termenul de antropologie provine din două cuvinte greceşti anthropos - om şi
logos - cuvânt, studiu şi este definită ca ştiinţa care „studiază ființele umane în aspecte ce variază de

la istoria biologică și a evoluției lui Homo sapiens, până la trăsături ale societății și culturii care
diferențiază în mod distinct indivizii umani de alte specii animale” (*** 2010: 215).
Față de alte discipline conexe și ‘înrudite’ (precum antropologia medicală sau antropologia
nutrițională), antropologia fizică este definită ca disciplina ce studiază aspectele biologice ale fiinţelor

umane din trecut şi prezent, printre principalele direcţii de cercetare ale acesteia numărându-se
primatologia (studiul biologiei şi comportamentului primatelor non-umane), paleoantropologia (studiul
resturilor fosile ale hominidelor), osteologia (studiul materialului osteologic uman provenit din situri
arheologice), antropologia morfologică, antropologia fiziologică, antropologia genetică și demografia,
biologia populațiilor umane sau, mai nou, forensic anthropology (Little et al. 1995; Berg 2006: 185).
În Statele Unite ale Americii noțiunea de antropologie cuprinde trei subdiscipline:
antropologia culturală (socială), arheologia şi antropologia fizică (biologică), la care unele centre
universitare adaugă şi o a patra subdisciplină - antropologia lingvistică (Jurmain et al. 2009: 6), fiecare
dintre ele fiind împărţită în mai multe arii de interes. În schimb, antropologia europeană nu este
caracterizată de această abordare holistică, precum în cazul antropologiei americane, aici cele trei
subdiscipline mai sus menţionate fiind domenii de sine stătătoare.
Trebuie amintit încă de la început că studiul de faţă, cu toate că prezintă un caracter
istoriografic, nu se doreşte o istorie propriu-zisă a antropologiei fizice (biologice). Precizăm că vom
încerca o expunere sintetică a direcţiilor de cercetare dezvoltate de anumite şcoli de antropologie
fizică, care au avut o contribuţie majoră la dezvoltarea scheletului teoretico-metodologic al disciplinei
în general sau a studiului practicilor funerare în particular. Din păcate, cadrul general al lucrării nu
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permite abordarea şi prezentarea tuturor şcolilor sau a tuturor autorilor, situaţie ce ne-a determinat să
optăm pentru structura de faţă2.
Începuturile disciplinei (din Antichitate până în secolul al XIX-lea). Problemele şi
întrebările legate de om (în general) şi cele privitoare la originea şi evoluţia acestuia (în particular) sau născut din cele mai vechi timpuri.
Astfel, încă din antichitate numeroşi gânditori (Herodot, Hipocrate, Aristotel, Democrit ş.a.)
s-au preocupat de originea omului, de asemănările şi deosebirile dintre acesta şi primate, de
caracteristicile fizice ale anumitor ‘popoare’ sau de structura şi modul de funcţionare a corpului uman
(Armelagos şi Van Gerven 2003: 54; Bindon 2005). Tot de acum datează şi primele disecţii
(Herophilus din Chalcedon şi Erasistratus din Chios) sau descrieri de elemente anatomice (Herodot)
(Walker 2000: 5-7; Reverón 2008: 823-4).
În evul mediu şi mai ales în perioada Renaşterii, preocupările legate de originea omului şi
evoluţia acestuia s-au accentuat. Astfel, pornind de la viziunea Bisericii privind originea creaţionistă a
fiinţelor umane, iar mai apoi tranziţia spre viziunea filozofică modernă a Renaşterii privind omul,
caracteristicile şi diferenţele dintre populaţiile din diverse zone geografice, problematicile vizate se
diversifică, întrebările şi explicaţiile dezvoltate căpătând sensuri noi (Walker 2000: 7; Bindon 2005;
Jurmain et al. 2009: 19-21).
Leonardo da Vinci (1452-1519), una dintre cele mai strălucite minţi ale perioadei, se va
apleca asupra caracteristicilor fizice specifice anumitor populaţii şi valenţelor determinante ale
mediului asupra acestor diferenţe. De asemenea, el va fi primul care va sublinia importanţa factorului
ereditar pe linie maternă şi va studia diferenţele şi evoluţia fiinţelor umane în anumite stadii de
dezvoltare fizică (Keele 1970: 202-6; Bindon 2005).
Însă, Magnus Hundt (1449-1519) va fi cel care va introduce pentru prima dată (în anul
1501) termenul de antropologie, în lucrarea sa Antropologium (Bindon 2005; Bergmann 2008: 52).
Tot în această perioadă se manifestă şi Jacopo Berengario da Carpi (1460-1530), medic italian şi autor
al lucrărilor Mondino (1514), De fractura cranei (1521) sau Anatomia Carpi. Isagoge breves perlucide
ac uberime, in Anatomiam humani corporis (1535), unul dintre cei mai importanţi anatomişti până la
Vesalius (Pilcher 1903: 2-8; Previdi 2005: 13-39). În final, îl vom aminti pe Andreas Vesalius (15141564), una dintre cele mai marcante peronalităţi ale Renaşterii. Medic, considerat şi fondatorul
anatomiei moderne, autor al De humani corporis fabrica (1543), una dintre lucrările ce a influenţat
major evoluţia disciplinelor medicale. Aceasta constituie unul dintre primele tratate de anatomie, care
analizează structura şi caracteristicile corpului uman (Malley 1964: 299-308; Tan şi Yeow 2003: 22930; Bindon 2005; Reverón 2007: 847-9).
Un moment de răscruce în istoria disciplinei a fost reprezentat de cercetările realizate de
britanicul Edward Tyson (1650-1708), considerat şi părintele primatologiei. Acesta, în lucrarea Orang-

Outang, sive Homo sylvestris: or the anatomy of a pygmy compared to that of a monkey, an ape, and
a man (1699), va realiza prima investigaţie sistematică de anatomie comparată între oameni şi

primate (Walker 2000: 7; Bindon 2005).
Secolul al XVIII-lea va marca o schimbare radicală a percepţiei asupra problematicilor
referitoare la om, originea şi evoluţia acestuia, accelerând cristalizarea antropologiei fizice ca disciplină
de sine stătătoare. Tot acum se naşte una dintre temele majore ale perioadei - determinismul rasial,
ce se va perpetua şi în secolele următoare. Această temă avea să se fondeze pe două mari doctrine:
monogeneza (omul avea doi strămoşi comuni - Adam şi Eva, conform informaţiilor din Biblie, care
erau albi, la fel ca şi Dumnezeu) şi poligeneza (conform căreia diferenţele dintre rase se datorează
unor acte de creaţie specială). Această perioadă este legată de studiile naturaliştilor şi de activitatea
unor personalităţi precum Linnaeus, Buffon sau Blumenbach (Bindon 2005; Paciulli şi Hegge 2006:
1243; Jurmain et al. 2009: 21-2). Dintre aceştia se remarcă Johann Friedrich Blumenbach (17521840), profesor german de anatomie, considerat şi ‘părintele’ antropologiei fizice şi al subdisciplinei
craniologie. Adept al monogenismului, acesta va defini cinci rase umane (faţă de patru definite de
Linnaeus), pe baza caracteristicilor morfologice craniene. De asemenea, în lucrarea De genesis humani
varieta nativa (1775), Blumenbach consideră că o serie de factori, precum clima, alimentaţia, modul
de viaţă sau anumite boli au condus de-a lungul timpului la degenerarea rasei iniţiale albe (Gillispie
1970: 203-4; Bindon 2005; Lukaszek 2006a: 384-5).
Prima jumătate a secolului al XIX-lea va perpetua spiritul promovat în Epoca Luminilor şi va
consolida doctrina determinismului rasial. Pentru explicarea diferenţelor şi asemănărilor fizice şi
culturale dintre populaţiile umane se vor căuta explicaţii ştiinţifice pentru susţinerea teoriei raselor, în
special pe baza factorilor ereditari. Acum problema clasificării raselor capătă valenţe politice, fiind
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promovate interpretări bazate pe principii de superioritate şi inferioritate rasială3. Pe fondul acestor
idei se remarcă autori precum James Cowles Prichard (1786-1848) sau Samuel George Morton (17991851). Primul dintre aceştia va publica în 1836 lucrarea Researches into the Physical History of Man,
iar cel de-al doilea s-a remarcat prin opiniile poligenice, ca şi prin impresionanta sa colecţie de cranii
(peste 1000 de exemplare), pe studiul căreia şi-a fondat teoriile (Bindon 2005). Aceleaşi preocupări lea avut şi Anders Retzius (1796-1860), profesor suedez de anatomie, considerat unul dintre fondatorii
craniometriei. Acesta a inventat indexul cefalic şi a definit binecunoscutele tipuri craniene dolicocefalic
şi brahicefalic (Kreger 2006: 582-3; Paciulli şi Hegge 2006: 1243). De asemenea, în aceiaşi perioadă
se afirmă şi Pierre Paul Broca (1824-1880), fondatorul şcolii franceze de antropologie fizică şi unul
dintre autorii ce au contribuit major la cristalizarea acestei discipline pe baze ştiinţifice4.
A doua jumătate a secolului al XIX-lea va fi marcată de afirmarea curentului evoluţionist şi
afirmarea doctrinei determinismului natural. Acest curent se afirmă iniţial în cadrul ştiinţelor naturii, iar
mai apoi a celor sociale, în forma opoziţiei dintre ‘transformism’ şi ‘fixism’ (opoziţie care este formulată
şi în prezent ca evoluţionism versus creaţionism), numele acestuia fiind dat de teoria evoluţiei.
Aceasta explică apariţia diferitelor specii şi existenţa fenomenului dual al diversităţii şi ordinii biologice.
Bazele acestor concepte vor fi puse iniţial de Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), iar ulterior
dezvoltate de Charles Darwin (1809-1882) şi Alfred R. Wallace (1823-1913). Acum se demonstrează
că atât monogenismul cât şi poligenismul sunt teorii nefondate, iar specia umană nu are drept
strămoş comun pe Adam şi Eva, ci este rezultatul unui proces evolutiv, natural, bazat pe un fenomen
de selecţie, conturându-se astfel conceptul de evoluţionism darwinist (Crognier 1999: 111; Taylor
1999: 240-1; Claessen 2002: 325-6; Jurmain et al. 2009: 22-9).
Sfârşitul secolului al XIX-lea marchează declinul evoluţionismului darwinist, context în care
concepte precum rasă sau populaţie umană sunt percepute ca entităţi de sine stătătoare, ce sunt
abordate mai ales din perspectivă tipologico-aplicată. În general, studiile privind populaţiile umane nu
prezintă încă un ‘design ştiinţific’, iar abordările privind influenţa mediului înconjurător asupra omului
şi a evoluţiei acestuia au un caracter foarte limitat. Totuşi, acesta este momentul în care se poate
afirma că noţiuni precum anatomie, craniologie, originile omului, rasă şi evoluţie pot fi incluse în
conceptul de antropologie fizică, ca disciplină de sine stătătoare (Leslie şi Little 2003: 28-9; Little şi
Kennedy 2010: 1).
Şcoala franceză de antropologie. Deși preocupările privind medicina și anatomia s-au
manifestat încă din perioada Renașterii, instituţionalizarea antropologiei în Franţa, ca disciplină
distinctă, are loc în anul 1855, când Armand de Quatrefages (1810-1892) este numit director la
Catedra de Anatomie Umană a Muzeului Naţional de Istorie Naturală din Paris. Sub conducerea
acestuia, catedra este numită Catedra de Antropologie, fiind primul centru oficial de cercetare şi
formare în antropologie (biologică) din Franţa (Anthony 1927: 240, Ferembach 1980: 317).
Totuşi, nu Armand de Quatrefages, ci Pierre Paul Broca (1824-1880) este considerat
fondatorul antropologiei franceze. Medic şi antropolog de prestigiu, acesta pune bazele a trei
organisme dedicate antropologiei: La Société d’Anthropologie de Paris (1859), Laboratoire
d’Anthropologie (1867) şi Musée Broca (1868).
Laboratorul de antropologie, înfiinţat în 1867 şi inclus în École Pratique des Hautes Études
un an mai târziu, avea la acel moment o dublă funcţie - pe de o parte de a pune la dispoziţia
membrilor Societăţii de Antropologie instrumente, colecţii şi documentaţie necesare pentru realizarea
cercetărilor antropologice, iar pe de altă parte aceea de a forma specialişti în antropologie (Ferembach
1980: 317, Vallois 1940: 13). În fiecare an, cercetători din numeroase ţări europene5 desfăşoară stagii
în laboratorul lui Broca pentru a aprofunda metodele antropologice (Vallois 1940: 13-4). Pentru a
evidenţia importanţa pe care a avut-o Laboratorul pentru dezvoltarea antropologiei biologice este
suficient să spunem că Aleš Hrdlička, fondatorul şcolii americane de antropologie, s-a format în cadrul
Laboratorului, sub îndrumarea lui Manouvrier6 (Ferembach 1980: 317, *** 1996: 89).
Léonce Manouvrier (1850-1927), una dintre figurile emblematice ale Laboratorului de
antropologie, pe care îl conduce în perioada 1903-1927, este continuatorul activităţii lui Broca. El
realizează studii privind variaţiile anatomice ale oaselor, pune la punct o metodă de estimare a staturii
pornind de la lungimea oaselor lungi şi inventează indicii de platimerie şi platicnemie7 (Ferembach
1980: 311-2), indici utilizaţi şi astăzi în studiile de osteometrie.
Una din principalele direcţii de cercetare în cadrul Laboratorului, iniţiată chiar de către
fondatorul şcolii franceze de antropologie, este analiza metrică a craniilor umane, având ca scop
încadrarea tipologică a indivizilor. Pentru realizarea acestor studii, Muzeul Broca pune la dispoziţia
cercetătorilor o impresionantă colecţie ce cuprinde 6200 de cranii, dintre care 730 provin din
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necropole (de la neolitic până în evul mediu timpuriu) (Vallois 1940: 8), aceasta fiind cea mai mare
colecţie de cranii din lume la momentul respectiv.
Încă din momentul fondării instituţiilor de cercetare antropologică există un interes pentru
materialul osteologic uman provenit din necropole (în special cranii), dar până în anii ‘60-‘70
antropologii nu iau în considerare în studiile lor contextul funerar (Crubézy et al. 1990: 6, Crubézy
2000: 12). Astfel, aceste studii de antropologie descriptivă (conţinând în principal date metrice) apar
fie ca ‘anexe’ la studiile arheologice (fără să existe o corelaţie cu datele arheologice), fie separat, în
acest caz datele antropologice fiind precedate doar de informaţii referitoare la locul de provenienţă şi
încadrarea cronologică a resturilor scheletale.
O schimbare majoră are loc în arheologia funerară atunci când, odată cu săpăturile realizate
la Mournouards (Leroi-Gourhan et al. 1962), resturile umane încep să fie considerate elementul
central al complexelor funerare (Crubézy et al. 1990: 6; Duday şi Guillon 2006: 119). Într-un studiu
din 1978, Henry Duday pledează în favoarea unei analize a complexelor funerare centrată pe studiul
materialului osteologic uman, punctând importanţa crucială a acestora în studiul practicilor funerare:

„En effet réduire l’étude des sépultures et des pratiques funéraires à celle du mobilier associé au mort,
aussi extraordinaire soit-il, c’est oublier que ce dernier est l’élément central de la tombe et que tout a
été organisé en fonction de lui” (Duday 1978).

Demonstrarea potenţialului pe care studiile osteologice îl au în completarea cunoştinţelor
despre practicile funerare (Crubézy 2000: 13) a dus la intensificarea dialogului dintre arheologi şi
antropologi, dialog ce se concretizează prin organizarea în 1982, la Toulouse, a unui colocviu cu tema
„Anthropologie physique et archéologie. Métodes d’étude des sépultures”, actele colocviului fiind
publicate cinci ani mai târziu (Duday şi Masset 1987). Colocviul a reunit peste două sute de arheologi,
istorici, antropologi, paleopatologi, palinologi şi specialişti în sedimentologie interesaţi de studiul
situaţiilor funerare, care dezbat problemele metodologice ridicate de cercetarea complexelor funerare.
În ultimii 30 de ani, studiile resturilor umane provenite din situri arheologice realizate de
antropologii francezi urmează trei axe de cercetare (Crubézy 1992: 10; 2000: 10).
Prima dintre ele are ca obiectiv studiul lumii celor morţi şi cuprinde antropologia ‘de teren’,
tafonomia şi studiul organizării şi funcţionării necropolelor vechi. Antropologia ‘de teren’ presupune o
abordare dinamică a sepulturilor, centrată pe reconstrucţia gesturilor funerare (Duday et al. 1990: 30;
Crubézy 1992: 11) pornind de la studiul modului de depunere a cadavrelor, a dispoziţiei pieselor de
vestimentaţie şi a inventarului funerar. Datele obţinute în urma analizei antropologice in situ sunt
coroborate cu datele studiului tafonomic, care aduc informaţii despre factorii (naturali sau antropici)
care afectează resturile osteologice ulterior depunerii cadavrului. În final, studiul organizării şi
funcţionării necropolelor are la bază analiza unor potenţiale corelaţii între datele biologice şi cele
arheologice (Crubézy 1992: 10-1; 2000: 10).
O a doua axă de cercetare vizează studiul lumii celor vii, sau studiul paleo-biologic, având la
rândul său două direcţii principale - studiul paleodemografic şi studiul paleopatologic. Paleodemografia
franceză este marcată de studiile lui Claude Masset (începând cu 1971) şi Jean-Pierre Boquet-Appel
(după 1977) (Boquet-Appel şi Masset 1982). Aceştia subliniază impactul negativ al impreciziei estimării
vârstei la deces pornind de la schelet asupra acurateţei studiilor paleodemografice (Buchet şi Séguy
2003: 166) ceea ce va genera puternice controverse şi în final o ruptură între şcoala franceză şi cea
americană: „Les échanges se sont longtemps soldés par un dialogue de sourds qu'on ne peut imputer
à un obstacle linguistique” (Buchet şi Séguy 2003: 167). Acceptarea de către Lyle W. Konigsberg şi
Susan R. Frankenberg, la începutul anilor ‘90, a existenţei unor surse de erori sistematice în analizele
paleodemografice (denunţate de Masset cu 20 de ani mai devreme), determină o redefinire unanim
acceptată a paleodemografiei, care va ţine cont de limitele impuse de metodologia antropologică
(Konigsberg şi Frankenberg 1992). În ceea ce priveşte studiile paleopatologice, trebuie remarcată pe
de o parte abordarea dintr-o perspectivă epidemiologică a elementelor de patologie identificate în
loturile examinate (Crubézy 1992: 13), iar pe de altă parte utilizarea în aceste studii a datelor obţinute
în urma analizei in situ a materialului osteologic uman (Duday et al. 1990: 42).
Studiul istoriei şi evoluţiei populaţiilor umane reprezintă cea de-a treia axă de cercetare şi în
acelaşi timp direcţia cea mai longevivă (practic unicul interes al antropologilor de la fondarea
antropologiei ca ştiinţă şi până în anii ‘70 ai secolului al XX-lea). După o lungă perioadă de timp în care
studiile de osteologie au presupus încadrarea indivizilor umani în funcţie de anumite tipologii
predefinite, în momentul de faţă ele se bazează pe date metrice şi non-metrice (Crubézy 1992: 14)
care sunt analizate folosind metode satistice descriptive (statistică univariată), dar şi metode de
statistică bi- şi multivariată.
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Nu putem încheia această succintă prezentare a şcolii franceze de antropologie, fără a
menţiona faptul că şi în Franţa, la fel ca şi în ţările anglo-saxone şi în Germania, cercetătorii îşi
îndreaptă din ce în ce mai mult atenţia către studiul materialului osteologic uman la nivel molecular,
utilizând în principal informaţii relevate de analizele de paleogenetică dar şi cele de chimia osului
(izotopi stabili şi microelemente). Un exemplu relevant în acest sens îl reprezintă laboratorul CNRS,
AMIS - Anthropologie Moleculaire et Imagerie de Synthèse, condus de Éric Crubézy (Universitatea
Toulouse III ‘Paul Sabatier’), care utilizează metode genetice şi imagistice pentru studiul variabilităţii şi
evoluţiei umane. Centrul de cercetare AMIS, înfiinţat în 1996, este singurul laborator din Franţa care
realizează studii comparative între markerii genetici (atât mitocondriali cât şi nucleari) ai populaţiilor
vechi şi moderne din aceiaşi regiune (AERES 2010: 6).
Şcoala germană de antropologie fizică. Începuturile acesteia se leagă de activitatea lui
Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840), despre care am discutat anterior. În această perioadă de
început, în Germania, la fel ca şi în alte ţări europene, antropologia fizică a fost percepută ca o
subdisciplină a medicinii. Consolidarea disciplinei se leagă de numele lui Rudolph Ludwig Karl Virchow
(1821-1902). Medic, biolog, antropolog și politician, cu preocupări și în domeniile etnologiei și
arheologiei8, Virchow este considerat ‘părintele’ patologiei, motiv pentru care a fost supranumit și
‘Hippocrates with the microscope’. În anul 1869, înființează împreună cu Adolf Bastian Berliner
Anthropologische Gesellschaft, iar în 1870 Deutsche Gesellschaft für Anthropolgie, Ethnologie und
Urgeschichte. În anul 1847 își susţine docențiatul cu lucrarea De Osseficatione Pathologica, în cadrul
căreia va urmări modificările patologice ale scheletului uman. În 1892 va publica volumul Crania
Ethnica Americana, un veritabil atlas de cranii aparținând populațiilor native din America, ce reflectă
preocupările lui Virchow din domeniul craniometriei. De asemenea, merită amintite preocupările sale
legate de paleoantropologie, prin studierea în 1856 a fosilelor de Neanderthal din situl eponim9 (***
1893: 565; Bindon 2005; Sorgner 2006b: 2287-9; Tan și Brown 2006: 567-8). Adversar al
evoluționismului biologic, Virchow a respins teoriile lui Ernst Haeckel (1834-1919) privind rasa pură
germană (Das Deutsche Volk), argumentându-şi poziţia pe un studiu vast, bazat pe caracteristicile a
milioane de copii de vârstă şcolară din Germania, publicat ulterior în 1866 (Tan şi Brown 2006: 568;
Marks 2010: 187-8).
A doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea este marcat de
pătrunderea în Germania a evoluționismului biologic şi a ideilor lui Darwin. Acum se evidențiază o serie
de autori cu preocupări în domeniul antropologiei, precum Rudolph Wagner (1805-1864), Hermann
Schaaffhausen (1816-1893), Robert Hartmann (1832-1893), Hermann Klaatsch (1863- 1916) sau
Gustav Albert Schwalbe (1844-1916) (Sorgner 2006a: 677-9). De asemnea, trebuie amintit şi Rudolf
Martin (1864-1925) ale cărui contribuţii la nivel metodologic au jucat un rol important în
standardizarea metodelor antropologice. Preocupat de osteologie, dar și de studiul populațiilor actuale,
el a definit ceea ce astăzi numim numerele Martin10, publicate în Lehrbuch der Anthropologie (1914).
Printre alte lucrări ale acestuia amintim şi Zur physichen Anthropologie der Feuerlander (1893), Die
Inland stamme der malayischen Halbinsel (1905) sau System der (physichen) Anthropologie und
anthropologischen Bibliographie (1907) (Oetteking 1926: 414-7).
Decesul în 1902 a lui Virchow va crea un gol în cadrul disciplinei, acesta permiţând afirmarea
şi impunerea Drawinsmului Haeckelian, ce va domina şcoala germană de antropologie fizică până la
sfârşitul celui de al doilea război mondial (Marks 2010: 188). În aceste circumstanţe, antropologia
fizică va cunoaşte o dezvoltare deosebită, în special după 1918, într-un cadru instituţional bine definit,
disciplina devenind un veritabil instrument politic, în special în timpul celui de Al Treilea Reich (Sorgner
2006a: 677; Ehrenreich 2007; Evans 2010; Marks 2010: 188-9).
Perioada nazistă, în ciuda numeroaselor minusuri pe plan doctrinar, a reprezentat o etapă
prolifică pentru școala antropologică germană, ce a condus la apariția a numeroase instituții de profil
și la crearea unui cadru optim pentru formarea specialiștilor și dezvoltarea disciplinei (Gingrich 2005:
112-26). Pentru această perioadă îi putem aminti pe Egon Freiherr von Eickstedt (1892-1965) și Otto
Reche (1879-1966). Primul dintre aceștia, autor al lucrării Rassenkunde und Rassengeschichte der
Menschheit (1934), realizează o tipologie rasială complexă; cel de-al doilea este cunoscut pentru
studiile legate de corelația raselor umane cu grupele sanguine (Gingrich 2005: 88, 114-5, 120-1;
Ehrenreich 2007: 124-9, 156). Tot acum se remarcă Eugen Fischer (1874-1967), profesor de medicină
și antropolog, autor al teoriei purificării rasiale, legitimând astfel exterminarea evreilor şi a ţiganilor.
Anterior, Fischer realizase experimente medicale pe populaţia din lagărele de concentrare din Namibia.
Împreună cu Karl Saller (1902-1969), a dezvoltat așa numita Fischer-Saller scale pentru determinarea
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originii rasiale, pe baza caracteristicilor fizice şi a grupelor sanguine (Ehrenreich 2007; Evans 2010:
219-21; Marks 2010: 188).
După al doilea război mondial, antropologia fizică germană este marcată de schimbările
politico-administrative ce au condus la divizarea țării. Astfel, dacă în cazul Republicii Federative
Germane, antropologia va urma influențele specifice Europei Occidentale, în cazul Republicii
Democrate Germane se va produce o implementare a direcțiilor de cercetare specifice Uniunii
Sovietice (Baer 1990: 57-8; Gingrich 2005: 137-8). Anii ‘50 marchează o decădere aparentă a
interesului față de antropologie, datorită suspiciunilor create de asocierea disciplinei cu regimul fascist
(Baer 1990: 57). Totuși, această politică nu conduce decât la scăderea interesului față de anumite
direcții de cercetare (craniologia de exemplu), nicidecum la o desființare a disciplinei. Cu toate
acestea, cel puțin în Germania de Est (datorită influenței manifestate de școala sovietică de
antropologie fizică), dar și în cea vestică, noţiunea de rasă a rămas un model fundamental în
cercetare, prin utilizarea tipurilor antropologice (Turda 2010: 6-7). În această perioadă dar şi în cele
ulterioare, încep să se dezvolte şi să se consolideze o serie de subspecializări particulare, precum
antropologia medicală, antropologia industrială, paralel cu menținerea preocupărilor privind originile
omului şi studierea fosilelor (paleoantropologia) și intensificarea preocupărilor de ordin metodologic
(Lasker 1959: 1-23; Bleibtreu 1967: 259). Deşi percepută ca o disciplină strâns legată de medicină,
antropologia fizică începe să se individualizeze ca disciplină de sine stătătoare, cu scopuri și direcții de
cercetare proprii (Baer 1990: 57-9; Gingrich 2005: 148-9). Numărul institutelor şi universităților în care
se studiează antropologia fizică va crește semnificativ (Tübingen, Kiel, Hamburg, Berlin, Göttingen,
Jena, Giessen, Mainz, Ulm, Freiburg, München etc.).
În ultimii 20 de ani s-au intensificat preocupările faţă de domenii conexe antropologiei,
precum genetica, în Germania funcţionând unele dintre cele mai prestigioase laboratoare specializate
pe ADN fosil din lume (Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie Leipzig sau Arbeitsgruppe
Palaeogenetik des Mainzer Instituts für Anthropologie Mainz).
Şcoala americană de antropologie fizică se naşte propriu-zis în secolul al XIX-lea şi este
legată de doctrina poligenismului şi cea a determinismului rasial.
Primele preocupări legate de acest domeniu apar încă de la începutul secolului, sub influența
gânditorilor europeni şi a ‘tendinţelor scientiste’ manifestate în Franţa şi Germania. Astfel, în 1814 se
înfiinţa la Boston The Linnean Society, ce avea să devină începând cu 1930 Boston Society of Natural
History. Ulterior, profesorul John C. Warren (1778-1856), anatomist şi chirurg eminent, inspirat de
activitatea lui Blumenbach, a început să colecționeze cranii ale unor indivizi cu origini etnice diferite,
iar în 1822 va publica lucrarea Account of the Crania of some of the Aborigines of the United States,
prima lucrare de acest fel din Statele Unite ale Americii (Hrdlička 1915: 138-9).
Samuel George Morton (1799-1851) este considerat fondatorul ‘neoficial’ al școlii americane
de antropologie fizică. Medic educat la Edinburgh, a fost celebru în secolul al XIX-lea, datorită colecţiei
impresionante de cranii umane (Hrdlička 1915: 139-40). În lucrarea sa Crania Americana (1839)
analizează o serie de cranii ale indienilor nord-americani. Ulterior, în Crania Aegyptiaca (1843), Morton
va studia cranii provenite din mormintele antice egiptene. Pe baza acestor studii va stabili
caracteristicile şi variaţiile grupurilor rasiale. Metoda aplicată de Morton, deşi originală, era empirică şi
comparativă, fiind bazată pe morfologia externă a encefalului şi pe mărimea craniilor. El va măsura
volumul acestora, apoi va compara rezultatele obţinute în funcţie de clasificarea rasială. Cercetările lui
vor stabili o clasificare bazată pe cinci rase: Caucasian, Mongolian, Malay, Native American şi Negro.
Ulterior, o serie de autori, în special Stephen Jay Gould (1941-2002), vor critica ideile lui Morton, prin
expunerea gravelor erori metodologice ale analizei sale, în special cele privitoare la raportul dintre talia
indivizilor şi mărimea creierului sau ignorarea diferenţele de sex în cazul calculelor și cuantificărilor
efectuate (Hrdlička 1915: 139-45; Lurie 1954: 229-30; Gould 1996: 82-104; Menand 2002: 110-1;
Eberhardt 2005: 186; Paciulli şi Hegge 2006: 1243).
Opera lui Morton va fi continuată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea de către Josiah
Clark Nott (1804-1873) şi George Robins Gliddon (1809-1857), autori ai lucrărilor Types of Mankind
(1854) şi Indigenous Races of the Earth (1857), concepute tot sub stigmatul determinismului rasial
(Hrdlička 1915: 153-4; Brace 2010: 30-2). De asemenea, îi putem aminti şi pe James Aitken Meigs
(1829-1879), ce publică în 1857 The Cranial Characteristics of the Races of Men sau pe Joseph Leidy
(1823-1891), profesor de anatomie la Universitatea din Pennsylvania, considerat unul dintre fondatorii
medicinii legale (Hrdlička 1915: 150-3; Hare 1923: 73-85).
Începutul secolului al XX-lea este marcat de Franz Boas (1859-1942), una dintre cele mai
ilustre personalităţi ale antropologiei fizice din Statele Unite ale Americii, cu contribuţii şi în alte
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domenii conexe (antropologie culturală şi lingvistică, etnologie, arheologie) (Lévi-Strauss 1999: 115-7;
Little şi Kennedy 2010: 2). Format în cadrul şcolii germane de antropologie fizică şi avându-i ca
profesori pe Adolf Bastian (1826-1905) şi Rudolf Virchow (1821-1902), Boas va aprofunda anatomia,
osteologia şi antropometria (Little 2010: 56-7). Ulterior, va realiza şi studii legate de biometrie şi
creşterea populaţiei, încercând să demonstreze că ritmul de creştere al copiilor nu depinde de factorii
ereditari, ci de condițiile exterioare. De asemenea, va studia diferenţele fizice dintre variate grupuri de
indieni nord-americani, realizând studii comparative privind fecunditatea diferenţială dintre
amerindienii consideraţii de rasă pură şi respectiv metisată, cercetare extinsă în anii 1908-1910 şi
asupra descendenţilor grupurilor de imigranţi (Lévi-Strauss 1999: 116; Little 2010: 58-63). Partizan al
mişcării anti-evoluţioniste, Boas va demonta teoria tipurilor rasiale, criticând noţiunea de ‘rasă’ şi
opoziţia ‘primitiv’ - ‘civilizat’ (Lévi-Strauss 1999: 116). El va utiliza noţiunea de ‘tip’, ca alternativă la
termenul de ‘rasă’ şi ca sinonim pentru ‘populaţie’, demonstrând că populația se transformă în funcţie
de modul de viaţă şi mediul înconjurător, dar şi pe fondul contactelor dintre populaţii, a raporturilor de
consangvinitate sau de metisaj (Lévi-Strauss 1999: 116; Little 2010: 63-4). Cele peste 180 de lucrări a
lui Boas au influenţat fundamental direcţiile de cercetare ale şcolii americane de antropologie fizică, iar
în calitate de profesor va forma o întreagă generaţie de antropologi, care îi vor continua studiile (Little
2010: 65-72).
Însă cel ce va contribuii capital la impunerea antropologiei fizice ca disciplină de sine
stătătoare va fi Aleš Hrdlička (1869-1943). Născut în Boemia, a emigrat în Statele Unite ale Americii în
anul 1881. A studiat medicina şi s-a format ca antropolog la Paris, sub îndrumarea lui Manouvrier
(Ferembach 1980: 317; Lukaszek 2006b: 1207). Influenţat de şcoala europeană va încerca să
realizeze un institut de antropologie fizică, dar nu va reuşi (Lukaszek 2006b: 1207; Little şi Kennedy
2010: 2). În schimb, va participa activ la naşterea American Association of Physical Anthropologists
(1928) şi va fonda American Journal of Physical Anthropology (1918), una dintre cele mai prestigioase
publicaţii de profil de dincolo de ocean (Little şi Kennedy 2010: 2; Ortner 2010: 87-104; Kennedy
2010: 105). Hrdlička a fost interesat de problematica originii şi evoluţiei omului; în acest sens s-a
ocupat de poziţia lui Homo neandertalensis în relaţie cu Homo sapiens, considerându-l pe primul un
segment al evoluţiei speciei umane. De asemenea a studiat şi populaţiile native nord-americane, din
perspectiva caracteristicilor fizico-morfologice şi fenotipice, demonstrând că ele nu sunt originare, ci
au imigrat (Lukaszek 2006b: 1207-9).
Earnest A. Hooton (1887-1954) a fost o altă personalitate marcantă a antropologiei fizice din
Statele Unite ale Americii. S-a format în Anglia sub conducerea lui Robert R. Marret (1866-1943) şi a
lui Arthur Keith (1866-1955), devenind ulterior profesor la Universitatea Harvard (Kennedy 2006:
1795). În această calitate a pregătit și coordonat numeroși studenți și doctoranzi, mulți dintre aceștia
devenind ulterior nume prestigioase în domeniu (William W. Howells, Sherwood L. Washburn, Paul T.
Baker, Carlton S. Coon, Gabriel Lasker etc.) (Giles 2010: 146-8). Inițial, Hooton s-a preocupat exclusiv
de osteologia umană, pentru ca ulterior, după 1930, să se preocupe de examinarea variațiilor
antropometrice din cadrul populațiilor actuale (Kennedy 2006: 1795; Giles 2010: 148-59). Sub
influența ideilor lui Cesare Lombroso (1835-1909), el va studia comportamentele deviante ale
indivizilor umani, formulând ipoteza conform căreia criminalii sunt inferiori din punct de vedere
biologic, propunând sterilizarea şi exilarea acestora (Erickson 2006: 737). Partea de final a carierei lui
Hooton este dominată de conceptul ‘anthropology of the individual’, dar și de respingerea teoriilor
privind clasificările rasiale (Giles 2010: 149).
Perioada de după al doilea război mondial este marcată de modificări majore ale disciplinei,
atât la nivel academic şi universitar, cât şi la nivel de dezvoltare şi percepere a antropologiei fizice.
Acum se înmulţesc departamentele de antropologie fizică din cadrul colegiilor şi universităţilor
americane. Tot acum se nasc două importante proiecte - Summer Seminar in Physical Anthropology și
Yearbook of Physical Anthropology - ce vor marca sensurile și perspectivele disciplinei (Little și Kaplan
2010: 155-68). Inițiatorul acestor proiecte, precum şi a ideilor novatoare ce le animă, a fost Sherwood
L. Washburn (1911-2000). Perspectiva sa va conduce la definirea conceptului de ‘New Physical
Anthropology’ 11, punând accent pe explicaţiile funcţionale pentru caracteristicile anatomice, raportate
la determinantele genetice, insuflând un anumit dinamism disciplinei, care încă se manifestă. Acum se
produce o extindere a temelor de cercetare, fapt care a avut drept consecință imediată sporirea
numărului de centre de cercetare (în special pentru studenţii din domeniu). Preocupările lui Washburn
au cuprins primatologia, paleoantropologia, fiind unul dintre primii susţinători ai geneticii ca ‘aliat’ al
antropologiei fizice. În plus, Washburn a folosit aceeaşi abordare pentru dezvoltarea şi punerea în
aplicare a evaluărilor ştiinţifice pentru antropologia medico-legală. Specializat în anatomie şi biologie,
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propune utilizarea indicelui ischio-pubian pentru creşterea acurateţei determinării sexului pornind de la
materialul osteologic uman (Lukaszek 2006c: 2302-4; Stini 2010: 173-82).
Până în anii ‘60, antropologia fizică din Statele Unite reprezenta o disciplină marginală,
percepută mai degrabă ca paleoantropologie, decât ca antropologie biologică. În perioada 1960-1970
s-a produs maturizarea disciplinei, ceea ce a determinat o configuraţie modernă în care antropologia
devine o veritabilă ‘ştiinţă printre ştiinţe’. Acum se accentuează apropierea şi descendenţa faţă de
disciplinele biologice şi se cizelează principalele subdomenii ale antropologiei (Little şi Kennedy 2010:
10). Totuşi, această perioadă nu a fost lipsită de probleme şi controverse, în special cu privire la
conceptul tradiţional de rasă (Relethford 2010: 207-17).
Ultimii 30 de ani sunt caracterizaţi de o serie de tendinţe noi în domeniu şi de diversificarea
direcţiilor de cercetare. Progresele realizate în cadrul geneticii și direcţiile noi de studiu deschise de
acestea au condus la rezultate excepţionale. Toate subdomeniile antropologiei fizice cunosc o
dezvoltare remarcabilă, numărul specialiştilor şi al instituţiilor de profil înmulţindu-se, iar formarea
profesională se caracterizează printr-o tendinţă de ultraspecializare (Little et al. 1995; Little şi Kennedy
2010: 12-8).
Şcoala antropologică românească. Istoria antropologiei este marcată, ca şi în cazul altor
țări din sud-estul Europei, de o perioadă precursoare în secolul al XIX-lea. În schimb, nu putem
considera lucrările (manuale sau mici tratate de anatomie sau fiziologie) şi/sau pe autorii acestora (Z.
Petrescu, P. Vasici Ungureanu, J. Ch. Czihak, Al. Obedenaru, A. C. Borcescu) ca fiind precursorii
acestei ştiinţe, deoarece lipsesc interesele legate de crearea unor şcoli, a unor metode şi concepţii
corespunzătoare unei cercetări propriu-zise (Milcu 1954: 7-10).
Numai atunci când a fost depăşit acest stadiu de pionierat, putem vorbi despre începuturile
antropologiei în România, în acest sens antropologia dobândind un caracter instituţionalizat. Astfel, un
prim pas spre structurarea unei discipline de sine stătătoare a fost făcut la sfârşitul secolului al XIXlea, mai precis în anul 1892, atunci când Mina Minovici (1858-1933) înfiinţează la Bucureşti primul
institut medico-legal, denumit Morga Oraşului. Acesta va deveni în 1898 Institutul Medico-Legal12
(Beliş 2007: 252), la acea dată fiind primul institut de medicină legală din lume. Amintim aici şi faptul
că Mina Minovici, împreună cu fratele său Nicolae (elev al antropologilor francezi Léonce Manouvrier şi
George Papillaut), au fost membri titulari ai Societăţii de Antropologie din Paris (*** 1903: 14).
Începutul secolului al XX-lea a fost marcat de lucrările fraţilor Minovici, ce au condus primele
teze de doctorat din România în domeniul antropologiei, dar și de alte personalități: Alexandru Obreja
(1860-1937) - a introdus în clinica psihiatrică antropometria, domeniu dezvoltat în special de Nicolae
Minovici (1868-1941); medicul chirurg Victor Gomoiu (1882-1960) - a efectuat primele cercetări de
morfologie craniană; endocrinologul şi neuropsihiatrul Constantin I. Parhon (1874-1969) - a introdus
interpretarea endocrinologică în tipologia constituţională (Milcu 1954: 8-9).
Începuturile disciplinei antropologice din România, la fel ca și în cazul altor discipline (în
special cele istorice), au fost marcate de tema naționalismului și de căutarea originilor poporului
român, pe de o parte, și legitimarea statului național românesc, pe de altă parte. În general, crearea
identității naționale se realizează pe baza unor instrumente complexe, bazate pe elemente diverse, de
la tradiție, istorie și simboluri istorice, la cultură şi creaţii culturale. În cazul antropologiei fizice,
aceasta va participa indirect, dar activ, prin mijloace specifice13 la crearea identității naționale, în
principal prin îmbrățișarea doctrinei determinismului rasial și aplicarea principiilor antropologiei rasiale
(Turda 2006: 124). Astfel, urmând tendințele europene din aceea perioadă, școala antropologică
românească va căuta identificarea unor tipuri rasiale asociate poporului român, pe baza unor studii de
serologie, etnologie, antropometrie, eugenie și craniometrie14, pentru a demonstra elemente precum
etnicitatea, puritatea, unicitatea, originea și descendența populației din România, în scopul consolidării
identității naționale și a legitimării acțiunilor politice (Turda 2006: 123-38; 2007a: 361-74; 2007b: 41341; Butaru 2008: 195-207).
În perioada interbelică, pe fondul condițiilor economice prielnice, dar și a unei noi generații
formate în Europa de Vest (cu precădere în Franța și Germania), asistăm la o nouă etapă de
instituționalizare a disciplinei, prin înființarea de noi structuri de profil (Negrea 2003: 155), ceea ce
marchează un real progres în procesul de organizare și afirmare a antropologiei româneşti. Astfel, în
anul 1926 (sau 1930, după alţi autori), la Iaşi se înfiinţează Catedra de Antropologie şi Paleontologie
în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Naturale. Trei ani mai târziu, la Cluj, ia naştere Societatea de
Antropologie în cadrul Facultăţii de Medicină, iar în 1935, la Bucureşti se constituie Secţia de
Demografie, Antropologie şi Eugenie a Institutului de Statistică (Necrasov et al. 1990: 173; Stanciu
1999: 34; Negrea 2003: 157). Ulterior, în anul 1937, se crează Laboratorul și Muzeul de Antropologie
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în cadrul Facultății de Medicină din București15 (Negrea 2005: 224), transformat în anul 1940 în
Institutul de Antropologie, acesta constituind şi cel mai important moment din procesul de
instituționalizare al disciplinei antropologice din România (Stanciu 1999: 34; Negrea 2005: 224).
Acest moment istoric se leagă de numele lui Francisc Iosif Rainer (1874-1944), considerat
fondatorul antropologiei fizice româneşti. Medic, antropolog, profesor universitar și membru al
Academiei Române, Rainer a adunat o impunătoare colecţie osteologică (peste 6000 de cranii,
fragmente scheletice şi peste 600 de piese teratologice rare), ce o va dona ulterior muzeului viitorului
Institut de Antropologie16. Profesor de anatomie atât la București, cât și la Iași, Rainer va contribuii la
formarea a numeroși specialiști, dintre care îi amintim doar pe George Emil Palade (prestigios om de
știință, membru al mai multor academii de științe din lume, deținător al premiului Nobel pentru
medicină) sau Ioan Țurai (eminent medic chirurg, membru al Academiei Române). A avut preocupări
și în domeniile antropometriei, fotografiei antropologice şi paleoantropologiei. În acest sens, Rainer a
publicat în anul 1942 (împreună cu I. Simionescu) un studiu despre craniul paleolitic de la Cioclovina.
De asemenea, merită amintit că din ințiativa sa, în anul 1937, se organizează la București al XVII-lea
Congres Internaţioal de Antropologie și de Arheologie Preistorică (Sevastos 1946: 45; Milcu 1954: 18;
Enăchescu 1979: 165-79; Negrea 2005: 224; Majuru 2009: 11-2).
Tot în aceiași perioadă activează și alți specialiști cu preocupări în domeniul antropologiei,
dintre care amintim pe: Victor Papilian (1888-1956), medic și profesor universitar la Cluj, principalul
animator al Societății de Antropologie și inițiator al primului periodic de antropologie din România;
Ioan Gh. Botez (1892-1953) la Iași, antropolog și profesor universitar, primul titular al Catedrei de
Antropologie de la Iași, ce a întreprins studii privind anatomia comparată a primatelor și a omului,
precum și asupra paleoliticului de pe teritoriul României, aprofundând totodată și probleme de
stratigrafie, paleontologie sau arheologie; Victor Preda (1912-1982), biolog și antropolog, membru al
Academiei Române, autor al unor studii privind determinismul manifestărilor umane (1941) și a unui
tratat elementar de antropologie (1947); Iordache Făcăoaru (1897-?) și Petre Rîmneanţu (1902-1981)
promotori ai studiilor eugenice, serologice și rasiale (Milcu 1954: 12-20; Necrasov et al. 1990: 173;
Bucur 2002: 36-40; Negrea 2003: 157; 2005: 224; Turda 2007a: 363-4, 370-1; Butaru 2010: 217-39,
248-51). De remarcat în această perioadă interesul scăzut pentru studiul populaţiilor vechi și al
resturilor osteologice provenite din săpăturile arheologice, cercetările de paleoantropologie17 fiind
eclipsate de studiile etnografice, etnologice, sociologice, demografice, serologice, eugenice sau
anatomico-medicale (Milcu 1954: 22; Stanciu 1999: 34-35).
Intrarea României în cel de-al doilea război mondial a pus capăt avântului pe care-l luaseră
disciplinele biologice în perioada interbelică (1918-1940), rezultând o relativă stagnare, pe fondul
condițiilor politico-administrative generate (Negrea 2005: 221).
Perioada postbelică este marcată de afirmarea noului regim politic - comunismul, acesta
influenţând inerent şi antropologia fizică. Perioada 1944-1950 este marcată de modificări majore ale
vieții științifice din România. În anul 1944 Institutul de Antropologie București este desființat din punct
de vedere administrativ, pe fondul sfârșitului războiului și a situației generate, dar și a lipsei unui
coordonator, din cauza decesului profesorului Rainer. Conducerea colectivului de antropologi va fi
preluată de către dr. Alexandru Tudor, a cărui autoritate era recunoscută de toți şi care va ocupa
această poziție până în 1950 (Majuru 2009: 17). În anul 1948 se radia Academia Română, iar un an
mai târziu se înființa Academia Republicii Populare Române (Ionițoiu 2006: 105; Majuru 2009: 17).
Totodată se procedează la desființarea unor catedre și anularea autonomiei universitare (1946), pe
fondul reorgănizării învățământului universitar şi a acțiunilor de epurarea politică18 (Ionițoiu 2006: 103,
111). Perioada respectivă a fost una critică pentru antropologia românească, disciplina fiind în pericol
de a fi desființată. Momentul va fi depășit graţie curajului, tactului şi abilităţii academicianului Ștefan
Marius Milcu (1903-1997), poate cel mai eminent şi fidel elev al profesorului Rainer, care va prelua
conducerea Colectivului de Antropologie (noua titulatură oficială a fostului Institut), structură
subordonată administrativ Institutului de Endocrinologie al Academiei (Negrea 2007: 54; Majuru 2009:
17, 23).
În anii imediat de după război, influența sovietică va marca dramatic atât sfera politică, cât
și cea cultural-științifică. În domeniul științelor biologice influența Mendeliană va fi înlocuită de
Lysenkoism19, pe considerentul ‘incompatibilității’ conceptelor raseologice interbelice, exponente ale
capitalismului vestic, cu noua ideologie științifică venită dinspre Uniunea Sovietică (Turda 2010: 5). În
aceste circumstanțe se va căuta importarea modelului antropologiei sovietice, după cum o
demonstrează o serie de articole publicate la începutul anilor ‘50 (Hass 1954: 31-40; Gheorghiu 1954:
41-58). Însă, această reorientare a antropologiei fizice din România este relativă, deoarece așa numita
noutate a modelului sovietic nu reprezenta decât o nuanțare/adaptare a ideilor antropologiei rasiale
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din perioada interbelică la noile circumstanțe politice. Astfel, în vreme ce Europa Occidentală și în
Statele Unite ale Americii se declanșase o veritabilă campanie împotriva raseologiei, în țările aflate sub
sfera de influență sovietică (inclusiv România) se promovează concepte precum etnogeneză,
etnicitate, continuitate istorică sau autohtoni, în scopul consolidării identității naționale. Acestă
veritabilă ‘biologie națională’ apela obligatoriu la noțiuni precum tipuri antropologice, cicluri de creştere
şi descreştere, genealogii genetice sau diferenţieri rasiale, idei regăsite frecvent în lucrările
antropologice din perioada comunistă (Turda 2010: 5-9).
Procesul de instituționalizare al antropologiei românești a continuat și în anii ‘50 - ‘60. Printre
cei mai activi cercetători ai colectivului condus de Milcu, se numărau Theodor Enăchescu, Pătru Firu,
Cantemir Rișcuția, Victor Săhleanu, Suzana Grinţescu-Pop, Horia Dumitrescu, Olga Necrasov, Nicu
Hass ș.a. (Negrea 2007: 54). Tot acum sporește interesul față de materialele osteologice umane
provenite din săpăturile arheologice și chiar se caută identificarea cauzelor care au determinat o
abordare limitată a cercetărilor de antropologie arheologică sau paleoantropologie (Milcu 1954: 22;
Nicolăescu-Plopşor 1963: 263-7) În această perioadă apar primele periodice de profil din România:
Probleme de Antropologie (1954), Studii şi Cercetări de Antropologie şi Annuaire Roumain
d’Anthropologie (apar anual din anul 1964, odată cu încetarea apariţiei primului periodic) (Majuru
2009: 18). În 1963 se înfiinţeză Centrul de Cercetări Antropologice (prin transformarea fostul Colectiv
de Antropologie), ca instituţie independentă în cadrul Academiei Române (Negrea 2007: 54; Majuru
2009: 18).
În anul 1964, la conducerea instituției ‘nou create’ este numită Olga Necrasov (1910-2000).
Elevă a binecunoscuților profesori Ioan Gh. Botez și Egon Freiherr von Eickstedt, a fost una dintre cele
mai remarcabile figuri ale școlii antropologice românești postbelice. Profesor universitar încă din
perioada interbelică, biolog, antropolog și membru al Academiei Române, Olga Necrasov s-a bucurat
de o largă recunoaștere internațională, răsplătită în 1980 cu medalia şi premiul ‘Paul Broca’, acordate
de Societatea de Antropologie din Paris, pentru întreaga activitate ştiinţifică în domeniul antropologiei.
Datorită acesteia, la Iași, s-a conturat o importantă şcoală de antropologie fizică (*** 1980: 333;
Toma şi Bejenaru 2004: 389; Negrea 2007: 54; Majuru 2009: 15-6).
În această perioadă, noua conducere va duce o politică de extindere a colectivului de
cercetători al Centrul de Cercetări Antropologice. Această nouă tendință este foarte bine exprimată de
către academicianul Ștefan Milcu, într-un articol publicat în 1964: „(...) atragerea de noi cadre de tineri

şi specialişti sau studenţi de la Facultatea de Medicină, Arheologie şi Istorie, antrenaţi să lucreze în
timpul vacanţei în cercurile studenţeşti şi în expediţiile de teren” (Milcu 1964: 4). După anul 1965,

personalul Centrului crește, fiind angajaţi tineri absolvenţi de facultăţi din diferite ramuri, semn al
noilor orientări multidisciplinare (Majuru 2009: 18). Din colectivul de paleoantropologie făceau parte
Constantin Maximilian, Ioana Popovici, Dardu Nicolăescu-Plopşor, Eugen Floru, Alexandra Bolomey,
Wanda Wolski ș.a. (Negrea 2007: 54-5). Noua structură va implica pentru prima dată în România și o
secție de antropologie culturală, în cadrul căreia s-au afirmat Vasile Caramelea și Gheorghiţă Geană
(Majuru 2009: 18). Totodată, se vor aborda și alte studii, printre care: genetica populațiilor din zonele
izolate; cercetarea colecției craniologice Francisc Rainer; problema dimorfismului sexual; cercetări de
serologie clasică sau de antropologie endocrină ș.a. Acum se organizează campanii de teren pentru
culegerea de date necesare cercetărilor populaţionale, iar paleoantropologii participă la săpăturile
arheologice întreprinse în diverse situri (Schela Cladovei - D. Nicolăescu-Plopşor, Vărăști-Grădiștea
Ulmilor - C. Maximilian etc.) (Nicolăescu-Plopşor 1963: 263-72; Negrea 2007: 55).
Această schimbare majoră a strategiei de cercetare și avântul disciplinei antropologice se
datorează în principal modificărilor produse pe scena politică din România, prin preluarea puterii de
către Nicolae Ceaușescu în 1965. Tot acum se va produce o reluare treptată a discursului naţional
necesar legitimării unui comunism românesc și a unui stat național unitar, ferit de ingerinţele
sovietice. Subiecte precum etnogeneza poporului român, originea și/sau continuitatea daco-romană
devin ‘uzuale’ în discursul antropologic (Turda 2010: 9), în paralel cu afirmarea unor elemente
cultural-istorice, specifice mai ales disciplinelor istorice. Relevant în acest sens este următorul pasaj,
publicat în 1963: „În răstimpul primului deceniu de activitate antropologică desfășurată în țara noastră

sub egida Academiei R.P.R., școala romînească modernă de antropologie s-a afirmat și s-a impus de la
început mai ales prin realizările care dovedesc cu prisosință că materialul antropologic poate fi folosit
în calitate de izvor istoric. (...) materialul paleoantropologic nu numai că poate fi folosit ca izvor istoric,
dar astăzi el nu mai poate să nu fie utilizat, nu mai poate să fie neglijat în cercetarea arheologică, în
lămurirea problemelor de etnogeneză. Una din trăsăturile cele mai caracteristice ale cotiturii
hotărîtoare făcută de antropologia romînească după 1950, o constituie concepția istorică, care a
determinat orientarea cercetărilor în direcția istorico-arheologică (...)” (Nicolăescu-Plopşor 1963: 265).
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Astfel, antropologia fizică, alături de alte discipline (arheologia, istoria, sociologia), devine un element
important în structura de propagandă națională, un instrument de legitimare și justificare a regimului
politic şi a ideologiei comuniste.
Instituționalizarea disciplinei antropologice din perioada anilor ‘50 - ‘60 a fost marcată și de
dezvoltarea altor centre de cercetare antropologică: la Cluj, Institutul de Anatomie, de pe lângă
Facultatea de Medicină, condus de profesorul Ion Gabriel Russu (1904-1969), împreună cu un colectiv
numeros de specialiști (în special medici, dar cu preocupări și în domeniul antropologiei), dintre care îi
amintim pe C. C. Velluda, I. Roth, I. Albu, A. Vaida, D. Dumitrașcu, O. Lucaciu (Albu 1971: 161-4;
Negrea 2007: 55); la Iași, Colectivul de Antropologie format din iniţiativa Olgăi Necrasov (încă din
1958) şi aparținând filialei Iași a Academiei Române20, va desfășura o intensă activitate ştiinţifică,
printre cei mai activi specialiștii fiind M. Cristescu, D. Botezatu, S. Haimovici, G. Miu, M. Știrbu ș.a.
(Necrasov 1981: 3-10; Negrea 2007: 55; Mustață și Mustață 2002: 12-4).
Anii ‘70 aduc o nouă reorganizare a Centrului de Cercetări Antropologice din Bucureşti, iniţial
prin trecerea acestuia sub tutela Ministerului Învăţământului (1970), iar mai apoi, în 1974, prin
încorporarea în Institutul de Anatomie Patologică Victor Babeş şi schimbarea titulaturii în Laborator de
Antropologie (Majuru 2009: 19). Noile tendinţe de reorganizare vor afecta şi filiala Iaşi (vezi nota 20),
alături de Academia R.S.R., căreia i se retrag atributele de organizare a activităţii ştiinţifice din ţară, în
conformitate cu deciziile Partidului Comunist Român, unicul care avea drept de a hotărî în toate
privinţele (Majuru 2009: 19). Totuşi, respectivele circumstanţe nu vor afecta mersul instituţiei, în
perioada anilor ‘70 colectivele completându-şi personalul cu tineri, cu diverse specializări, atât la
Bucureşti (Nicolae Miriţoiu, Vintilă Mihăilescu, Mircea Udrescu etc.), dar şi la Iaşi (Ana-Cezarina
Bălteanu, Serafima Antonoiu etc.) (Mustață și Mustață 2002: 13).
Metodologia de lucru, specifică domeniului paleoantropologiei din perioada postebelică, se
încadrează în tendinţele specifice antropologiei fizice sud-est europene (Nemeskéri et al. 1960; Boev
1963, 1972; Živanović 1975; Mikić 1980; Zoffmann 1984 etc.), fiind influenţată de ideile şcolilor
franceze (elementele descriptive), germane (dimensiunile şi indicii cranieni şi postcranieni, în acest
sens fiind utilizat modelul descris de Rudolf Martin) şi sovietice (reconstituiri plastice faciale). Aceste
direcţii metodologice se vor păstra o perioadă bună de timp, mai precis până în anii ‘90. Totodată,
trebuie să amintim şi predilecţia şcolii româneşti pentru studiile efectuate pe oseminte provenite din
morminte de inhumaţie. Printre preocupările ştiinţifice din această perioadă, remarcăm şi atenţia
sporită acordată scheletul postcranian, anterior studiile vizând cu precădere craniile21. Studierea
resturilor osteologice umane provenite din morminte de incineraţie a întâmpinat de-a lungul timpului
numeroase rezerve sau dubii în ceea ce priveşte valoarea rezultatelor şi concluziile obţinute pe baza
unor astfel de cercetări, cauzate în bună parte necunoaşterii stadiului actual al cercetărilor22
(Nicolăescu-Plopşor şi Wolski 1975: 10).
Anii ‘80 vor marca adâncirea crizei din societatea românească, pe fondul amestecului tot mai
mare al Partidului Comunsist Român în diversele (variate) domenii, inclusiv în activitatea ştiinţifică. Şi
antropologia fizică va fi afectată de aceste ingerinţe ideologice şi presiuni politice, relevant pentru
situaţia de atunci fiind apelul şi mesajul lui Nicolae Ceauşescu publicat în 1982, în Annuaire Roumaine
D’Anthropologie (Ceauşescu 1982a, 1982b). Discursul naţionalist se accentuează, această situaţie fiind
reflectată şi de modificarea titulaturii domeniului de cercetare paleoantropologie în antropologie
istorică (modificare produsă încă din anii ‘70), în vederea sublinieri importanţei disciplinei, ca
instrument de legitimare, în cadrul procesului de afirmare a identităţii şi ideologiei naţionale. În 1982
se produce Scandalul Meditaţiei Transcedentale [sic], probabil o capcană a Securităţii pentru a
preîntâmpina reacţiile intelectualilor faţă de măsurile aspre decise de regimul comunist. Profesorul V.
Săhleanu cade victimă a acestei diversiuni, fiind anchetat, iar în final concediat din Laboratorul de
Antropologie (Majuru 2009: 20).
Din nefericire, perioada de până în 1989 este marcată de absenţa lucrărilor ample, cu
caracter sintetic şi analitic (care să vizeze o analiză exhaustivă, populaţională, nu doar studii locale).
În aceste condiţii, apariţia unor studii monografice consacrate paleoantropologiei, care subliniază
aportul acesteia la cunoaşterea ritualului funerar, au un caracter sporadic în peisajul literaturii de
specialitate româneşti. Demne de amintit aici sunt lucrările lui C. Maximilian (1962) şi D. NicolăescuPlopşor şi W. Wolski (1975). Mai putem menţiona lucrarea lui Şt. Milcu (împreună cu C. Maximilian)
Introducere în antropologie (1968) şi cea semnată de Olga Necrasov Originea şi evoluţia omului
(1971).
După 1989, în ciuda estompării discursului naţionalist, pe fondul schimbării regimului politic
din România, antropologia fizică îşi va menţine structura tradiţională care o consacrase. Studiile din
această perioadă, cel puţin cele din domeniul paleoantropologiei, păstrează aceiaşi linie metodologică
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trasată în perioada postbelică. În schimb, în această perioadă, se observă o creştere a interesului
pentru abordările legate de antropologia medicală.
În ciuda relaxării ideologice aferente perioadei postdecembriste, discursul naţionalist se
menţine, fapt demonstrat şi de următorul pasaj, publicat de colectivul antropologic de la Iaşi:

„Preocuparea noastră de bază la întocmirea acestei lucrări a fost aceea de a contura structura
antropologică a fondului biologic, de a stabili elementele sale specifice, care au putut servi drept
«marker» pentru urmărirea etapizată a procesului dinamic de sinteză biologică a poporului nostru. (...)
Strădaniile noastre s-au concentrat astfel asupra urmăririi permanenţei elementului autohton de-a
lungul timpurilor, evaluînd în măsura posibilităţilor oferite de materialul de care dispunem, ponderea
diferitelor triburi pătrunse în arealul carpato-dunăreano-pontic precum şi fenomenul progresiv de
asimilare a acestora. În adevăr, considerăm că antropologia poate aduce un aport important în
descifrarea problemelor de etnogeneză dat fiind că, în timp ce cultura materială, obiceiurile şi chiar
limba se pot schimba relativ repede, omul ca entitate biologică conservă unele caracteristici specifice
constituite istoriceşte, care, chiar în condiţiile unui amestec de populaţii poate fi identificat.” (Necrasov
et al. 1990: 174-5). Aproape zece ani mai târziu, regăsim acelaşi tip de discurs la un alt autor din
domeniu: „(...) antropologia arheologică şi-a găsit un făgaş demn de relevat, pentru înscrierea cât mai
substanţială a contribuţiei demografiei şi antropologiei la problemele formării poporului român, la
relevarea elementului autohton şi a raporturilor autohtonilor cu alogenii” (Stanciu 1999: 35). Toate

acestea demonstrează perpetuarea până în prezent a structurii tradiţionale din perioada comunistă,
bazate pe un discurs naţionalist.
La nivel instituţional, în anul 1990 Laboratorul Antropologic de la Iaşi va fi subordonat
Centrului de Cercetări Antropologice ‘Fr. Rainer’ din Bucureşti (Mustață și Mustață 2002: 12). La
conducerea instituţiei bucureştene este ales profesorul V. Săhleanu, ce va ocupa această funcţie până
în 1997 (Majuru 2009: 20-1). În anul 2007, Centrul de Cercetări Antropologice din Bucureşti redevine
Institutul de Antropologie, sub patronajul Academiei Române23. În paralel cu existenţa celor două
institute de profil (Iaşi şi Bucureşti), în perioada postdecembristă, se observă preocupări pentru
dezvoltarea unor specialişti în domeniul antropologiei fizice (chiar şi a unor laboratoare de profil) şi din
partea altor instituţii de cercetare din România. Astfel, am aminti în Bucureşti - Muzeul Naţional de
Istorie a României, Institutul de Arheologie ‘Vasile Pârvan’ şi Facultatea de Biologie24 din Bucureşti,
sau la Oradea, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane (Universitatea din Oradea). Cu toate
acestea, numărul specialiştilor este extrem de redus, situaţie cauzată în principal de absenţa unui
cadru instituţional care ar putea integra potenţialii specialişti.
Mai trebuie menţionat că în ultimii ani, la nivel metodologic şi teoretic, pe fondul unor
colaborări cu anumiţi antropologi din străinătate şi a anumitor stagii de pregătire peste hotare,
antropologii români au adoptat şi metode de studiu noi, specifice şcolilor britanice şi americane25, a
căror influenţă a lipsit cu desăvârşire în perioadele anterioare.
Totuşi, în ciuda acestor progrese din ultimul deceniu, persistă una dintre problemele majore
ale colaborării dintre arheologi şi antropologi: cea a dialogului real şi constructiv dintre cele două părţi,
aspect sesizat şi prezentat într-o formă nuanţată încă din anii ‘50 de către academicianul Ştefan Milcu
(Milcu 1954: 22). De asemenea, nu putem uita nici atitudinea unora dintre arheologi care, de cele mai
multe ori, privesc antropologia fizică ca pe o ‘ştiinţă auxiliară’ sau ca pe un element de potenţare
aparentă a calităţii săpăturii arheologice, cu scopul de a crea şi susţine o imagine iluzorie de cercetare
modernă. Din păcate, aportul interdisciplinar real al antropologiei fizice la procesul de cercetare
arheologică este ignorat, mai mult sau mai puţin, datele furnizate de această disciplină fiind utilizate
doar la susţinerea propriilor discursuri, ipoteze sau teorii arheologice.

Concluzii
În cei aproape 200 de ani trecuţi de la cristalizarea antropologiei fizice ca disciplină de sine
stătătoare, aceasta a contribuit direct şi indirect la studiul practicilor funerare specifice comunităţilor
umane din diferite perioade cronologice26, dar şi la alte problematici legate de domeniul de interes al
ştiinţelor istorico-arheologice (de exemplu originea omului).
Prin metode de cercetare specifice şi date complementare de natură biologică, antropologia
fizică îşi aduce aportul la completarea într-o manieră deosebită a spectrului informaţional oferit de
cercetarea arheologică, reprezentând o componentă indispensabilă oricărei cercetări moderne a
comportamentelor funerare.
La nivel mondial, noile tendinţe din antropologia fizică aplicată în arheologie (inclusă în
noţiunea generică de bioarchaeology27), propun utilizarea unei game de tehnici biologice asupra
materialului arheologic în scopul obţinerii unor informaţii suplimentare despre populaţiile din trecut,
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relaţie ce trebuie văzută ca interacţiunea dintre biologia şi comportamentul omului şi rolul mediului, în
ceea ce priveşte sănătatea şi stilul de viaţă indivizilor umani (Larsen 2002).
Fără a avea pretenția că articolul de față rezolvă toate aspectele legate de contribuțiile
antropologiei fizice la studiul practicilor funerare, avem totuși speranța că a reușit să surprindă, într-o
formă sintetică, etapele majore ale dezvoltării disciplinei și se constituie într-un instrument de lucru
util, perfectabil în orice moment.
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Note
1.

Termenul de ‘antropologie fizică’ este echivalent cu cel de ‘antropologie biologică’, cel din urmă fiind
introdus în contextul în care la sfârşitul anilor ‘50 ai secolului al XX-lea se produce o schimbare a
direcţiilor de cercetare către subiecte ca biologie evolutivă, nutriţie, adaptare fiziologică, creştere şi
dezvoltare (Jurmain et al. 2009: 6). Pe parcursul acestui text am optat pentru utilizarea termenului de
‘antropologie fizică’ deoarece acesta este mult mai uzitat (cunoscut) publicului din România, iar pe de
altă parte ar fi dificil și incorect să folosim noțiunea de ‘antropologie biologică’ pentru perioada de
până în 1950.

2.

Datorită circumstanţelor date am optat doar pentru prezentarea şcolilor de antropologie fizică din
Franţa, Germania şi Statele Unite ale Americii, deoarece le-am considerat reprezentative din
perspectiva impactului pe care l-au avut asupra şcolii din România. Totodată, am considerat că pentru
publicul din ţara noastră este importantă cunoaşterea istoricului şi evoluţiei particulare a şcolii
româneşti, pentru o mai bună înţelegere a situaţiei din prezent. De asemenea, pentru a evita
repetiţiile neplăcute şi pentru a susţine cursivitatea textului, nu vom mai aminti pentru fiecare autor în
parte loturile antropologice studiate (de exemplu antropologul ‘X’ a studiat scheletele preistorice din
situl ‘Y’ ). Majoritatea antropologilor amintiţi au cercetat materiale osteologice umane provenite din
situri arheologice, iar în cazul celor ce nu au făcut acest lucru, respectivii au avut contribuţii majore la
dezvoltarea disciplinei, a anumitor aspecte metodologice sau teoretice.
3.

Numeroși gânditori precum Voltaire, Hume, Kant, Hegel sau Edward Long au împărtășit viziuni
rasiste. Unii dintre ei susțin ideea că europenii şi negrii aparţin unor specii diferite; alții erau convinşi
că negri aveau un grad redus de inteligenţă (D’Souza 1997: 62-63). Toate aceste teorii aveau un scop
bine determinat: justificarea sclaviei.
4.

Mai multe informaţii despre activitatea acestui autor vom prezenta în cadrul subcapitolului dedicat
şcolii franceze de antropologie fizică.

5.

Amintim aici doar Spania, Italia, Belgia, Germania, Rusia, Polonia, România (Mina Minovici şi Gh.
Cantacuzino), Turcia etc.
6.

În prima ediţie a lucrării Anthropometry se regăseşte menţiunea ‘to Leon Manouvrier my instructor
in anthropometry’ (Hrdlička 1920: 2). T.D. Stewart, succesorul lui Hrdlička, va publica a doua ediţie

fără a mai include menţiunea lui Hrdlička.
7.

Indici calculaţi pe baza diametrelor antero-posteior şi medio-lateral măsurate la nivelul diafizelor
femurului şi respectiv tibiei, utilizaţi pentru caracterizarea formei în secţiune a acestora.
8.

Bun prieten cu Heinrich Schliemann, el va participa la săpăturile de la Troia (1879), iar mai apoi în
Egipt (Sorgner 2006: 2287-8).
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9.

Trebuie precizat că interpretarea dată de Virchow acestor fosile a fost total eronată: resturile
respective aparțineau unui Homo sapiens modern, ale cărui deformări se datorau unor afecțiuni
cronice (rahitism în copilărie și artrită în partea de final a vieții), forma deosebită a craniului fiind
rezultatul unei lovituri puternice primite de acel individ (Rosen 1977).
10.

Prin noțiunea generică de numere Martin se înțelege un set de dimensiuni şi indici aferenţi obţinuţi
din analiza metrică a scheletului cranian şi postcranian (Martin 1914).
11

Conform acestui concept, „New Anthropology was characterized as the study (1) of the process of
primate evolution and (2) human variation. There was to be (3) a return to Darwinism, but with
genetics as a unifying perspective, and that (4) races must be studied as populations, not types.
Physical anthropologists could (5) contribute to studies of migration, genetic drift, and selection, but
not to mutation. And one of the important objectives was to study (6) the adaptation of form to
function (linked to Washburn’s interests in functional anatomy). He noted that the principal guiding
concept is ‘selection’, and he identified four major means for factoring complexes of the body: (1)
comparison and evolution, (2) development, (3) variability (in the context of population and away
from the traditional ‘types’), and (4) experiment, emphasizing the application of scientific design”
(Stini 2010: 177-8).
12.

Începând din anul 1925 şi până astăzi institutul poartă numele medicului care l-a ctitorit.

13.

Antropologia fizică prin elementele cu care operează (resturi osteologice, uneori foarte vechi;
clasificarea populațiilor actuale pe grupe sanguine etc.) aduce un aport de cunoștințe științifice despre
o națiune și/sau despre un popor. Astfel, ‘caracterizarea fizică a națiunii’ devine un instrument de
legitimare a identității naționale a unui popor (Turda 2006: 124).
14.

În acest demers de căutare a identității naționale românești, o serie de autori vor defini tipuri
rasiale pe baza caracteristicilor craniometrice. Primul care va întreprinde studii în acest sens va fi
antropologul francez Eugène Pittard (1867-1962), în lucrarea Recherches anthropologiques sur les
Roumains de Transylvanie (1919), în care va arăta că românii din Vechiul Regat prezentau
caracteristici dolicocefalice, în vreme ce în Bucovina și Transilvania aceștia prezentau caracteristici
brahicefalice. Concluzii aseamănătoare va obține și Victor Papilian (1888-1956) prin studiul Nouvelles
recherches anthropologiques sur la tête des Roumains de Transylvanie (1923). O poziție mai radicală
a avut-o etnograful și sociologul Ion Chelcea (1902-1991). Acesta, în articolul Tipuri de cranii
românești din Ardeal (Cercetare antropologică) (1934-1935), aplicând metodologia craniologică
dezvoltată de antropologul german Rudolf Martin, va defini tipul rasial dacic. Mai trebuie amintit și
Iordache Făcăoaru (1897-?), autorul definiţiei unui tip rasial carpatic pe baza caracteristicilor
serologice (Turda 2006: 128-32; 2007a: 366-73).
15.

Conform paginii web a Institutului de Antropologie ‘Francisc Rainer’ din București
(http://www.antropologia.ro/), Laboratorul și Muzeul de Antropologie a fost înființat în anul 1939 în
cadrul Facultății de Medicină București.
16.

Datele legate de colecția osteologică Rainer au fost preluate din cadrul Breviarului Istoric, postat pe
pagina
web
a
Institutului
de
Antropologie
‘Francisc
Rainer’
din
București
(http://www.antropologia.ro/).
17.

Prin noţiunea de ‘paleoantropologie’ şcoala românească face referire la studiul resturilor scheletice
umane provenite din situri arheologice, indiferent de perioadă. Această concepție contravine definiției
general acceptate a termenului ‘paleoantropologie’ (Willermet 2006: 1800-2; Jurmain et al. 2009: 8).
18

În acest context, trebuie amintit că în 1952, profesorul Ioan Gh. Botez, conducătorul școlii de
antropologie de la Iași, a fost arestat și trimis în lagărul de muncă forțată de la Canalul Dunăre-Marea
Neagră. Grav bolnav, a decedat în ziua de 23 ianuarie a anului 1953, în colonia de la Capul Midia
(Dimitriu și Dimitriu 2007).
19

Teremenul de Lysenkoism este folosit pentru a descrie manipularea sau denaturarea procesului
ştiinţific ca o modalitate de a ajunge la o concluzie predeterminată, dictată de o prejudecată
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ideologică, socială sau politică. Apariţia acestei noţiuni se leagă de activitatea lui Trofim Denisovich
Lysenko (1898-1976), agronom de origine rusă, conducătorul Biologiei Sovietice în regimul lui Iosif V.
Stalin. Lysenko a respins doctrina geneticii Mendeliene, dezvoltată de Johann Gregor Mendel (18221884), fondatorul geneticii moderne, în favoarea teoriilor lui Ivan Vladimirovich Michurin (1855-1935),
utilizându-le într-o puternică mişcare politico-ştiinţifice numit Lysenkoism (cunoscut şi sub denumirea
Lysenko-Michurinism), manifestată cu precădere în domeniul științelor biologice (Lecourt 1977; RollHansen 1985: 261-78).
20

Ulterior, în anul 1965, Colectivul de Antropologie este transformat într-o secție Institutului de
Biologie Generală şi Aplicată, iar în 1972 trece la Centrul de Cercetări Biologice, pentru a reveni din
nou în cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române în 1990, subordonat Centrului de Cercetări
Antropologice ‘Fr. Rainer’ din Bucureşti (Mustață și Mustață 2002: 12).
21

De multe ori, materialele osteologice umane reprezentau donaţii, cum ar fi de pildă donaţia
profesorului Al. Bărăcilă (Maximilian 1959: 65).
22.

De asemenea, până în prezent, doar resturile osoase de inhumaţie au fost în detaliu examinate,
cele provenind din morminte de incineraţie fiind parţial studiate (Miriţoiu 1992: 2).
23

Informaţie preluată după paginii web a Institutului de Antropologie ‘Francisc Rainer’ din București
(http://www.antropologia.ro/).
24

În cadrul Facultăţii de Biologie din Bucureşti funcţionează chiar şi un program de masterat dedicat -

Antropologie evoluţionistă - Homo sapiens între determinism biologic şi diversitate culturală.
25

Aceste influenţe anglo-americane se manifestă pe segmente de studiu ce vizează elucidarea
aspectelor paleopatologice care descriu starea de sănătate a populaţiilor studiate, dezvoltate în
general de specialiştii Institutului de Antropologie ‘Francisc Rainer’ din București, dar nu numai.
26

În sprijinul studiului practicilor funerare, antropologia fizică (sau paleoantropologia, conform
terminologiei utilizate de şcoala românească) tratează o paletă largă de perioade, epoci şi grupuri
culturale, materialul osteologic analizat provenind, din punct de vedere cronologic, din epoca
paleolitică şi până în evul mediu. Analiza antropologică se axează în principal pe evidenţierea
caracterelor descriptive (morfologice şi morfometrice), stabilirea sexului, estimarea vârstei la deces,
estimarea taliei, identificarea elementelor de patologie, precum şi pe examinarea caracterelor
tipologice.
27.

Noţiunea de bioarchaeolgy include toate ştiinţele biologice care îşi găsesc aplicabilitate în arheologie
(Larsen 2002).
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