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REZUMAT
Studiul de faţă propune o viziune multidisciplinară asupra populaţiei urbane a Daciei romane.
Acesta este, de fapt, precursorul unei teze de doctorat care încearcă să îmbine prelucrarea
izvoarelor istorice şi arheologice cu cele epigrafice şi bioarheologice. Răspunsurile astfel primite
doresc să ofere o imagine cât mai amplă asupra problematicii abordate.
Structurat pe câteva capitole, textul lucrării se grupează în jurul conceptelor de viaţă urbană în
Dacia şi studiul bioarheologic al materialului osteologic provenit din necropole romane.
Orașele Imperiului Roman, fie ele municipium sau colonia, au încercat să fie copii cât mai fidele
ale Romei, imitând organizarea administrativă, instituțiile, arhitectura, urbanismul și chiar și arta
capitalei imperiului. Astfel fiecare oraș al imperiului deținea propriul său teritoriu și avea
instituțiile și legelie proprii, în baza căruia forma un mic stat (res publica). Legile fundamentale
ale orașul, ce formau statutul urbei, erau fixate odată cu întemeierea acestuia. În epoca imperială
împăratul era cel, care avea posibilitatea întemeierii orașelor. Orice privilegiu acordat însemna, ca
și schimbarea statutului orașului, o reîntemeiere a acestuia, putând fi făcută, evident, doar de către
împărat.
Trebuie subliniat că în ceea ce privește analiza materialului osteologic provenit din necropole
romane, nu există analize recente, făcute cu metode modern. Notabile sunt, totuși, câteva analize
de antropologie fizică efectuate în anii ’50 și ’60 ai secolului trecut asupra unor populații dacoromane. Aceste analize nu tratează aproape deloc scheletul postcranian. Menționăm aici
materialul osteologic de la Romula, care cuprinde 57 de morminte inhumate și câteva zeci,
neprecizate exact de morminte de incinerație. Nu a fost efectuată analiză osteologică. Necropola
de la Locusteni (sec. II-III) prezintă 25,97% de morminte de inhumație din totalul mormintelor.
Autorul publicației spune că, din păcate, analiza osteologică nu s-a mai finalizat. Necropola de la
Soporu de Câmpie, care este publicată într-o monografie, este incertă în ceea ce privește datarea
și, mai ales atribuirea ca necropolă romană.
Studiul de faţă, fiind un stadiu al unei cercetări mai ample, propune analiza osteologică a
materialului osteologic provenit din necropola de la Colonia Dacica Sarmizegetusa, de la castrul
traianic de la Mălăieşti şi de la o populaţie sarmată de epocă romană descoperită pe teritoriul
judeţului Arad.
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