EXPERTIZA ANTROPOLOGICA ASUPRA
1\IORl\IJNTULUI CARPIC DE LA BARAŢI
( jud. BACAU)
Dr. DARDU NICOLAESCU PLOPŞOit.

Conţinutul urnei este reprezentat de peste 380 ·fragmente de oase in
cinerate şi calcinate, de dimensiuni pînă la 6-8 cm, aparţinînd unui indi
vid de constituţie relativ robustă, judecînd după grosimea oaselor lungi
şi reliefurile de inserţie musculară bine dezvoltate.
Grupa de vîrstă este adult-matur după structura celor două capete
femurale prezente, pe care nu se mai vede deloc desenul liniei de creş
tere. De asemenea şi gradul de complicare ş.i de sinostozare a porţiUIIl.Îlor
suturale ale fragmentelor craniene prezente, pledează în favoarea aceleaşi
grupe de virstA.
In privinţa sexului, constituţia relativ robustă, inserţiile musculare
bine dezvoltate şi superstructurile osoase craniene pe care le-am putut
examina la fragmentele prezentate (relief gabellar gradul III Broca, arcuri
supraciliare şi relief nuca} mijlociu dezvoltate), ar pleda în favoarea sexu
lui masculin.
Caracterul arderii : rug mic sau mijlociu, cu foc nu prea puternic (sub
760-800°C.), intrucit puţine fragmente osoase sint calcinate, majoribatea
fiind incinerate, de culoare neagră-cenuşie-albăstruie, cu puţine plesnituri
şi deformări caracteristice unei arderi care depăşeşte temperatura de
800°C. Notăm că, osemintele din mormintul carpic de la Baraţi-Mărgineni
prezintă acelaşi tip de ardere ca ş.i carpii de la Poieneşti şi Bărboasa.
In privinţa caracteristicilor rituale, no1iăm adunarea îngrijită a frag
mentelor osoase, in sensul că toate părţile scheletului sint reprezentate :
28 fragmente craniene, capete şi diafize humerale, capete şi diafize femu
rale, coaste, -fragmentle de difize tibiale şi peroniene, astragale şi metatar
sul ! sting. Nu sint prezente oseminte de la vreo ofrandă animală.
Concluzii : Osemintele din mormintul carpic de la Baraţi-Mărgineni
au aparţinut unui individ de constituţie relativ robustă, de vîrstă adult
matur, foarte probabil bărbat, ale cărui fragmente incinerate au fost adu
nate cu grijă, fiind reprezentate in urnă toate părţile scheletului, caracte
ristică! pe care noi am întîlnit-o şi la Poieneşti, Bărboasa, Tîrgşorul Vechi,
şi Olteni, la mormintele de incineraţie aparţinînd populaţiei autohtone,
ritual total diferit de cel al populaţiilor alogene.
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Ee asemenea, caract�rul arderii este
Poieneşti şi Bărboasa.

identic, de acelaşi tip ca şi la

EXPERTISE ANTHROPOLOGIQUE SUR LA TOMBE CARPIQUE DE BARAŢI
MARGINENI (DtiP. BACAU)
Re sume

Les ossements de la tombe carpique de Baraţi-Mărgineni ont appartenu a un in
·dividu de constitution relative robuste, matur, tres probablement un homme.
Tous les ossements incineres ont ete rassembles avec soln et dans l'urne sont
representes to:�tes les parties du squelette.
Nous avions rencontre cette caracteristique rituelle a Poleneşti, a Barboasa, a
Tirgşorul Vechi et a Olteni, dans les tombes incineration appartenant a la POPU
lation }l)Cale, rituel different de celui des populationes etrangeres.
Aussi le caracter de la cremation est identique, du meme type qu'a Poieneşti
�t a Bărboasa.
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