NOTA ASUPRA MORMINTULUI CARPIC
DE L..-\ BARA ŢI, - MARGINENI ( jud. BACAU )1
E. MOSCALU
Mormîntul carpic descoperit întîmplător la Baraţi, vine să adauge incă
un punctt în care pare că există o nouă necropolă carpo-dacică 2 In veci
nătatea locului descoperirii mormîntului nu se cunoaşte o aşezare con
temporană în afară de aşezarea carpo-dacică de la Călugăra situată la
circa 2 km spre sud de locul descoperirii. 3
Mormintul face parte din tipul cu urnă şi capac. Vasul-urnă este luc
rat la roată din pastă cenuşie deschisă şi are o formă bitronconică cu
fundul inelat şi umbo la mijloc (fig. 1/1). Partea superioară a urnei a fost
distrusă de lucrările agricole.
Urna era plină pînă la jumătate cu fragmente de oase arse aduse de
pe rug. r, Capacul este reprezentat de o strachină din pastă cenuşie neagră,
cu fundul inelat şi mult răsfrlntă spre extterior (fig. 1/2).
Urna aparţine tipului 3/b stabilit de Gh. Bichir 5 şi are analogii în
necropolele de la Poieneşti, 6 Bărboasa, 7 Dochia, 8 şi Butnăreşti. 9 Mormîn
tul de incineraţie descoperit la Baraţi-Mărgineni aparţine culturii Vîr
tişcoiu-Poieneşti şi datează din secolul III e.n.
1. Acest mormint se publică analizat mai amplu in arheologia Moldovei, VII.

2. Am descoperit acest mormint in august 1962, in grădina locuitorului S. Moscalu
intr-un punct situat la circa 300 metri sud de clădirea şcolii din Baraţi.

3. Aşezarea a fost cercetată prin săpături sistematice de Iulian şi Eugenia
Antonescu.
4. Dr. Dardu Nicolaescu-Plopşor, Expertiza antropologică asupra mormîntului.
carpic de la Barati (comuna Mărgineni, judetul Bacău). In acest volum.
5. Gh. Bichir, Unele observatii cu privire la necropolele de tip Poienesti din
Moldova şi relaţiile acestor necropole cu lumea sarmată, în SCIV, XII, 1961, 2, P-

258.

6. Radu Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti, in Materiale, I, 1953, p. 348 şi fig. 171.
7. C. Buzdugan şi V. Căpitanu, Necropola daco-carpică de la BArboasa-BacAu�
in Carpica, Bacău, 1968, fig. 3/5.
8. C. Scorpan, Necropola carpicA de la Dochia, In Arheologia Moldovei, V, Buc.,
1 967, p. 331, fig. 1/4.
9. Gh. Bichir. La civilisation des Carpes (11-e--III-e) si�cle de n.�. a la lumiere
des fouilles arcMologiques de Poiana Dulceşti, de Butnăreşti et de PAdureni, in Da
cia. N.S., XI, 1967, p. 205, fig. 17 şi fig. ten şi 8.
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La circa 50 metri nord de la locul descoperirii morminbului au fost
descoperite mai multe vetre aflate la adîncimea de 0,50-0,80 metri. Ele nu
pot fi fi puse în legătură cu existenţa unor bordeie. Astfel de vetre au fost
descoperite şi în necropolele carpice de la Bărboasa şi Butnăreşti, dar nu
ne putem pronunţa dacă sînt rezultatul funcţionării unor ruguri de inci
neraţie, sau al unor practici de ritual funerar. Monnîntul de la Baraţi
Mărgineni indică prezenţa unei noi necropole- carpo-dacice dar ea .. a fost
distrusă în cea mai mare parte de lucrările pentru plantarea viţ�i de vie
efectuate în unnă cu cîteva decenii pe o suprafaţă de circa 2 ba, în jurul
locului în care a fost descoperit.
UNE TOMBE CARpiQUE DECOUVERTE DANS LA VILLAGE BARAŢI
MARGINENI (DEP. BACAU)
Resume
La tombe carpique d'incineration decouverte par hasard en 1962. en voisinage
de l'ecole de la village Baraţi, appartient au type du tombe a l'une et a couvercle.
L'ume a une forme bitronconique (fig. 1/1), et oomme la couvercle ont ete tra
vaille au tou,r, en pâte grise. La couvercle est un ecuelle (fig. 1/2), semblable a
ceux de l'etablissement de Butnăreşti. L'ume appartient ou type 3/b defini par
Gh. Bichir, et a des analogies dans les vases, similaires decouverts dans les necro
poles daco-carpique de Virteşcoiu, de Poieneşti, de Bărboasa, de Dochia et de But
năresti.
L'expertise anthrolopologique des ossements brules a ete efectuee par le dr.
Dardu Nicolaescu-Plopşor. (Dans ce volume) .
La tombe de Baraţi appartient a la civilisation de Vîrteşcoiu-Poieneşti, et date
de 111-e siecle de n. e. Elle ateste l'existance d'une nouvelle necropole carpique qui
s'ajoute aux dix autres necropoles connues jusqu'a present.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. - Baraţi-Mărgineni. 1. L'urne du tombe carpique. 2. La couvercle
du meme tombe.
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