UN MORI\'IL"\;'T DIN PERIOADA MIGRAŢIILOR,
DESCOPERIT LA BALTA ALBA. JUDEŢUL BUZAU
MARIUS CONSTANTINESCU

!n octombrie 1975, un grup de cooperatori din s atul Ama1

ra, comuna Balta Albă, judeţul Buzău , scoţînd pămînt de lutuia l ă din t r-un mal, a descoperit un mormînd antic de inhumaţie,
cu inventar. Descoperirea a fost semnalrată Muzeului judeţean
1
Bu ză u ). C ercetările întreprinse de noi la faţa locului ne-au
permis recuperarea, în cea mai mare parte, a inventarului,
precum şi stabilirea co ndiţiilor descoperirii.
Locul desiaoperirii este situat la 3,1 km sud de Consiliul
popu!Jar al comunei Balta Al b ă, în punctul numit „Movila de
lia vad", unide şoseaua dintre s.atiul de reşedinţă şi Amara urcă
terasa înaltă ce înconjoară lunca lacului Balttra Albă. In acest
loc au existat d ouă movile din care una a fost distrusă cu ocazia amenaj ă rii şoselei comunale. în anii 1932-1933 . Atunc i.
locul se m0 i numea inică „La movilele gemene". Mormîn tul
descoperit ~e aflia pe suprafaţ.a ocupa.tă de movila d i strusă, la
ceia. 40 m. sud-es1t d la poalele movi le i existente astăzi (fig. 1).
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Fig. 1. Balta

Albă , ju1deţul Buzău .

Locul descoperi.rii
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De mult timp, din ma1ul drumului , înalt de 3_:...12 m . în aoest
punrct, looalni'ci i scot 1u t galben pentru nevoi gospod ă reşti .
Inhumatu l este un matur , orientat N-S, cu braţe le întinse paralel pe lîngă corp 2 ). Groiapta. simplă, de formă rectangulară , a fost săpată în p ăm'î ntul ga1ben pînă la adîncimea de 1,20
m . Oasele soheletulu i era u bine conservate, dar craniul lipsea ;
nu au fost descoperite nici mă1car fragmente din oasele craniului.
Inventarul mormîntului se eompuniea din două vase de oenamică. un cuţiit-prurrrmal de fier, o mone d ă .
1. Cană C'll o toartii, m odeliată la roată , din pastă bună , de
culo,a re cenuşie . Are corpul înalt, de fo rmă bitronico ni 1 că, buz::i
marcată , gîtul uşor coni c, fundul inelar. La baza gîtului are o
n erv ură în relief, i'ar d:=iasupm ineluh1i de sus ţine re o canelur ă
adîrucă . P e gît de:cor lustruit în benzi ve rtioale (fig. 2/11). Di ?0-~
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Fi.g . 2. Balita

Alb ă, judeţul B uizău.

Invent,a rul monmîntului

merusiuni : înăilţimeia = 23 ,5 om ., di,ann etrul maxim = 16, 7 cm .,
di1aimetrul gură = 10,l cm., diametruJ fund = 7,4 cm . To1arta este lată, cu o n ervu ră centrală bine miardată. În momentul des1
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coperirii, cc. na e ra aş e za tă în lccul cr.:m iului. care lip~ea :;). Conţin e a ,pămînt nezru ş i o şuviţă de pă r , p ie:·d ută de descoperitori.
2. Pumn.al d in fie r, cu două tă iş ur i . La nive lul şi în dn~p
tul şoldului drept se afla un JY..lmnal. p -ls1tmt aproape în înt regi me, rupt d'2 d escoreri tor i in mai multe fragme nte . Mînerul,
rectangular în sccţiun-e, er"1 pliaJCa,t cu o band5 din tablă de fier.
cel puţin i:e una din latur i. S-au păstrat resturile putrezite ah~
minerului de lemn şi ale tecii , tot din le mn, în c-are er·a păs.ti~at .
Dimensiuni: lung imea = 26,4 cm„ lăţimea = 3,5 om. (Fig . 2/2) .
3--1. În r eg iun ea umărului dr ept s-a găsit o ukică din lut,
la roa tă , cu corpul sferoi d al, g îtul îna lt, în formă de pîlnie, cu
o toar tă. Pe umăr este deco mtă cu dou ă şiruri de alveole realizate cu ro tiţa dinţ 1ată. Corpul es te acoperit cu un slip foarte
su bţir e, albicios, iar gi.tul, numai la exterior , smălţuit în dou ă
nuanţe de verde. Conţinea pămînt ne,:;ru şi o monedă turce.3.scă
(firfiric) . Uki·ca şi moned..1 pot fi data te în se.colele XVIIXVIII.

Conside rlm că e s~€ ,-orba de un mo rmint an tic, probabil
sarmatic, ca r e a m ai fost descope r i1t cîndva, la sfîrşitul secolului a l XVII -lea sau în secolul al XVII I-lea, cu care oc.:izie de&cop.eri tor ii d '2 atur.ci au adă ug at inven1tarului original ulcica feu dală şi m o:" cda t:.ir22asd1, foră a jefui sau de ranja mormîntul.
Este pos:bil ca în accx:i.stă împrejurare să fi dispC. riut craniul.
to t aşa cum posi!Jil c:~e să ne aflăm în fi3.ţ a uniui ri t de în hmrnir e deos2b'..t.
AnaL:-:i in·,·e:1t·: ru lui origin·:?l al m'.J:-mîntului este singun1J
m i.i loc car-e ţ:-2 :n:i~e atri 1.J"uirea ş i cL tare a c!esco p·2r irii.
Ca1:1a işi gil.rs şte bure anal :- g ii în lumea carpică '). dar ţi
in inve:-itar'"..:l unor mc r mi:1 te sanr..:; tice. cum este c2 l d '.:'scopP rit la V1 :::.:; ~r_:i =) ori cel d.'.:' la $t2fă7ie5t i 6 ). Un ex ..;mphlr foa:·t2 :1prop'.at a f.c [.t d2.:•ccpe:·il ~n a::u l 1971 l.î Sudiţi - Gh?r ~r.:: 1 i . ia
panictul 11'-..:rni.t „Movikl de l::1 Bălaia:'. htr-un mo :·m înt. s·~:-;11J
tic, atr ' buit p!·in:ei j :..: mtită\i a sei::-olul :i al III--leia e .n. 7 ) .
Pentru pumnal, cca mai .apropia tă ~nalo g i e o găsim în rno:-mîn:tul sarmatic descoperit la V13Glui 0 ) .
Mormintul descoperit la Balt1a Albă se da tează in a dou a
jumătate a secolului al II-lea e.n. siau la iniceputul secolului al
III-lea e.n.
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5)
6)

7)

8\

Mu lţum i m

tov . Petrea ~i co la e ş i Bulha cu \"a lerian, ca r e ne-au ~ etn
nal,a.t des coperir ea şi au con trib uit la r ec uper area inventaru lui.
Inforimaţii o bţ in'lltc de J.a descoperito ri. Ghinea I.on.cl şi Costineanu
Arcadie.
Iniormaţii obţinute de la d escoperitori.
Gh. mchir, Cu lt"ur a ca rpică, Bu cu r eşti , 1973, pl. CXXXIIl5.
Al. And roni c, SCIV, XI V, 2, 1963, p . 347-358 şi fig. 314, 4/6.
N . Zaharia , M. Petrescu - Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări din
Moldo va d e la paleolitic pînă în sec. al XV II I-Zea. p. 281. pl.
CXLVIIIl28, OCXXIII/10.
Vasul se află în invenbar ul Muzeului judeţean Buzău, sub nr. 588 şi
a fost comunicat de V. Dramboci anu la sesiunea an uală de referate
şi oom'llrn i cări ştii.ţifice pe teme de istor ie buz oiană, 6 d ecembrie 1974.
Al. Andronic, SCIV, XI\", 2, 1963, p. 347-358, fig . 311, 4/5.
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