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O FRESCĂ A HABITATULUI MEDIEVAL TIMPURIU DE PE
VALEA MUREŞULUI. LOCUINŢELE ŞI CUPTOARELE DE LA
TĂRTĂRIA, PUNCT PIETROŞIŢA
Bogdan Craiovan*, Dorel Micle*
* Universitatea de Vest din Timişoara; bogdan.craiovan@yahoo.com; micle_d@yahoo.com

Abstract. The present paper is an attempt to bring forward a few elemnts regarding the early
medieval habitat from the Mureş Valley. In the autmn of 2014 the railway line from Simeria
to Vinţu de Jos was rehabilitated, one of the sectors ended up affecting one of the archaeological sites located în the Tărtăria area. The present archaeological site is situated on a natural
terrace, overseeing a meadow near the Mureş river. A number of 5 medieval dwellings were
discovered during the archaeological excavations in this area. The dwellings had similar features, all of them had a rectangular shape, some of them even had post pits located on the sides
of the dwelling or in the corners. Four of the dwelling were equipped with a hearth made of
river stones and stone slabs. Based on the pottery discovered in these dwellings and the features of the dwellings themselves, these structures are part of the early middle age period.
Keywords: early middle age, habitation, dwellings, hearth, medieval pottery, Tărtăria.

În luna octombrie a anului 2014 au fost demarate lucrările de reabilitare a căii
ferate Braşov–Simeria, componenta A, Coridorul IV Pan-European, tronsonul Vinţu
de Jos–Simeria. Modificările aduse liniei de cale ferate au afectat o serie de obiective
arheologice, unul dintre acestea reprezentând sursa materialului prezentat în lucrarea
de faţă. Sectorul de cale ferată pentru care s-a solicitat descărcare de sarcină arheologică are o lungime de aproximativ 500 de metri și o lățime de aproximativ 20 de metri
(lățimea maximă; în sectorul de SV), respectiv 4 m (lăţimea minimă; în sectorul de
NE)1. Lucrările de reabilitare a căii ferate au prevăzut doar înlocuirea liniilor de rulaj
și consolidarea terasamentului de cale ferată. În acest sens, dimensiunile suprafeței
cercetate arheologic au variat în funcție de prevederile proiectului. În contextul dat, o
parte din complexele descoperite se aflau fie în zonele extreme ale suprafeței decapate,
fie au fost afectate de către terasamentul căii ferate, făcând astfel dificilă crearea unei
imagini de ansamblu asupra amplasamentului unor eventuale așezări (aparținând unor
perioade cronologice diferite) în proximitatea zonei cercetate.
Săpăturile arheologice preventive s-au desfăşurat pe latura de nord a căii ferate
actuale, acolo unde, noul traseu al căii de rulaj a afectat situl arheologic. Zona la care
se face referire în acest studiu a fost denumită convențional situl nr. 10 (Fig. 1).
1

Ferencz, 2014, p. 24.
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Deoarece de-a lungul celor 500 de metri cercetați arheologic există, la un
moment dat, un hiatus, adică o zonă sterilă arheologic, s-a procedat la împărțirea
administrativă a sitului în două, Sit 10A (sectorul de NE) și Sit 10B (sectorul de SV),
pentru demarcarea clară a materialului identificat în complexe. Unitățile cercetate au
putut fi încadrate unor perioade cronologice diferite, de la preistorie până în epocă
modernă (sec. XVIII), materialul prezentat în această lucrare aparținând exclusiv evului mediu timpuriu.

Fig. 1. Vedere de ansamblu a sitului nr. 10.

1. Cadrul geografic şi natural
Din punct de vedere geografic situl nr. 10 se află amplasat pe cursul mijlociu
al Râului Mureş, pe malul stâng al acestuia, zonă care din punct de vedere geomorfologic se caracterizează prin terase succesive care asigurau condiţii geografice ideale
dezvoltării unor aşezări2, acest lucru fiind confirmat de prezenţa unor grupuri culturale
diverse, din preistorie şi până în sec. X–XII dHr.
Conform datelor de ordin hidrografic, arealul avut în atenţie se situează în zona
Culoarului Mureşului Inferior, după Ioan Ujvári3, sau în sectorul de vest al acestuia,
după cum reiese din analiza întreprinsă de Vintilă Mihăilescu4.
Situl 10 este amplasat la 850 metri sud-est de malul sudic al Râului Mureş,
pe un bot de terasă cu altitudinea medie de 215 metri şi la 900 de metri est de pârâul
Tărtăria, care confluează în această zonă cu Mureşul. Platoul natural pe care este poziționat situl este mărginit spre nord, către Mureş, de o imensă mlaştină, iar laturile dinspre est și vest sunt apărate natural de către văile afluenţilor de stânga ai Mureşului,
văi care fragmentează terasa şi îi oferă o caracteristică geostrategică importantă. De
2

Ferencz, 2014, p. 7.
Ujvári, 1972, p. 299, 312.
4
Mihăilescu, 1969, p. 202.
3
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asemenea, pe latura de nord, în malul abrupt al terasei există mai multe izvoare de coastă, active şi astăzi, care reprezentau o sursă excelentă de apă potabilă.
În urma analizei din teren a particularităților microreliefului, s-a observat că
situl nr. 10 este format din două terase, prima fiind înaltă, neuniformă, având o pantă
uşor accentuată înspre lunca Mureşului. Pe această primă terasă s-au conturat două
zone uşor mai înalte, cota maximă fiind atinsă în partea de vest a acesteia. În acest sector se produce o coborâre nu tocmai lină, înspre terasa mai joasă, denumită convențional Sit 10B. Comparativ cu prima terasă, a doua este mult mai joasă, diferenţa de
nivel dintre cele două fiind de 12 metri, acest lucru observându-se cel mai bine în zona
de legătură dintre cele două, legătura făcându-se printr-o pantă relativ abruptă. Zona B
a sitului se prezintă ca fiind relativ uniformă, coborârea spre lunca Mureşului făcându-se lin, unghiul pantei fiind mult mai redus decât în zona A a sitului. Terasa pe care
este localizat situl 10 are o vizibilitate bună dinspre și spre lunca Mureşului.
În ceea ce privește materiile prime aflate în proximitatea sitului, pe malul drept
al râului Mureş, în dreptul localității Blandiana, au fost identificate depozite de gresii, marne, conglomerate, acestea regăsindu-se şi în cadrul complexelor arheologice
cercetate, ele fiind utilizate fie în amenajarea locuințelor și cuptoarelor, fie în confecționarea unor diferite tipuri de unelte.

2. Istoricul cercetărilor
Terasa cu toponimul Pietroşiţa a intrat recent în atenţia arheologilor, întregind descoperirile mai vechi efectuate în zonele învecinate sitului, cum ar fi cele de
la Gura Luncii / Groapa Luncii5 sau cele din punctul Valea Rea6. Cercetătorul Vasile
Moga amintește pe amplasamentul actual al terasei, în partea de nord a căii ferate, o
descoperire monetară făcută în anul 1983, artefactul fiind o imitaţie de argint după
un denar republican7. Mult mai relevante sunt informaţiile rezultate în urma publicării
perieghezelor efectuate de către Ovidiu Ghenescu, Daniel Sana, Viorel Ştefu, Cristinel
Plantos, sub îndrumarea prep. univ. Cristian Ioan Popa8. În urma acestor cercetări a
fost recoltat material arheologic aparținând unor perioade cronologice diferite, menţionându-se în acest sens şi prezența materialului ceramic aparținând evului mediu timpuriu.

3. Descrierea complexelor arheologice
Locuinţa 1 (complex 30 / Sit 10A) se prezintă sub forma unei structuri semiadâncite, de formă patrulateră, având o lungime de 2,90 m şi o lăţime de 2,50 m (Fig. 3).
Locuinţa a fost afectată de către vegetaţia nativă9 acest lucru fiind observat în timpul
excavării complexului. Au fost surprinse patru gropi de stâlp, poziţionate în colţurile
5

Horedt, 1947-1949, p. 44-55; Moga, Ciugudean, 1995, p. 186-187.
Berciu, Berciu, 1947-1949, p. 29-32, fig. 24-26; Moga, Ciugudean, 1995, p. 186; Popa,
1999, p. 138, 142, pl. XXI/4-12.
7
Moga, Ciugudean, 1995, p. 186.
8
Ghenescu et alii, 2000, p. 69, 82.
9
Menţionăm prezenţă arbuştilor specifici pădurilor de foioase pe întreaga suprafaţă a sitului.
Dintre aceştia enumerăm: păducelul (Crataegus monogyna), sângerul (Cornus sanguinea),
cornul (Cornus mas), măceşul (Rosa canina).
6
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locuinţei, diametrul acestora variind între 20 şi 38 cm, iar podeaua omogenă sugerează un singur nivel de umplere. În urma analizei stratigrafice nu au fost observate
urme de locuire posterioare sec. XII, acest lucru fiind valabil pentru toate complexele
prezentate în această lucrare.
În colţul de sud-est al complexului a fost surprins un cuptor menajer construit
din pietre de râu şi lespezi de piatră. Dintre elementele de structură ale cuptorului (Fig.
2) s-au păstrat în poziție primară doar patru lespezi de piatră, dispuse vertical, grupate
câte două pe laturile longitudinale ale structurii. Elementele ce formau bolta cuptorului au fost surprinse în poziție secundară, acestea fiind căzute în interiorul cuptorului
sau în jurul acestuia. Cuptorul a fost prevăzut cu o vatră, aceasta având două straturi
de lipitură, arsă foarte bine. Între cele două straturi de lipitură fiind găsite fragmente
ceramice.
Materialul arheologic recoltat este constituit din fragmente ceramice lucrate
la roata rapidă. Ca şi forme se distinge vasul-borcan (Fig. 4)10. Buzele vaselor de tip borcan sunt tăiate drept, trase în jos sub formă de manşetă, unul din fragmente (Fig. 4/1)
prezintă în interior o șănțuire a cărei funcționalitate se referă la sprijinirea unui posibil
capac. Decorul este compus din impresiuni cu unghia în pasta moale, poziţionate pe
umărul vasului (Fig. 4/1–2) și incizii orizontale, paralele între ele, realizate cu pieptenul. Pasta a fost bine arsă, culoarea variind între brun-negru (Fig. 4/1–2) şi brun-portocaliu (Fig. 4/3), iar ca degresant a fost folosit nisipul cu bob mare şi micașistul. Acest
tip de ceramică apare pe tot parcursul secolului XII, atât în Transilvania cât și în Banat11.
În bibliografia de specialitate ea mai apare însoțită de o etichetă controversată, şi anume aceea de “ceramică de tradiţie / perioadă arpadiană”12.
Locuinţa 2 (complex 38 / Sit 10A) are caracteristici similare cu locuința prezentată anterior, excepție făcând-o lipsa gropilor de stâlp (Fig. 5). Şi aceasta este dotată
cu un cuptor, situat în partea de nord-vest a complexului, aici găsindu-se numeroase
pietre de râu aflate în poziție secundară și un fragment din lipitura vetrei. Din nefericire, colţul de nord-vest al locuinţei a fost afectat de către construirea drumul tehnologic, distrugându-se în acest fel o bună parte a vetrei cuptorului.
Din complex a fost recoltat un singur fragment ceramic, de mici dimensiuni,
acesta constituind o parte din peretele unui vas-borcan. Având în vedere similaritățile
dintre locuinţa 1 şi 2, putem de asemenea încadra cronologic această structură în perioada evului mediu timpuriu şi anume în secolul XII.
Locuinţa 3 (complex 5 / Sit 10B) a apărut sub forma unei structuri semiadâncite, patrulateră, fiind caracterizată de o lungime de 3,20 m şi o lăţime de 2,50 m (Fig.
6). Aceasta a fost prevăzută cu un cuptor, conturat în colţul de nord-vest, zonă unde
com-plexul 5 suprapunea o locuinţa preistorică. S-au păstrat foarte puţine elemente
de structură ale cuptorului, cea mai mare parte a pietrelor de râu fiind găsite în poziție
secundară.

10

Toate desenele de artefacte din această lucrare au fost realizate de către Alina Gheorghe.
Băcueţ, 1998a, p. 57-58; Idem, 1998b, p. 73; Keve, 2010, p. 167, plate 2.
12
Draşovean et alii, 2007, p. 123.
11
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Fig. 2. Locuinţa 1 – sit 10A.

Fig. 3. Profil şi plan cuptor.

Fig. 4. Material ceramic din locuinţa 1.
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Fig. 5. Locuinţa 2 – sit 10A.
După înlăturarea pietrelor de râu s-a conturat vatra cuptorului, aceasta având
o grosime de 4–5 cm. Analizând profilul rezultat în urma secționării longitudinale a
complexului, s-a observat un singur strat omogen de umplutură.
Materialul ceramic se încadrează tipologic în două categorii, vase-borcan şi
căldări de lut. Buzele de vas-borcan se prezintă sub două forme, trase spre exterior,
sub formă de manşetă şi tăiate drept (Fig. 7/1), sau trase spre exterior și curbate spre
interior (Fig. 7/2). Pasta este bine arsă, fiind găsite fragmente ceramice confecționate
atât oxidant (Fig. 7/1) cât şi reductant (Fig. 7/2) rezultând culori care variază de la portocaliu-roşiatic la brun-negru. Ca şi degresant a fost folosit nisipul cu bobul mare şi
mica şistul. Decorul este variat, de la incizii în pasta moale realizate cu spatula (Fig.
7/1) la incizii orizontale, paralele între ele.
În săpătură a fost găsit şi un fragment de buză aparținând unei căldări de lut,
lucrat la roata cu turație redusă, ars oxidant, de culoare brun-cărămizie. Aceste căldări
de lut reprezintă un subiect delicat în literatura de specialitate, ele fiind atribuite populațiilor migratoare, în special pecenegilor13, pentru ca mai apoi ele să fie adoptate şi
de populația autohtonă. Materialul arheologic a fost plasat cronologic în secolul al
XII-lea, conform caracteristicilor acestora.

13

Diaconu, 1956, p. 429
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Fig. 6. Locuinţa 3 – sit 10B.

Fig. 7. Material ceramic din locuinţa 3.
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Locuinţa 4 (complex 22 / Sit 10B), la fel ca şi celelalte descrise anterior, se
prezintă sub forma unei structuri semiadâncite, cu lungimea de 2,30 m şi lăţimea de
2,90 m (Fig. 8). Pe cele patru laturi au fost identificate patru gropi de stâlp, poziţionate
câte una pe fiecare latură, diametrul acestora variind între 22 şi 30 cm. În colțul de
nord-vest s-a conturat un cuptor, construit din pietre de râu şi cărămidă romană, toate
elementele cuptorului fiind găsite în poziție secundară, prăbușite pe vatră sau în jurul
ei, grosimea acesteia din urmă fiind de 5–6 cm.
În afara locuinței, în partea de nord-vest, lângă cuptor a fost surprinsă o groapă de stâlp, care făcea probabil parte dintr-o structură ce avea menirea de a acoperi
cuptorul. Nu au fost găsite fragmente de ceramică în cadrul acestui complex, dar în
baza caracteristicilor avute în comun cu celelalte locuințe, considerăm că și aceasta
aparține secolului al XII-lea.
Locuinţa 5 (complex 39 / Sit 10B) are o formă patrulateră, având o lungime
de 3,20 m şi o lăţime de 2,30 m (Fig. 9). Prezintă un singur nivel de umplere şi o singură groapă de stâlp surprinsă în partea de sud-est. Pe latura sudică a locuinţei a fost
găsită o vatră, diametrul acesteia fiind de 50 cm.
În exteriorul unităţii cercetate, pe latura de nord-vest s-a conturat un cuptor (Fig.
10) în componența căruia se aflau pietre de râu şi cărămizi romane. Toate elementele
cuptorului au fost găsite în poziție secundară, în jurul vetrei. Vatra a prezentat o refacere, primul strat de lipitură având o grosime de 5 cm, în timp ce al doilea strat a avut
o grosime de 6–7 cm. Datorită proximității față de complexul 39 și având în vedere
modul de construire, putem pune în legătură cuptorul cu locuinţa prezentată.
În cadrul complexului au fost găsite numeroase fragmente ceramice încadrabile în perioada evului mediu timpuriu şi anume secolul XII. Amintim trei fragmente
de căldări de lut (Fig. 11/1–3), lucrate la roata cu turație redusă, culoarea variind de
la brun la negru, arse bine, pasta având în componența ei nisip cu bobul mare şi micaşist. Două dintre fragmente prezintă și o parte a fundului bombat al vasului (Fig. 11/1,
3) în timp ce doar unul din fragmente prezintă şi două orificii de prindere a sforii, situate pe buza interioară a vasului (Fig. 11/3).
Din săpătură a fost recoltată şi o buză de vas-borcan (Fig. 11/4), arsă oxidant,
de culoare brun-roşcată, decorul fiind alcătuit din incizii orizontale şi paralele, dispuse
în val pe umerii vasului. Un alt fragment aparține unui vas de dimensiuni reduse (Fig.
11/5), ars oxidant, de culoare portocalie. Buza este trasă spre exterior şi tăiată drept,
decorul fiind reprezentat de împunsături de dimensiunea unor alveole mici, dispuse
sub buză și grupate două câte două, orizontal.
Complexul 15 (sit 10A) este reprezentat de către un cuptor menajer (Fig. 12)
cu diametrul de 2,40 m, având o formă neregulată. Cuptorul a fost săpat în stratul steril, având o formă caracteris tică cuptoarelor medievale14. Bolta cuptorului s-a păstrat
intactă, iar în “camera de ardere” a fost identificat stratul de lutuială al vetrei, gros de
10 cm şi ars la roşu. În afara cuptorului, în partea de vest a acestuia, a fost găsită o
groapă de stâlp care făcea parte probabil dintr-o structură care acoperea cuptorul.
14

Diaconescu, Roman, 2006, p. 167.
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Fig. 8. Locuinţa 4 – sit 10B.

Fig. 9. Locuinţa 5 – sit 10B.
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Fig. 10. Cuptorul locuinţei 5.

Fig. 11. Materialul ceramic din locuinţa 5.
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În interiorul cuptorului a fost
găsit un fragment ceramic (Fig. 13).
Aceasta face parte din buza unui vasborcan, pe interiorul buzei existând
urmele rămase în urma folosirii unui
capac. Arderea este reductantă, culoarea fragmentului este cenușie, ca degresant fiind folosit nisipul cu bob mare.
Decorul este format din incizii în pasta
moale, paralele şi dispuse în val pe umărul vasului. Incizia în val este formată
din 3 linii, realizate cu pieptenul, pe
fragmentul descris fiind vizibile 3 astfel de șiruri. Materialul arheologic a fost
plasat cronologic în secolul al XII-lea,
cuptorul având astfel aceeași datare.

Fig. 12. Cuptor medieval.

Fig. 13. Materialul arheologic din complexul 15.

4. Analogii
Locuinţe similare din punct de vedere tipologic şi cronologic au fost descoperite în diferite zone ale ţării, cum ar fi: Alba Iulia15, Vinţu de Jos-Gingăi16, Ciugud17,
Sânmicluş-Gruişor18, Ghirbom19, Brătei20, Luduş21, Lăncrăm-Glod22.
15

Anghel, 1968, p. 470, fig. 2; Rusu, 1994, p. 345, fig. 7.
Nägler, 1970, p. 32, fig. 3.
17
Berciu, 1957, p. 351.
18
Anghel, Blăjan, 1979, p. 272.
19
Aldea et alii, 1979, p. 259.
20
Zaharia, Bârzu, 1993, p. 435.
21
Rusu, 1962, p. 351.
22
Simina, 2002, p.109.
16
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Locuinţele 1 şi 2 sunt amplasate în linie dreaptă una faţă de cealaltă, cu o deviaţie de aproximativ 50–70 cm, existând o distanţă de 5 metri între ele. Locuinţele 3 şi
4 au un amplasament similar cu cele menţionate mai sus, deviaţia fiind, de data aceasta, mai mare, de 1–1,2 metri şi o distanţă de 7,5 metri între ele. Locuinţa 5 este poziţionată în extremitatea nordică a sitului 10B, fiind la o distanţă de 17 metri de locuinţele 3 şi 4.
Coroborând aceste date cu cele de pe situl vecin23, loc unde au existat descoperiri similare de locuințe şi vetre aparținând secolului al XII-lea, putem concluziona
că în punctul “Pietroşiţa” din apropierea localităţii Tărtăria a funcționat o așezare de
dimensiuni reduse, datată în perioada evului mediu timpuriu şi anume secolul al XIIlea.

23

Situl nr. 9 de la Tărtăria aflat la 120 de metri nord de situl nr. 10.
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