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DESCOPERIRI APARŢINAND FEUDALISMULUI TIMPURIU 

LA TĂRTĂRIA (R'D. ALBA) 

Localitatea Târtăria este cunoscută În literatura de specialitate mai ales prin descoperirile lacute 
in punctul "Gura Luncii", - un promontoriu situat pe Valea Mureşului, În imediata apropiere a Haitei 
Tărtăria. 

Lucrările de nivelare a terenului efectuate intre anii 1940-1942, pentru construirea şoselei 
, 

nalionale, au permis identificarea aşezării respective de către Marton RoskaI In anii 1942 şi 1943, 
Institutul de studii clasice al Universitălii din Cluj-Sibiu a Întreprins primele cercetări arheologice 
sistematice, sub conducerea profesorului Kurt Horedt'. Din raportul preliminar al cercetării respective 
reiese existenţa mai multor nivele neo- eneolitice, succedate stratigrafic de un nivel COlofeni "prin care 
se Încheie din punct de vedere cultural şi cronologic staţiunea"'- In continuarea articolului sunt semnalate 
alte câteva descoperiri arheologice, lacute În imediata apropiere a staţiunii de la "Gura Luncii", 
descoperiri care se rezumă la: o necropolă cu morminte de inhumaţie chircită, materiale hallstaniene şi 
o pereche de pinteni de fier'. 

Considerarea necropolei de la Tărtăria ca făcând parte din rândul descoperirilor care au aparJiout, 
probabil, bulgarilor de la Nord de Dunăre, din secolele IX-X'. în prezent, nu mai poate fi SUSţinută. 
Practic. ne anăm În faţa unei necropole din care se cunosc cinci monninte de inhumaţie, În poziţie 
chircită, Însolite de patru vase prevăzute cu torţi şi butoni. aparJinând culturii Noua'. 

Perechea de pinteni, caracterizaţi prin prezenţa spinelui �i a plăcuţelor de fier prinse cu nituri 
(tig.l), a fosl datată În secolele [X-X, având analogii În arealul carolingian târziu', fiind puşi în legătură 
Cll aşezarea slavi lor de la ''TcJigrad'' şi cu cimitirul corespunzător lor de lângă malul Mure�ului'. Acest 
fapt a dus la includerea Tărtăriei În rândul loealităţilor unde s-au făcut descoperiri ce ali aparţinut 
voievodatului de influenţă slavă din jurul Albei'. 

Descoperirea ulterioară a unor pinteni de tip "carolingiall", unul de fier păstrat fragmentar la 
Breaza (Făgăr"'i) şi datat cel mai probabil În secolul al IX-lea", preclim �i a altor doi pinteni de fier, dar 
placaţi pe întreaga suprafaţă cu foiţă de aur, la Dăbâea. dataţi tot in secolul al IX-lea", permite datarea 
perechii de pinteni de la Tărtăria În aceeaşi perioadă". fiind vorba de tipul A3 după tipologia propusă de 
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M. Roskd. Erdely reges=etj r�perlâri/lm(J. Cluj. 194". p.21. nr. 77. 

K. Horcdt. Săpiitur; prÎviioare la epocu 11110- şi eneolilick în Aptllum. III. 19�9, p.44-57. 

Ibidem, 1'.54. 

Ihidem. p.55-57. 

�d. Com}a. Die bulgarische Nerrschafi nordlich der DUlIoll \IIăhrend des IX und .r. J.H. in Dacia. IV, 1960, pl.7. 

pA21. nr.107. 

L Andl iloiu, Contrihuţii /a cunoaşterea culwril Aaua În .Hut-vestul Transilvaniei. in Thraco-Dacica. VU. 198 6. r.31-
35. 

K. Hor .. �Jl, �'oievodatlll ciI: la 1Jf1?graJ, în SC/F. V, 3-4. 195·1, p.496-497; idem, (jmerslIchllngen zur Friihgescluchte 

Sicbel1{nwfJeliS. BukarcsL 1958. p.113 şi 115. fig.33; i(k�nl. Siehenhiirgen illl "i"iihmittelalter, Bonn. 1986, pJW. 
fig .34/1.2: idem, Dasfriihl11Wdalterliche Slehr:nbiirgt'l1. hnsh:-uck. p. 74. fig.3!! 1. 2; AI. \.fadgcaru. Pin/eHi data fi În 
st"("(J!elfl ('ill-IX, ,ks .--:cperi fi Î/ljwn/itateo de sltd (/ han.d1"Ol/iel. in t f ()umlos. IV.I L ! 994. p. 1 54, ! 5 X-160. ti g. 2i1 , 
Horcd:. Sipâturi .... p.57. 

feklll. j:nil!vodaflil. ... p.479. tig.6. 

Th. Năgkr. Cerce/ii" iie din Celalea de la Brf'azo (Ffig.lr,I,'). în StComRruk.. X IV. 1969, p.1 0(1-1 O 1. fig.6f2,2: id�lll. 

Aşeza, '''10' so, .. 710r In 7i+w/s;/mlli(l, Bilcun.::ş{ i. 1981. p. 137. 

Şt. Pascu, \'1. Rusu şi cvlah .. Ceratea D<1bâcCi. in Auu.\!.\". V, 1968. p.J77-!78. 

Radul !dtd propunea dal<lrca perechii de pinteni de la Tărt<iria în el doua jumătate a secolului aIIX-1ea. /:1r:1 il adlll'C 

.sufic��n:� argument� ili aceasta privinlă (in sefi'. 1 , 34.1.1983. p.I07): in !lccst sens \,"eLÎ şi AI. \'Iadgclw, op.cit . . 

p.IS4. 
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Al. Ruttkav". , 
Cercetitrile arheologice din 

"nul 1961. întreprinse ue către 
Nicolae Vla:�saJ în aşezarea de la 
Tărtăria-IIGur3 Luncii'" au surprÎlb 
straligrafic palru nivele. ultiml'1 

• 
aparţinilnd culturii Coţofeni'·'. [n anLi 
1989 se reia cercetarea arheologica a 

situ lui de ia Tă11ăria-"Gura Luncii" d\: 
către Muzeul 8rukenthal din Sibiu, în 
colaborare cu Muzeul Unirii din Alba 
Iulia, sub conducerea lui Iuliu Paup5 
Cu această ocazie a fost surprinsă 
parţial, o locuinţă medievală timpurie, 
În carourile 1-2 ale secţiunii II, la 
0,30-0,50 m adâncime"', 

Fig.l. Piatenii de fier descoperiţi la Tartăria (apud K. Horedt) 
Materialul arheologic rccoltat 

din această locuinţă constă doar din 
ceramică. păstrată în stare 

fragmentaTă. Toate fragmentele ceramice descoperite aparţin categoriei uzuale. fiind lucrate la roată cu 
Îl1vârtire medic. Pasta, compactă, conţine ca degrcsant nisip cu bob mic şi mijlociu. uneori şi mici 
pietrieele. 

Ca tipuri de vase Întâlnim: oala-borcan şi căldarea de lut. Cea mai mare paJ1e a fragmentelor 
descoperite apmlin primului tip. Arderea este completă, rezultând o culoare cenuşiu-vinetie În exterioL 

Buza este r{tsfrântă În afară, tiind prevăzută pe marginc cu o uşoară adâneitură. Gâtui scurt, bine arcuiL 

este succedat de un umăr proeminent Spre fund, peretele vasului se Îngroaşă treptat (fig.2). 
Motivele ornamentale constau din incizii. Predomină decorul sub forma unor linii ÎncÎzate 

orizontal, simple sau grupate în registre, mai rar decorul În val. 
• 

AI doilea lip de vas este reprezentat de căldare a de lut In urma arderii. pasta prezintă o culoare 
care variază de la negru la cenu�iu, în exterÎor, având în cele mai multe cazuri,un aspect maroniu. Gura 
vasului, larg deschisă, arc buza Îngroşată, trasă spre exterior, dar şi spre interior, fiind prevăzută cu patru 
per!oraţii verticale, grupate câte două, dispuse simetric. Peretele vasului coboară uşor oblic, vasul având 
un timd puternic bombat (tig3-4). 

Descoperirea unei astfel de căldări de lut, întregibilă, este în măsură să ne ofere o imagine mai 
completă asupra acestui tip de vas. Diametrul gurii vasului este de 32 cm, iar diametrul găurii de prindere 
de 1,2 el11. Peretele, Înalt de 7,8 cm, coboară uşor oblic spre exterior, fiind prevăzut cu o adâncitura 
orizontală Iată de 0,6 cm. Pe peretele exterior vasul a fost decorat cu 2-3 linii incizate separat sub form{l 
de val, dar care se Întretaie Între ele, tiind executate cu vârful bont al unui beţişor (figA). 

Demersul prezentării impune o imagine de ansamblu asupra descoperirilor medievale timpurii 
din Transilvania. Primul care acordă importanţfl acestor vestigii este Kurt Baredt, care încadreazEt 
materialul respectiv în faza [V a ceramicii slave (1 100-1200), ceea de trecere spre ceramica medievală 
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Al. Ruttkay. IVaiferl und Reiterallsrustung des 9. bis ::um as/eri Ha/jte des 14. JahrhunJerts În der Slowakei (II). în 

SlovArch . . 24,1976, p.346-347, lig.72. 

"N. Vlassa, ,\"eohticu! han. .... i!vaniei, Cluj-Napoca, 1976, p.30. 

Aducem şi pe această cale mulţumiri d-lui I. Pau! şi d-lui H. Ciugudcan pentru informaliil şi materialul pus 13. 

dispoziţie. 

Până în prezent nu am ajuns în posesia unui p lan şi al coloanei stratigrafice privitoare la locuinţa respectivă. 
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Fig.2. Tăr.�lria-"Cjura j ,uncii". rragmcnrl� c�ramice provt:nind de la vase borcan 

(2,3.7-°,12 din locuintă; 1..1-6,10.11,13 din periegheze). 
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Fig.3. Tărtăria·"Gura Luncii". Fragmente de la căldări de lut (1,2 din locuin\ă, 3-8 din periegheze). 
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propriu-zisă". Săpături le efectuate la Ciugud18 au dus la preluarea denumirii aşezării respective pentru 
descoperirile medievale timpurii din zona centrală �i sudică a Transilvaniei. Ulterior s-a dovedit că 
"ceramica de tip Ciugud" nu ilustrează o "cultură arheologică", ci este larg răspândită şi În alte părţi ale 
Transilvaniei sau În teritoriile româneşti extracarpaticl"". 

Prezenţa căldărilor de lut În aproape toate aşezările ce se datează În această perioadă a îndemnat 
pe unii cercetători să le studieze În raport cu realităţiilc ctno-demografice. Ulterior, s-a arătat, pe bUIlă 
dreptate, că atât timp cât arheologic nu se poate separa in mod convingător inventarul caracteristic 
pecenegilor şi ungurilor, iar căldări le de lut sunt datate pe intervale mari, de peste un secol, nu se pot face 
mai ales pe baza acestor ultime materiale arheologice am intite deosebiri etnice precise pe teritoriul 
T ransilvaniei2u. 

Lipsa unor aşezări săteşti}; dezvelite integral prin săpături metodice, face ca discuţia din 
domeniul arheologiei satului transilvănean al secolelor XI-XlII să se ducă deocamdată mai ales pe 
temeiul ceramicij22. 

Materialul ceramic de la Tărtăria işi găseşte analogii in rândul descoperirilor medievale timpurii 
din zona imediat apropiată: Vinlu de Jos23, B1andiana''. Alba Iulia ", Deva ", Aurcl Vlaicu ", Sebe� 18, 

Petreşti", Tâmpa30, Oaia Română", Cristurul Secuiesc" etc. Ca o particularitate pentru oalele-borcan de 
la Tărtăria, menţionăm lipsa din zona umeri lor a decorului executat cu unghia, beţişorul sau cu un alt 
instrument ascuţit; motive care apar frecvent pe fragmentele ceramice de vas-borcan descoperite ln 
nşezările amintite mai sus. 
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Căldări de lut ornamentate pe peretele vasului, ln exterior, se cunosc pe teritoriul Transilvaniei 

r..:. Horcdt eeramiea slaVii in hunsilvania.in .'leII', /1. 2. 1951. p.189�233. 

J. B�rcill: j)escoperiri din epocajeudala timpurie in raionul A/ha iulia. În iv/CA, IV, 1957. p.350-357. 

R. Popa, (a 'inceputul eVl/tw mediII românesc: Ţara Ho{ef!,ului. Bucureşti, 1988. p.66. nota 100; \czi mai recent '\.\'L 

SimÎna. /)espre "cII/tura Cillgud". in BCS5'. 1. 1995, p.109-119. 

,\. l.lh.:kăcs. ObservlI(ii privind rJspândireo c/ildărilol" de /111 pe teritoriu! României. În seu 'A, 35. IV. 1984. p.324. 
Prin l:cn:ctarca arheologil:ă il satului medieval trebui!.: <lvut(; in \'eder� nu numaÎ vetrele de sat ci :;;i o seamă dt: 
complexe de vietuire - nccropola sau necropok. bi:>crica. fortifieaţia ele - fără de care valoarea rczuluH�lor oblinutc 
ar fi con<.;idcrabil diminuatt: (d. R, Popa, Prohleme de melodii fi cercetării arheologice a saluiui medie ..... al /'onuÎ!lC'sc 
. 

I· C- I V 'O 1\· 197" --, - - ; ) 111 •. ' ' ,,) . '. 7 , p.) ) n - )), . 
R. Popa. op.cit., p.67. 

Th. "\'ăgkr, ['inf!l de Jos În feudalismll{ timpuriu, in :1rmlwn, VIII, 1971. p.33-3? : N.:'v1. Simina, ('omribll!lI' }o 

c'l/noa ş/ftrea feudalistrlulw 1 impurt"u pe teritoriul comunei Vifl/li de .Jos (jud /llhaj. În AclaJ1Y. 32/1. 199;. p.rl75, 
lie.3-7. -
K. Ilort..'dt, Die Alisiediliflg van lJlandiana, Rayon ()rllŞ1i�, am Ausgang der er�lell.JahrlGlI.sends u.z . . in Dada. X, 

1966. p.272, fig, 11. nr.12-13: Cih. Anghel, H. Ciugudt:an. Cimitirul fellda/-timpllrill de la Blandiana (jud. Alba). in 
/lplI!wn, XXIV. 1987, p,189, tig.6, nr,6,7 �i 9. 

(ih. AllgheL .Voi descopl:!riri cwheo! ogice În leg alur j ClI li şe::.ar(!ajeudal J timpw'ie de la illba [u /ia. in,' JpU{UOl, V lJi 1. 

1968. p.471-4SIl . 

L. \l.lrf!,hilan, Cercet;iri arheolof!ice pe vatra oJ'(JŞiduf f)(,l"a_ Dc:\a. 1971. p.67 ·M( rig 4.1. 

K. Horedt. CeramÎe{lSlaVfL, p.191. mA. p1. XII! I . 

JbiJem. p.203. pJ.Xl!t3-4.6 
Ib:dem. p.20!. pI.X![J/l2. 
1. Andriţoiu. COfliri)ujii' la repertoriul arheologic a/ jude{ldlli Hunedoara, in Sarge{ia, XIV, 1979. p.28, nr.36. 

D, 1-\)pa. Descoperiri prejeudale şijel/dute timpurii de al Daia Română (jud. Alba), 111 StComEruL11, 1981, p.S l-R3. 
pl.l:. 
I knk0 1:' lek, A kâ=epkoi'Î Keres::.trir-s.t.ek tnpogrt.ijiâjo. Hudapcsl. 1992, fig.22, p1.2X, 29/1-13. 
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rigA. Tărtăria-"Gura Luncii'", Căldare de lut din locuinţa feudal-timpurie -

la: Ungra'·'. Moreşti". Cristuru Secuiesc", Lechinţa de Mureş"'. lemut". Bulci". Sânnicolau de Beiuş'" 
etc: precum şi În spaţiul extracarpatic: Capidava·>O. Dridu-"Fierbinţi"", Coconi"', Tîrgşor" etc: pentru C3 

pe teritoriul Moldovei Sil predominc cele prevăzute eLI elemente decorative. pe jumătatea superioară il 

pcrcţilorl�. 
Ca formă. căldarea de lut de la Unăria Îşi găseşte cea mai apropiată analogie la Streisângeorgiu, 

unde s-a descoperit. În altarul bisericii. o piesă similară. dar neornamentată. datată la sfârşitul secolului 
al XI-lea - mijlocul secolului al XII-lea"". 
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R. Popa. R. ŞLefănescu. Şanlierul arheologic de la (jngra (/I!d I1ra�m:j_ în ,\1C 1. X IV, Tulct.:a, 19&0. p.496-S04. 

K. Horedt, FJuckleILer Imd Tonkessel i/1 .lforcşti, in SlovA/'ch.. 26. 1978, 1. p.65, fig.5/!; idcm. Siehenbiirgen im ... , 
p.143, fig,58il. 

Bcnkd Elek. opcil., pL 28/11. 

Şantier/II "Aşezări slove În regiunilc HlIreş şi Cluj", in SC/I', III, 1952, p.325, fig.VJiIl8-9. 

N. Vlassa. M. RUSll, D. Protasc, K. Hor..::dt. .)"ăpăluriie arheologice de la fernur. În AClaMN, III, 1966, pAOl 

ŞI Fef�nc7.i. �1. Barbu. Cercetări arheologice de la Bll/cişi Împrejurimi, in Ziridava, X. 197K, p.76. fig.3. 
R. Popa. N. Chidioşan, A. I.ukâcs. O reşedintă fetldală din secolele ,r/-XII la SânnicolaZi de Beil/�. pe Crişul Negru 

(jud. Bihor), în RMM-JflA, nr.2. 1984, p.32, fig. 12ia. 

Cir. Florcscu, R. Fiorescu, P. Diaconu. Capidava, vo1.1. Bucureşti, 1958, p.21 O, pI.XXVllI. 

InJ'onna\ic amabilă Adrian loniţă. 

N. Constantinescu. Coconi L'n sul din Câmpia Română În epoca lUI .·\,fircea cei Bătrân, Bucureşti. 1972, p.29. fig.9/2-

4, vtli şi nota 42: V. Spinci. J)ie TOl1kesseJ GUS dem Karpaf;JIl-DllcSlr-Raum. În Ver Keramik der Saltovo-Majaki 
Kl/llw'lInd ihrer Varianten, pJ28. fig.2il-J. 

Anca Păuncscu, Căldări de ha cu /011i interiuare descUţ.J�rile la 17rgşor. judelul Prahova, in CA, Il, p.305-30�. 

fig. 1/3; V. Spinei, op.cir., p.328, tig.2/8. 

V. Spinei. Coft'iideraţii cu privire 10 populatia locală din zona centrală şi meridională el Moldovei În secolele XI�XIl, 

in CI. XII-XIII, 1981-1982. p.182, 

R. Popa. Streisângeorgill. A'fărtul'li de> istorie româneasca dm secolele Xl-XIV În sudul hansi/vaniei. în R .. 1"fAI-MIA. 
1978,I,p.3l. tig.14!b. 
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Cu ocazia unor pericgheze Întreprinse În cadru! aşezării de la Tărtăria s-a constatat, pe baza 
fragmentelor ceramice recoltate, că locuirea medievală timpurie ocupă partea inferioară a terasei, 
respectiv cea din imediata apropiere a rambleului căii ferate. 

Aşezarea medievală de la Tărtăria se inscrie În rândul celor ce se înşiră de-a lungul Mureşului, 
Într-o zonă în care s-a Înregistrat de-a lungul timpului o mare concentrare de efectiv demografic. Stadiul 
actual al cercetării privind perioada medievală timpurie din Transilvania nu lasă să se întrevadă, pentru 
vestigii le medievale de la Tărtăria, vreo atribuire etnică precisă. 

l.ocuirea medievală timpurie de la Tărtăria se datează În secolul al XII-lea, eventual Începutul 
secolului al XHl-lea. Investigarea in viitor a sitului arheologic de la Tărtăria trebuie să aibe În vedere şi 
prezenţa acestor vestigii medievale timpurii. 

NICOLAE-MARCEL SIMINA 
Universitatea" 1 Decembrie 1918" 

Alba Iulia 

FRUHMITTELALTERLlCHE ENTDECKUNGEN 
IN TĂRTĂRIA (KREIS ALBA) 

ZUSAMMENFASSUI\'G 

Die Ortschaft Tărtiiria ist in der Fachliteratur hauptsiichlich durch die Entdeckungen aus dem Punkt "Gura 
Luncii " bekannl. In der Năhe dieser Station wurde cine Nekropole mit Hockcrgrăbem, wÎ� (iuch ein paar 
Eisensporen cntdeckt. Heute kann man sagen, daf3 die Nekropole nicht dem Friihmittela!ter - wie es in einer Zeit 
angenommen wurde - sondem der Bronzezeit, der Noua Ku!tur angehort. Ober die Eisensporen besitzen w1r viclc 
bibliographischc Erwăhnungcn. Sie sind irn 19. Jh. dat iert worden, gen au wie dic Eisensporenentdeckungen vun 
Dăbăca und Breaza. Der Eîsenspor aus Tărtăria gehort dem Typ A3 nach der Typologie. die von AI. Ruttkay 
vorgcschlagen wurde. 

Bei den Forschungcn, die im Jahre 1989 van Iuliu Paul bei Tărtăria-"Gura Luncii" durchgefUhrt wurden, 
ist in den Karos 1-2 der zweiten Sektion in 0,30-0,50 m. Ticfe eine fruhminelalterlichc Wohnung zum Vorschein 
getreten. Das archăologische Material, das aus dieser \Vohnung geemtet wurde, besteht nur aus Keramik, in 
fragmcmarem Zustand. Wir bcgegnen hier GefâBtypen wie Glastopf lInd Lehmkessel. Sin Bild liber die Lehmkessel 
aus Tărtăria wird uns von so e inem GefbB angeboten. das aur der Auf3enseite mÎt 3 Wel lcnlinien, die sich manchmal 
durchschneiden, dekoricl1 wurdc. 

Aur Grund der Analogien des Kcramikmal"crials (Alba Iulia. Blandiana, CÎugud, Deva, Streisângeorgiu, 
Vinlu de Jos usv.) wird die AnsiedIung aus Tărtăria·"Gura Luncii" im 12. Jahrhundert, oder cventuell am Anfang 
des 1.3. n1S. datiert. Die zukiillftige Erforschung des archaologischen Situs aus Tărtăria�"(;ura Luncii." muB auch dic 
AnwesenheÎt die5er frLihmittelaltcrlichen Cberrestc bcrUcksichtÎ!:!.cJl. -


