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În articolul de faţă prezentăm o locuinţă 
inedită, descoperită în așezarea din sec. VI–

VII de la Iernut/Sfântu Gheorghe, în care au fost 
descoperite o serie de artefacte metalice ce pot � 
puse pe seama unui războinic.

Precizări topogra�ce 
La Iernut/satul Sfântu Gheorghe (jud. Mureș), 

în hotarul de Est a satului, în locul denumit de 
localnici „Pe Șes”, se găsește un sit arheologic 
cu așezări dispuse una peste alta: din preistorie, 
din epoca daco-romană și din secolele VI – VII, 
VIII – XI, XII – XIV. Locul „Pe Șes” este o terasă 
înaltă a Mureșului din satul Sfântu Gheorghe 
aparţinător orașului Iernut (jud. Mureș). Se a"ă la 
baza unui deal pe care astăzi se găsește monumen-
tul eroilor din cel de-al doilea Război Mondial, 
cunoscut drept Monumentul de la Oarba de 
Mureș (Fig. 1.1 – 2). 

După primele cercetări din anul 1954, situl 
arheologic a intrat în literatura de specialitate 
sub denumirea de „așezarea de la Cipău-Sfântu 
Gheorghe”1. Ulterior, în urma săpăturilor arhe-
ologice desfășurate în anii '90 ai secolului XX, 
obiectivul arheologic a fost localizat la Iernut/
Sf. Gheorghe sau Iernut/Cătunul Sf. Gheorghe2. 
Pentru a nu crea confuzii păstrăm localitatea 
Iernut/Sf. Gheorghe, punctul „Pe Șes”, ca și locali-
zare a sitului arheologic (Fig. 1.1 – 2). 

*  $is work was supported by a grant of the Romanian 
National Authority for Scienti�c Research, CNCS – 
UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE- 2011 - 3 -0278.
**  Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, 
e-mail: cosma.calin@yahoo.com.
1  Horedt 1955, 661 – 662, pl. IV, �g. 3/6 – 16.
2 Săpăturile de la Iernut/Sfântu Gheorghe de după 1990 
sunt în cea mai mare parte inedite. Pentru informaţii vezi CCA 
1991 – 2000, șantierul arheologic Iernut/Sfântu Gheorghe. 
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A 7th century warrior house at Iernut/Sfântu Gheorghe (Mureş County)
(Abstract) 

$e present study analyzes a dwelling identi�ed inside the 6th and 7th centurie’s settlement at Iernut-Sfântu 
Gheorghe, containing a series of artefacts which can be related to the presence of a warrior. $e archaeological 
site at Iernut-Sfântu Gheorghe village (Mureş County) is positioned at the eastern limit of the modern village, 
in a place called “Pe Şes” by the locals. $e site displays a sequence of inhabitation starting from prehistory and 
continuing during the Roman period and the 6th and 7th, 8th – 11th, and 12th – 14th centuries (Fig. 1.1 – 2).

Dwelling no. 1/1994 was discovered inside surface S1, it measured 3.00 × 3.10 m and it was orientated W–E. 
An almost completely destroyed oven (Fig. 2.1 – 2) was identi�ed near the south-eastern corner and the whole 
structure was a;ected by a strong �re. $e inventory of the dwelling consists of pottery fragments and iron objects: 
a spur, a bit, an arrowhead and a spearhead (Pl. 1 – 7). $e majority of the archaeological �nds, displaying strong 
traces of secondary burning, were collected from an ash layer overlapping the "oor and not from the upper layers 
related to the abandonment of the dwelling. $us, the context of the discovery indicates with certainty that the 
�nds were used during the last phases of function and they did not arrive inside the structure after its destruction. 
Dwelling L. 1/1994 from Iernut-Sfântu Gheorghe can be dated during the 7th century with the possibility of 
narrowing down the period of its existence in the second half of the same century. $e archaeological �nds argue 
for the identi�cation of the structure discovered at Iernut-Sfântu Gheorghe with a 7th century dwelling belonging 
to a warrior.
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Fig. 1.  1. Localizarea geogra�că a sitului de la Iernut/Sfântu Gheorghe; 2. Dispunerea secțiunilor pe teren în situl de la Iernut/
Sfântu Gheorghe.
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Precizări stratigra�ce 
Cercetările efectuate pe terasa Mureșului denu-

mită „Pe Șes” au avut ca rezultat descoperirea de 
locuinţe, cuptoare, gropi de provizii etc., precum 
și a unui bogat material arheologic ce constă din 
ceramică și din diverse obiecte din �er, care se 
datează în diferite perioade de timp, din preistorie 
și până în Evul Mediu. Săpăturile au fost efectuate 
la marginea terasei, spre Mureș, în zona de mijloc a 
platoului, pe coordonatele N–S (Fig. 1.2). 

În anul 1994, în partea de sud a terasei au fost 
săpate două suprafeţe paralele, orientate cu laturile 
lungi pe coordonatele E–V, având dimensiunile 
de 10 × 5 m �ecare, cu martor între ele de 1 m 
(Fig. 1.2, 2). 

În acea parte de sud unde au fost săpate cele 
două suprafeţe arheologice, terenul coboară în 
pantă ușoară faţă de partea de nord, unde platoul 
este mai înalt. În această zonă sudică locuirea nu a 
fost așa de intensă, ca în partea de nord a terasei, 
unde stratigra�a verticală cu vestigii arheologice 
ajunge în unele locuri până la – 2,00 m adâncime și 
unde se concentrează un număr mare de complexe 
arheologice, din preistorie și până în Evul Mediu. 

În comparaţie cu zona nordică a terasei, în 
estul acesteia sterilul arheologic este mai sus. El 
apare la – 0,75 m. Nivelele de cultură se găsesc 
foarte sus, pornind de la sterilul arheologic și 
până la actualul nivel de călcare al terasei. Ca 
urmare �ecare nouă locuire antică sau medie-
vală a șters aproape în totalitate urmele prece-
dentei așezări. Altfel spus, așezarea mai veche a 
fost distrusă de cea nouă, care la rândul ei a fost 
devastată de următoarea așezare dintr-o fază mai 
nouă. Sunt documentate trei nivele de locuire: 
–0,10 – 0,30  m, nivelul medieval datat în sec. 
XIII–XIV; –0,30 – 0,50  m, strat de cultură cu 
materiale din sec. VIII–XI. Între – 0,50 – 0,75 m 
adâncime s-a conturat nivelul datat în sec. VI–
VII. În acest ultim nivel de cultură, a fost desco-
perită în suprafaţa S. 1, la nivelul lutului galben 
(– 0,75 m adâncime), o locuinţă patrulateră cu 
instalaţie de foc. De asemenea, au fost surprinse 
și urmele unei presupuse gropi de formă circu-
lară cu un diametru de 0,80 m (Fig. 2, S. 1). În 
suprafaţa S. 2, în partea de vest, a fost descoperit 
fundul unei gropi probabil de provizii, utilizată 
ulterior ca și groapă menajeră (Fig.  2. 2, S.  2). 
Zona estică a acestei suprafeţe a fost total dis-
trusă, până la sterilul arheologic, de o groapă con-
temporană (Fig. 2.3).

În cele două suprafeţe săpate în zona estică, în 
nivelul datat în sec. VI–VII s-a constatat pe toată 
grosimea lui, existenţa unor urme consistente de 

cenușă în stratul de cultură, fapt care certi�că un 
incendiu databil cândva la sfârșitul sec. VII, poate 
chiar la începutul sec. VIII. 

Descrierea locuinţei și a materialului arheolo-
gic. Cronologie 
Locuinţa nr. 1/1994 (Fig. 2)
Locuinţa nr. 1/1994 a fost descoperită în 

suprafaţa S. 1. Conturul locuinţei a fost surprins 
la adâncimea de – 0,75 m (adâncime la care apare 
sterilul). Groapa complexului arheologic se adân-
cește până la – 0,85 m în steril. Locuinţa a avut 
dimensiunile de 3,00 × 3,10 m, cu axa lungă ori-
entată V–E. Locuinţa nu a dispus de gropi de pari 
în colţuri sau la mijlocul laturilor. Colţurile com-
plexului sunt foarte puţin rotunjite. Aproape de 
colţul sud-estic al complexului s-a descoperit un 
cuptor complet distrus. Cel mai probabil, a fost un 
cuptor cu pereţii din lut. Puţine bucăţi din pereţi 
au fost descoperite căzute peste vatra de foc. Vatra 
cuptorului, dispusă la nivelul podelei locuinţei, a 
avut o formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 
0,40 × 0,20 m, cu axa lungă orientată V–E. Partea 
inferioară a cuptorului era formată dintr-o crustă 
de lut arsă, cu o grosime de 0,60 m. Peste această 
vatră arsă s-au găsit prăbușiţi pereţii din lut sparţi 
în bucăţi. În faţa cuptorului, în colţul de nord se 
a"a o groapă de alimentare a instalaţiei de foc. A 
avut o formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 
0,45 × 0,20 m, cu axa lungă orientată V–E. A fost 
săpată în podeaua locuinţei, fundul gropii a"ându-
se la adâncimea de – 1,15 m (Fig. 2.1 – 2).

Foarte probabil a fost o locuinţă semi-adân-
cită în pământ, cu pereţii și acoperișul sprijiniţi pe 
tălpici din lemn3. Condiţiile de păstrare a cupto-
rului nu lasă loc pentru foarte multe detalii referi-
toare la tipul de instalaţie de foc. Posibil să � fost 
un cuptor cu pereţii din lut. În partea superioară 
probabil a avut o tăviţă din lut portabilă4. 

De asemenea, trebuie speci�cat faptul că locu-
inţa a fost afectată de un incendiu puternic. Acesta 
a avut loc cu siguranţă în perioada de funcţionare 

3 Pentru diferite sisteme constructive întâlnite la locuinţele 
medievale timpurii vezi de exemplu: Chapelot/Fossier 1985, 
33 – 135; Cosma 1996, 264 – 274, cu bibliogra�a; Pleinerová 
2000, 35 – 40; Šalkovský 2001; Cosma 2002, 28 – 33, cu 
bibliogra�a; Tóth 2006; Kuna – Profantová 2005, 324 – 329; 
Harhoiu, Baltag 2006, 19 – 25; Vizauer 2008, 19 – 118; 
Stanciu 2011, 110 – 163.
4 Pentru diferite tipuri de cuptoare din Evul Mediu timpu-
riu, vezi de exemplu: Cosma 1996, 264 – 274, cu bibliogra-
�a; Pleinerová 2000, 35 – 40; Šalkovský 2001; Cosma 2002, 
28 – 33, cu bibliogra�a; Tóth 2006; Kuna – Profantová 2005, 
324 – 329; Harhoiu – Baltag 2006, 19 – 25; Vizauer 2008, 
19 – 118; Stanciu 2011, 110 – 163.
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Fig. 2. 1. Planul locuinței L 1/1994; 2. Secțiunile S1–S2/1994; 3. Pro�lul secțiunilor S1–S2/1994.
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a complexului și nu ulterior, într-o altă secvenţă 
cronologică. Pledează pentru acest lucru faptul că 
în groapa locuinţei s-a descoperit o cantitate foarte 
mare de cenușă și chirpici ars, care provin de la sche-
letul de lemn lipit cu lut al locuinţei. Artefactele 
descoperite la nivelul podelei locuinţei aveau urme 
accentuate de ardere secundară, fenomen datorat 
contactului cu o sursă de foc deosebit de puternică. 

Un strat subţire de cenușă s-a descoperit de 
altfel pe toată suprafaţa S. 1 și S. 2, fapt precizat 
deja, ceea ce denotă un incendiu la nivelul între-
gului spaţiu din jurul locuinţei, incendiu inciden-
tal sau provocat (Fig. 2.3). Că incendiul a avut loc 
când încă locuinţa era locuită este demonstrat și de 
faptul că peste stratul de cultură din sec. VI–VII, 
în care se regăsește foarte multă cenușă, este dispus 
nivelul de cultură în care s-au descoperit materiale 
din sec. VIII–XI (Fig. 2.3). 

Chiar dacă lipsesc o serie de detalii tehnice de 
construcţie al complexul arheologic în discuţie, 
se poate a�rma că atât forma locuinţei, presupusa 
structură din lemn a acesteia, cât și tipul prezum-
tiv de instalaţie de foc, sunt complexe arheologice, 
ce se regăsesc tipologic într-o zonă geogra�că mai 
apropiată sau mai îndepărtată de situl de la Iernut/
Sfântu Gheorghe. Din punct de vedere temporal 
analogiile acoperă o perioadă mai largă de timp, 
�ind întâlnite inclusiv în sec. VII5.

În groapa locuinţei au fost descoperite frag-
mente ceramice și obiecte din �er, care se rezumă 
la un pinten, o zăbală, un vârf de săgeată și unul 
de suliţă. În majoritate, inventarul arheologic, cu 
urme puternice de ardere secundară, a fost des-
coperit în stratul de cenușă, pe podeaua locuinţei 
și nu în umplutură sau la nivelul la care s-a con-
turat complexul. Acest fapt elimină bănuielile 
conform cărora materialul arheologic ar � putut 
ajunge în locuinţă la o dată ulterioară des�inţării 
complexului. 

Pinten din �er (Pl. I. 4)
Pintenul are forma literei „D” în plan. Bara din 

care a fost realizat este de formă ovală în secţiune. 
Extremităţile celor două bare sunt încovoiate spre 
exterior, răsucite în sus și cu capetele îngroșate. 
Spinul, realizat din aceeași bară ca și corpul, este 
drept și patrulater/romboidal în secţiune. Vârful 
spinului are o formă piramidală. Piesa a avut urme 

5 De exemplu: Chapelot – Fossier 1985, 33 – 135; Cosma 
1996, 264 – 274, cu bibliogra�a; Pleinerová 2000, 35 – 40; 
Šalkovský 2001; Cosma 2002, 28 – 33, cu bibliogra�a; 
Tóth 2006; Kuna – Profantová 2005, 324 – 329; Harhoiu – 
Baltag 2006, 19 – 25; Vizauer 2008, 19 – 118; Stanciu 2011, 
110 – 163.

de ardere secundară. Dimensiunile piesei: Î
totală

 = 
7,5 cm; Î

pintenului fără spin
 = 4,9 cm; Î

spinului 
= 2,6 cm; 

l
maximă a barelor 

= 1 cm; Loc de păstrare: Institutul 
de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca 
(Pl. I. 4).

Pintenul din locuinţa de la Iernut/Sfântu 
Gheorghe are analogii pe teritoriul Transilvaniei la 
Breaza și Medișoru Mare6. Cei trei pinteni de la 
Breaza, Iernut/Sfântu Gheorghe și Medișoru Mare 
sunt relativ simpli ca și tip de piesă. Acesta se regă-
sește într-o perioadă relativ lungă de timp (peri-
oada dacică7 și într-o anumită măsură și printre 
pintenii germanici dataţi până în sec. V8). 

Pentru încadrarea pintenilor de la Breaza și 
Medișoru Mare în perioada de început a Evului 
Mediu timpuriu pledează tehnica ornamentării 
prin încrustare a pieselor, cu bronz în primul caz, 
respectiv argint în cel de-al doilea. În comparaţie 
cu perioada de până în sec. V9, procedeul precizat 
mai sus este foarte des întâlnit pe spaţii largi din 
Europa Evului Mediu timpuriu, fără a se constitui 
însă într-un criteriu cronologic foarte �n în decur-
sul perioadei precizate mai sus10. 

Conform formei și dimensiunii spinului pe care 
îl au pintenii de la Breaza, Medișoru Mare și Iernut/
Sfântu Gheorghe, cele trei artefacte se înscriu 
într-o perioadă anterioară sec. IX. Până în sec. IX 
lungimea spinului nu este foarte mare11. Începând 
cu sfârșitul sec. IX și apoi în perioada următoare 
lungimea spinului crește substanţial, fapt care se 
constituie într-un element real de departajare cro-
nologică a pintenilor12. În același context trebuie 
precizat și faptul că spinul pintenilor de la Breaza, 
Iernut și Medișoru Mare a fost realizat din aceeași 
bară de metal ca și corpul, element care indică în 
anumite cazuri o datare mai târzie a acestor piese, 
cândva în intervalul circumscris între sec. VI și 

6 Cosma 2013, 82 – 83.
7 Spre exemplu vezi: Glodariu – Iaroslavschi 1979, 
126 – 127, �g.  73/13 – 16, 18 – 20, 25 – 26; Ursachi 1995, 
145 – 146, pl. 49/1 – 5, 247/1 – 8. 
8 Vezi spre exemplu: Żak 1959, 88 – 105, �g. 1; Godłowski 
1994, 169 – 178; Kazanski 1994, 430 – 435.
9 În acest sens vezi de exemplu: Żak 1959, 88 – 105, �g. 1; 
Glodariu – Iaroslavschi 1979, 126 – 127; Godłowski 1994, 
169 – 178; Kazanski 1994, 430 – 435; Isac 2006, 446 – 448, 
�g. 5/2a-b. 
10 Vezi spre exemplu: Żak 1959, 88 – 105; Moosburgger-Leu 
1971, 114 – 117; Ruttkay 1976, 344 – 352; Bialeková 1977, 
103 – 160; Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988; Profantová 
1994, 60 – 85; Kind 2002, 283 – 299.
11 Żak 1959, 88 – 105; Ruttkay 1976, 344 – 352; Bialeková 
1977, 103 – 160; Wachowski 1986 – 1987, 52, �g. 6 – 7; Żak 
–  Maćkowiak-Kotkowska 1988; Profantová 1994, 60 – 85.
12 Hilczerówna 1956; Wachowski 1986 – 1987, 52, �g. 6 – 7; 
Kind 2002, 288 – 289.
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începutul sec. VIII13, în comparaţie cu pintenii 
cu spin atașat, dataţi mai timpuriu. De asemenea, 
pe parcursul sec. VIII, în diferite zone ale Europei 
dispar treptat pintenii de formă ovală lăsând loc 
pintenilor lungi în formă de „U”14. 

În nordul sau nord-estul Europei există exemple 
de pinteni care au capetele terminate în cârlige 
exterioare, chiar dacă unul dintre cele două capete, 
datorită corodării, se prezintă sub forma unui 
bulb15. Exemplarele din zonele precizate mai sus, 
datate începând cu secolul VII, oferă bune analo-
gii pentru forma corpului și a spinului celor trei 
pinteni de la Breaza, Iernut/Sfântu Gheorghe și 
Medișoru Mare16. Există însă și artefacte precum 
pintenul descoperit pe teritoriul Boemiei la Toušeň, 
piesă datată în sec. VII, a cărui capete sunt îngro-
șate, de forma unor mici bulbi17. Alte artefacte de 
gen au capetele răsucite în formă de colac și lipite 
de bară. Au fost descoperite pe teritoriul Bavariei18. 
Pintenii din ultima zonă menţionată, descoperiţi 
la Moos-Burgstall, sunt consideraţi ca o derivaţie 
a tipului „Hakensporen” și sunt dataţi în a doua 
jumătate a sec. VII, mai precis spre sfârșitul acestui 
secol19. Piesele din Boemia și cele din Bavaria sunt 
cele mai apropiate analogii pentru pintenii de la 
Iernut/Sfântu Gheorghe, Medișoru Mare și Breaza. 

În funcţie de cele prezentate, datarea cea 
mai plauzibilă a pintenului de la Iernut/Sfântu 
Gheorghe este a doua jumătate a sec. VII cu o 
eventuală prelungire a datării și în primele două-
trei decenii ale sec. VIII. 

Zăbală mobilă din �er (Pl. I. 1a-c)
Cele două bare ale muștiucului sunt în formă 

de pâlnie. Barele muștiucului au fost lucrate din 
două bucăţi de tablă. Ambele sunt dreptunghiu-
lare și egale ca lungime. Au fost îndoite în formă 
de pâlnie, rezultând un spaţiu gol pe dinăuntru. 
Capetele exterioare au diametrul mai mare în com-
paraţie cu capetele interioare. Capetele exterioare 
au fost tăiate și îndoite spre interior formându-se 
două bucle de forma unor cârlige, care au avut 

13 Żak 1959, 88 – 105; Ruttkay 1976, 344 – 352; Bialeková 
1977, 103 – 160; Wachowski 1986 – 1987, 52, �g. 6 – 7; Żak 
–  Maćkowiak-Kotkowska 1988; Profantová 1994, 60 – 85.
14 Żak 1959, 88 – 105; Ruttkay 1976, 344 – 349; Bialeková 
1977, 135 – 138; Wachowski 1986 – 1987, 51 – 53, �g.  3; 
Wachowski 1987, 523 – 528, �g. 3 – 4.
15 Spre exemplu o piesă descoperită la Wilno în Lituania: 
Żak 1959, 95, nr. 21, �g. 2g.
16 Żak 1959, 88 – 105; Poleski 1992, 168 – 170, �g. 3/6 – 10; 
Poleski 1992a, 317, �g. 1/6 – 10.
17 Profantová 1994, 64 – 67, �g. 5.3.
18 Freeden 1987, 522, pl. 46/11 – 12.
19 Freeden 1987, 522, 559 – 561, pl. 46/11 – 12.

rolul de a susţine psaliile. Capetele interioare se 
termină tot prin bucle de forma unor cârlige care se 
îmbină. Prin îmbinare a rezultat un corp al zăbalei 
cu capetele exterioare largi și mijlocul îngust. Nu 
s-au păstrat componente din cele două psalii. Piesa 
a avut urme de ardere secundară. Dimensiuni: 
L

celor  două bare
 = 16,3 cm; D

mare
 = 2,5 cm; D

mic
 = 

0,6 cm; Loc de păstrare: Institutul de Arheologie și 
Istoria Artei din Cluj-Napoca (Pl. I. 1a-c).

Zăbale precum cea de la Iernut/Sf. Gheorghe 
au mai fost descoperite doar într-un mormânt din 
cimitirul de la Devínska Nová Ves, din Slovacia20 
și la Săcueni (jud. Bihor)21. Cea din urmă este o 
descoperire întâmplătoare (probabil a făcut parte 
dintr-un mormânt distrus). 

Cele trei zăbale de Iernut/Sfântu Gheorghe, 
Devínska Nová Ves și Săcueni sunt identice din 
punct de vedere tipologic. Diferă doar materialul 
din care sunt făcute (�er, cele din Transilvania, 
bronz, cea din Slovacia) și dimensiunile. O notă 
speci�că a acestui tip de zăbală este dată de psalie, 
detaliu care s-a păstrat numai la piesa de la Săcueni. 
Este din metal de forma unui inel ce dispune de 
o placă în formă de evantai. Probabil psalii ase-
mănătoare au avut și zăbalele de la Iernut/Sfântu 
Gheorghe și Devínska Nová Ves. 

Zăbala de la Devínska Nová Ves are context 
clar de descoperire, fapt ce a permis datarea ei în a 
doua jumătate a sec. VII și primele decenii ale sec. 
VIII. Prin analogie, în aceeași perioadă de timp pot 
� datate și cele două artefacte de la Iernut/Sfântu 
Gheorghe și Săcueni. Datarea în a doua jumătate a 
sec. VII și eventual la începutul sec. VIII a zăbalei 
de la Iernut/Sfântu Gheorghe este întărită și de 
cronologia pintenului cu care se asociază în locu-
inţă, piesă ce datează, așa cum am văzut deja, în 
perioada precizată. 

Vârf de lance din �er (Pl. I. 2)
Vârful de lance are lama lată în formă de frunză 

de păr, cu laturile convergente, oval-aplatizată în 
secţiune. Manșonul tubular este evazat spre capăt. 
Manșonul este separat de lamă printr-un gât scurt 
și arcuit spre exterior. L totală 

= 14,7 cm, L
lamă

 = 
8,7 cm, l

maximă lamă
 = 3,5 cm, L

manșon 
= 6 cm, D

manșon
 = 

2,2 cm. Piesa a avut urme de ardere secundară. Loc 
de păstrare: Institutul de Arheologie și Istoria Artei 
din Cluj-Napoca (Pl. I. 2).

Vârful de lance de la Iernut/Sfântu Gheorghe 
își găsește analogii printre artefactele de gen din 
lumea slavă, inclusiv în sec. VI–VII22. De ase-

20 Eisner 1952, 38, M. 113, pl. 29/5.
21 Cosma 2002, 222, nr. 176, pl. 221/1.
22 Kazanski 1995 – 1996, 199, �g. 1/2 – 3. 
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menea, piesa de la Iernut/Sfântu Gheorghe este 
foarte asemănătoare cu vârfurile de lance, dar cu 
lama traforată, descoperite în cimitirul avar de la 
Gâmbaș, datat în a doua jumătate a sec. VII și 
primele decenii ale sec. VIII23. 

Vârf de săgeată din �er cu manşon tubular  
(Pl. I. 3)
Vârful de săgeată are lama în formă de frunză 

de păr, cu laturile convergente, ovală în secţi-
une. Manșonul tubular este evazat spre capăt. 
Terminaţia acestuia este ruptă. Manșonul este 
separat de lamă printr-un gât scurt marcat prin 
arcuirea puternică a laturilor lamei spre exterior. 
L

 totală păstrată 
= 6,3 cm, L

lamă
 = 3,2 cm, l

maximă lamă
 = 

2 cm, L
manșon păstrată 

= 3,1 cm, D
manșon

 
păstrat

= 1,2 cm. 
Piesa a avut urme de ardere secundară. Loc de păs-
trare: Institutul de Arheologie și Istoria Artei din 
Cluj-Napoca (Pl. I. 3). 

 Vârfuri de săgeată cu tub de înmănușare și 
lama în formă de frunză, precum cel de la Iernut/
Sfântu Gheorghe sau asemănătoare, sunt prezente 
în necropole gepide din Transilvania24. Se regăsesc 
în mediul germanic târziu din sec. VI–VII din zona 
sud-estică a Transdanubiei25. Vârfurile cu lama în 
formă de frunză au fost preluate de avari de la ger-
manici și utilizate mai ales în perioada avară tim-
purie26. Chiar dacă nu sunt foarte numeroase în 
perioada post gepidă, vârfurile cu lama în formă de 
frunză și manșon tubular sunt marcate ca tip separat 
în cadrul tipologiei săgeţilor prezente în necropolele 
slavo-avare din sec. VII din bazinul Dunării Mijlocii, 
la vest de Dunăre, în stânga și dreapta "uviului27. 

Ceramica
Ceramica din locuinţa de la Iernut/Sfântu 

Gheorghe este din punct de vedere cantita-
tiv redusă numeric și fragmentară. În funcţie de 
tehnica de producere au fost descoperite trei tipuri 
ceramice: vase lucrate cu mâna; ceramică cenușie 
lucrată la roată cu turaţie rapidă; ceramică zgrun-
ţuroasă, arsă inoxidant sau oxidant, ornamentată, 
lucrată la roată cu turaţie medie și la roată cu 
turaţie rapidă28 (denumită generic și ceramică de 
„tip Dunărean”29).

23 Horedt 1958, 60 – 91, 96, 99, �g. 9a/10, 14/13. 
24 Bârzu 2010, 118; Dobos – Opreanu 2012, 46 – 47.
25 Kiss 1992, I, 52, Liste 7, Karte 5, Taf. 1/3; Kiss 1996, 236; 
Bârzu 2010, 118; Dobos – Opreanu 2012, 46 – 47.
26 Kalmár 1944 – 1945, 291; Kiss 1992, 52, Liste 7, Karte 5, 
Taf. 1/3; Kiss 1996, 236; Bârzu 2010, 118.
27 Kalmár 1944 – 1945, 291; Čilinská 1973, 24; Sós – 
Salamon 1995, 73 – 74; Zábojník 2004, 48, 136.
28 Referitor la terminologie vezi: Cosma 2011, 51 – 52.
29 Staňa 1995, 85 – 95.

Ceramica lucrată cu mâna (Pl. II–III)
Pasta din care au fost modelate vasele este 

consistentă. A fost degresată mai ales cu micro-
prundiș și doar în câteva cazuri cu macroprun-
diș30. Vasele au fost foarte bine arse, pereţii �ind 
foarte duri. Arderea a fost inoxidantă, uniformă, 
vasele având culoarea cenușie. Nici unul dintre 
fragmentele ceramice lucrate cu mâna nu prezintă 
ornament (Pl. II–III). Pe un fragment ceramic, 
pe pereţii interiori s-au păstrat urmele lăsate de 
spatulă sau de degete, sub forma unor dungi ver-
ticale, ca urmare a �nisării vasului (Pl. I.2). Toate 
fragmentele ceramice prezintă urme puternice de 
ardere secundară. 

Toată ceramica lucrată cu mâna, descoperită 
în locuinţă, este reprezentată de oale fără toartă. 
Corpul vaselor este simetric. Oalele au avut un 
corp ovoidal sau bitronconic. În funcţie de partea 
superioară pot � distinse două tipuri: primul tip 
îl constituie oalele cu un gât scurt, arcuit puter-
nic spre exterior, aproape oblic și buza rotun-
jită. Diametrul la gură al acestui tip variază între 
10,3 cm și 12 cm (pl. II.2 – 4); al doilea tip îl for-
mează o oală de dimensiuni mai mici a cărei parte 
superioară are un gât prelung și buza puţin trasă 
spre exterior. Este tăiată drept. Diametrul la gură 
este de 9 cm (Pl. II.1). 

Unele dintre fundurile de vase sunt mult 
îngroșate în comparaţie cu partea superioară 
(Pl. III.1 – 2). La altele, grosimea pereţilor părţii 
inferioare nu este îngroșată, fapt ce demonstrează 
că s-a încercat păstrarea aceleiași grosimi a perete-
lui vasului de la buză până la fund (Pl. III.3 – 4). 
La majoritatea oalelor unghiul care leagă fundul 
de perete este drept. Unele funduri de oale au 
partea exterioară plată (Pl. III.2). Sunt și vase 
care prezintă o ușoară concavitate a fundului 
spre interior (Pl. III.1, 3 – 4). Pereţii fundurilor 
de vase lucrate cu mâna au o deschidere spre 
partea superioară mai mică (Pl. III.1) sau mai 
mare (Pl. III.2 – 4). 

Având în vedere tehnica de producere, ceramica 
lucrată cu mâna din locuinţa de la Iernut/Sfântu 
Gheorghe își găsește analogii în sec. VI– VII31. 
Forma evoluată a părţii superioare a oalelor (gât 
bine marcat, marginea trasă spre exterior), ple-
dează, conform corespondenţelor tipologice, 
pentru datarea ceramicii în sec. VII, poate chiar în 
a doua jumătate a respectivei perioade32.

30 Referitor la terminologie vezi: Cosma 2011, 51 – 52.
31 Teodor 1978, 43 – 45; Vida 1999, 137 – 147; Kuna – 
Profantová 2005, 338 – 342; Harhoiu – Baltag 2006, 41 – 353; 
Cosma 2011, 52 – 61; Stanciu 2011, 171 – 245.
32 Vida 1999, 147, tip III D9, �g. 59.
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Ceramica cenuşie lucrată la roată cu turaţie 
rapidă (Pl. IV – VI)
Ceramica lucrată la roată cu turaţie rapidă des-

coperită în locuinţă prezintă caneluri interioare 
provenite de la urmele lăsate de degete în procesul 
de învârtire rapidă a roţii olarului33. Fragmentele 
ceramice sunt pereţi din partea superioară a 
vaselor, pereţi și funduri de oale. Aproape toate 
vasele au pereţii subţiri (Pl. IV – VI). Cea mai 
mare parte din vase au fost realizate dintr-o pastă 
destul de �nă, degresată cu nisip (Pl. IV; V.1, 
3 – 4, 6; VI.1, 3 – 4). Sunt și câteva fragmente de 
vase cu pereţii mai groși, realizate dintr-o pastă 
degresată cu microprundiș (Pl. V.2, 5; VI.2). 
Toate fragmentele ceramice prezintă urme puter-
nice de ardere secundară. 

 Ceramica a fost arsă într-un mediu inoxi-
dant. Vasele au o culoare cenușie. Ornamentele 
apar doar pe pereţii superiori ai oalelor. Un prim 
ornament, constă din linii, incizate cu un vârf 
ascuţit, verticale și paralele pe corpul vaselor 
(Pl. IV.3; V. 5). Alt ornament este reprezentat de 
caneluri late, verticale și orizontale pe suprafaţa 
vaselor, executate cu degetul (Pl. IV.1; V.3, 5), și 
cu spatula (Pl. IV.2; V.4). 

Din punct de vedere tipologic, fragmentele 
ceramice ce provin din partea superioară a vaselor 
au aparţinut unor oale de tip butoi (Pl. V.3) și 
unor oale în formă de pară (pl. V. 1 – 3). Fundurile 
de vase au aparţinut unor oale în formă de butoi, 
dar și în formă de pară (Pl. V. 1 – 2; VI). 

Ceramica cenușie �nă sau zgrunţuroasă lucrată 
la roată cu turaţie rapidă, precum cea din locu-
inţa de la Iernut/Sfântu Gheorghe are analogii în 
perioada gepidă34, ori în civilizaţia merovingiană35. 
Prezenţa ceramicii cenușii �ne sau zgrunţuroase, 
lucrată la roată cu turaţie rapidă, în Transilvania 
în a doua jumătate a sec. VII în cadrul siturilor 
arheologice ridică încă multe semne de întrebare. 
Atestarea la Iernut/Sfântu Gheorghe a acestui tip 
ceramic, asociat cu ceramică de „tip dunărean"36, 
susţine faptul că ea a continuat să existe și după 
dispariţia grupului de necropole gepide de tip 
Band-Noșlac. 

33 Referitor la terminologie, vezi: Cosma 2011, 51 – 52. 
34 Bóna – Nagy 2002; Cseh et alii 2005; Tóth 2006; Bârzu 
2010, 53 – 72; Dobos – Opreanu 2012, 54 – 56.
35 Schnitzler et alii 2009.
36 Staňa 1995, 85 – 95.

Ceramică zgrunţuroasă, arsă inoxidant sau 
oxidant, ornamentată, lucrată la roată cu turaţie 
medie şi la roată cu turaţie rapidă (denumită 
generic şi ceramică de „tip Dunărean”37) (Pl. VII)
Din acest tip ceramic s-au păstrat doar pereţi 

de vase, fără gât sau buze, precum și două funduri 
de vase. Aproape în totalitate fragmentele de oale 
provin de la vase realizate la roata cu turaţie medie/
roată înceată (Pl. VII.1 – 6)38. Un singur fund de vas 
a fost lucrat la roată cu turaţie rapidă, fapt atestat 
de canelurile interioare lăsate de degete în procesul 
de învârtire rapidă a roţii (pl. VII.7)39. Indiferent de 
modelul roţii olarului, vasele au fost realizate dintr-o 
pastă degresată cu nisip, rezultând un amestec destul 
de �n. Ceramica a fost foarte bine arsă, aproape în 
totalitate într-un mediu inoxidant. Fragmentele de 
vase au o culoare cenușie, inclusiv miezul vasului. Un 
singur fragment este ars semioxidant. Partea exte-
rioară este de culoare cărămiziu închis. Toată cera-
mica comportă urme puternice de ardere secundară. 

Pereţii vaselor sunt ornamentaţi cu benzi ori-
zontale de linii în val intercalate cu benzi de linii 
drepte (Pl. VII.4 – 5). Un alt ornament este format 
din benzi de linii orizontale ondulate, care se 
intercalează formând „ochiuri” (pl. VII.1). Sunt și 
fragmente de vase ornamentate numai cu benzi de 
striuri orizontale (Pl. VII.2) sau caneluri orizontale 
late (Pl. VII.3). Partea inferioară a oalelor nu com-
portă ornament (Pl. VII.6 – 7). 

Ceramica lucrată la roată înceată și rapidă, neor-
namentată dar și cu ornamente, provenită din zona 
nord-vestică a României, datată în primele decenii 
ale sec. VII40, nu oferă analogii tipologice ceramicii 
de la Iernut/Sfântu Gheorghe, dar evidenţiază pre-
zenţa roţii olarului încă în primele decenii ale sec. 
VII. Fenomenul oferă astfel analogii tehnologice și 
pentru zonele geogra�ce apropiate de nord-vestul 
României, precum Podișul Transilvaniei. 

Cu toate acestea, în Transilvania, ceramica 
lucrată la roată cu turaţie medie, precum cea de la 
Iernut/Sfântu Gheorghe, datează cel mai devreme 
din a doua jumătate a sec. VII, �ind speci�că mai 
ales secolelor următoare. Observaţiile cronologice 
sunt operate în funcţie de datarea ceramicii desco-
perită în cimitire41, dar și la nivelul câtorva așezări 
transilvănene42. Ceramică lucrată la roată cu turaţie 

37 Staňa 1995, 85 – 95.
38 Referitor la terminologie vezi: Cosma 2011, 51 – 52.
39 Referitor la terminologie vezi: Cosma 2011, 51 – 52.
40 Stanciu 2011, 245 – 254.
41 Horedt 1976, 35 – 57; Horedt 1979, 385 – 394; Horedt 
1986, 60 – 66; Horedt 1987, 12 – 14; Cosma 2011, 61 – 102.
42 Zaharia 1994 – 1995, 301 – 314, 321 – 328; Stanciu – 
Matei 1994, 140 – 148; Cosma 2002, 35 – 37, 39 – 42; Stanciu 
2011, 247 – 250.
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rapidă, precum fundul de vas descoperit în locu-
inţa de la Iernut/Sfântu Gheorghe (Pl. VII.7), se 
regăsește în necropolele transilvănene datate numai 
începând cu a doua jumătate a sec. VII43. 

Tipurile de ceramică descoperite în locuinţa de 
la Iernut/Sfântu Gheorghe se intersectează la un 
anumit moment cronologic, lucru care permite 
încadrarea temporală a întregului lot de ceramică 
din respectivul complex arheologic în sec. VII, 
poate numai în a doua jumătate a perioadei de 
timp precizată. Asocierea celor trei tipuri cera-
mice (lucrată cu mâna; cenușie, lucrată la roată cu 
turaţie rapidă; zgrunţuroasă, ornamentată, lucrată 
la roată), a fost de altfel remarcată încă din anul 
1954, în urma primelor cercetări de pe platoul „Pe 
Seș” de la Iernut/Sfântu Gheorghe. Situaţia ne�ind 
însă foarte clară din punct de vedere stratigra�c, 
asocierea celor trei tipuri ceramice nu a fost exploa-
tată foarte mult din punct de vedere știinţi�c. Însă 
și atunci, complexul sau nivelul de cultură în care 
au fost descoperite cele trei tipuri ceramice, a fost 
datat în sec. VII44. 

Din punct de vedere cantitativ, ceramica cenușie 
lucrată la roată rapidă de sorginte germanică deţine 
superioritatea cu un procent de 50%, în compa-
raţie cu ceramica lucrată cu mâna cu un procent 
de 30% și cea zgrunţuroasă lucrată la roată, de 
„tip dunărean”, cu un procent de 20%. Fără a se 
constitui într-un criteriu de datare foarte precis 
sau absolut, și statistica prezentată mai sus ple-
dează pentru plasarea cronologică a întregii cera-
mici din locuinţa de la Iernut/Sfântu Gheorghe în 
sec. VII45. 

Consideraţii �nale 
Pe baza celor prezentate, pornim de la faptul că 

locuinţa L. 1/1994, de la Iernut/Sfântu Gheorghe 
se încadrează cronologic în sec. VII. Nu excludem 
o posibilă restrângere a datării complexului numai 
în a doua jumătate a sec. VII. 

Artefactele descoperite argumentează concluzia 
potrivit căreia, complexul arheologic de la Iernut/
Sfântu Gheorghe este o locuinţă care a adăpostit 
un războinic. 

Pentru arheolog, situaţia în care o locuinţă 
cuprinde în inventarul ei mai multe obiecte din 
metal ce pot � atribuite unui luptător este una 
43 Cosma 2011, 102 – 108.
44 Horedt 1955, 661 – 662.
45 Pentru datarea ceramicii din Evul Mediu timpuriu 
utilizând criteriul raporturilor cantitative din punct de vedere 
al tehnicii de producere a vaselor (cu mâna, la roată cu turaţie 
rapidă și la roată cu turaţie medie, descoperite în cadrul unui 
complex închis sau sit arheologic), vezi: Stanciu – Matei 1994, 
135 – 155; Stanciu 2000, 127 – 191; Cosma 2002, 35 – 42. 

excepţională, din simplul motiv că astfel de des-
coperiri precum cea de la Iernut/Sfântu Gheorghe 
lipsesc în totalitate de pe teritoriul Transilvaniei de 
la începutul Evului Mediu timpuriu. 

Considerăm că descoperirea de la Iernut/Sfântu 
Gheorghe nu lasă loc speculaţiilor referitoare 
la legătura dintre piese, războinic și complexul 
arheologic. Faptul că în locuinţă au fost desco-
perite piese atribuibile unui luptător poate � pus 
pe seama unui incendiu puternic care a afectat 
locuinţa. Incendiul, demonstrat prin cantitatea 
mare de cenușă din groapa complexului, precum 
și din nivelul de cultură, la care se adaugă piesele 
din metal și ceramica (toate cu puternice urme de 
ardere secundară), descoperite pe podeaua locuin-
ţei și nu la nivelul la care s-a conturat complexul, a 
fost foarte probabil motivul care a împiedicat sal-
varea armelor, a pintenului și a zăbalei. Incendiul 
a putut � incidental. Posibil însă ca incendierea 
locuinţei să se � datorat și unui atac al dușmanilor. 

Este di�cil de precizat dacă locuinţa respectivă 
a constitut habitatul permanent al acelui război-
nic sau a fost utilizată doar pentru scurt timp de 
către acesta. Locuinţa este una obișnuită pentru 
sec. VII. Nu diferă cu nimic de celelalte complexe 
din așezarea de la Iernut/Sfântu Gheorghe. Dacă 
lipseau artefactele metalice atribuibile unui răz-
boinic, complexul putea � încadrat în categoria 
locuinţelor utilizate de niște membri de rând ai 
comunităţii. Însă, armele și piesele de harnașa-
ment descoperite în complex susţin prezenţa unui 
războinic în așezarea din sec. VII de la Iernut/
Sfântu Gheorghe.

Locuinţa de la Iernut/Sfântu Gheorghe este 
greu de atribuit vreuneia dintre etniile care s-au 
perindat pe valea Mureșului în Evul Mediu tim-
puriu. Zăbala descoperită în complexul arheolo-
gic este o piesă care nu poate � încă atribuită cu 
siguranţă unui mediu cultural din Evul Mediu 
timpuriu. Ea poate viza atât mediul slav, cât și cel 
avar. Pintenul din locuinţă indică un luptător slav. 
Ceramica lucrată cu mâna aparţine aceluiași mediu 
cultural slav. Vârful de săgeată vizează sfera germa-
nică și avară. Ceramica cenușie �nă lucrată la roată 
cu turaţie rapidă din locuinţa de la Iernut/Sfântu 
Gheorghe o întâlnim în așezări germanice. Vârful 
de suliţă se regăsește ca tip atât în lumea slavă, cât 
și în cea avară. 

Credem că nici nu are o așa mare semni�ca-
ţie etnia concretă a celui care a utilizat piesele de 
armament și harnașament descoperite în com-
plexul de la Iernut/Sfântu Gheorghe. Importante 
sunt dovezile care documentează prezenţa unui 
războinic într-o locuinţă dintr-o așezare medieval 
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timpurie de pe valea Mureșului, de la începutul 
Evului Mediu timpuriu. 

Sunt foarte puţine armele sau piesele de harnașa-
ment descoperite în așezările transilvănene databile 
în sec. VII. Cele descoperite provin în special doar 
din nivelurile de cultură ale așezărilor. Un exemplu 
în acest sens sunt o serie de pinteni descoperiţi în 
Transilvania46 sau vârfuri de săgeată databile în sec. 
V – VII47. Piese de armament sau harnașament nu 
se regăsesc nici în așezările gepide48 sau la nivelul 
celor datate în sec. VII de pe teritoriul Ungariei49. 
În schimb, pe teritoriul Serbiei au fost descoperite 
în așezări o serie de piese de harnașament databile 
în sec. VI – VII50. 

Sunt și excepţii. În așezarea de la Medișoru 
Mare (jud. Harghita), într-o locuinţă obișnuită 
pentru sec. VII – VIII, a fost descoperit un pinten 
și o psalie. Pintenul, placat cu foiţă de argint, poate 
� pus pe seama unui războinic, poate chiar șef de 
origine slavă51. 

Faptul că la nivelul așezărilor din sec. VI – VII, 
inclusiv din Transilvania, nu au fost descoperite 
arme sau piese de harnașament sau că ele sunt foarte 
puţine în nivelurile de cultură ale așezărilor, este 
ceva obișnuit pentru respectiva epocă. Explicaţia 
constă în faptul că șe�i militari și politici din Evul 
Mediu timpuriu, suitele militare care îi însoţeau 
pe aceștia, inclusiv războinicii de rând își atestau 
statutul social prin depunerea în mormânt a între-
gii panoplii de însemne de rang, inclusiv armele și 
piesele de harnașament. Moștenitorii decedatului 
depuneau în morminte toate obiectele (podoabe, 
accesorii vestimentare, arme sau piese de harnașa-
ment, în multe cazuri și vase din lut), ce au aparţi-
nut defunctului în timpul vieţii52. Este deci �resc 
ca în așezări să lipsească astfel de materiale arheolo-
gice. Cele găsite în cadrul așezărilor sunt piese pier-
dute, sau din diferite cauze imposibil de recuperat. 
Lipsa armelor și pieselor din așezări poate avea 
și alte cauze, precum cele care ţin de strati�carea 
socială la nivelul comunităţilor vremii. 

Se pune deci întrebarea referitoare la modul 
cum arăta o locuinţă de războinic din Transilvania 
de la începutul Evului Mediu timpuriu. 

În acest moment al prezentării demersului nostru 
intervine însemnătatea locuinţei L.  1/1994 de la 
Iernut/Sfântu Gheorghe, cu inventar arheologic 
speci�c unui războinic de rând. Importanţa derivă 
46 Cosma 2013, 79 – 102. 
47 Bârzu 1994 – 1995, 260 – 261.
48 Tóth 2006.
49 Bóna 1973, 58 – 79.
50 Bavant 2012, 143 – 144, 152 – 153.
51 Székely 1988, 170 – 171, �g. 20.1; Cosma 2013, 89 – 90.
52 Cosma 2011, 121 – 133; Cosma et alii 2013. 

din simplul fapt că pentru spaţiul Transilvaniei din 
sec. VII, complexul în cauză poate � considerat cu 
certitudine habitat al unui luptător. Situaţia de la 
Iernut/Sfântu Gheorghe este singulară în spaţiul 
Transilvaniei la nivelul așezărilor din sec. VI – VII. 

Probabil că războinicul a locuit permanent în 
așezarea de la Iernut/Sfântu Gheorghe, �ind poate 
chiar o căpetenie a satului, un reprezentant al comu-
nităţii în raport cu autoritatea centrală. Prezenţa 
luptătorului în respectiva așezare se poate datora 
însă și unei misiuni de control sau de supraveghere 
a zonei. Îndeplinea acea misiune în numele unei 
autorităţi centrale, care pentru spaţiul geogra�c 
din care provine și temporal în care datează locu-
inţa, nu putea � alta decât autoritatea avară. Elita 
avară, comasată în mici centre de putere dispuse în 
diferite zone de pe teritoriul Transilvaniei, controla 
și supraveghea podișul transilvan prin intermediul 
unor războinici avari, dar și de altă etnie53. 

Complexul arheologic de la Iernut/Sfântu 
Gherghe constituie un prim reper referitor la felul 
în care arăta o locuinţă utilizată de războinicii de 
rând din sec. VI – VII din podișul transilvan. Foarte 
probabil șe�i militari, războinicii de rang, soţiile și 
concubinele acestora, precum și membri de seamă 
ai suitelor militare din Transilvania sec. VI – VIII 
locuiau în spaţii mai mari, mai bine amenajate, 
superioare din punct de vedere al confortului 
interior (nedescoperite însă până acum). În cazul 
acestor personaje importante în ierarhia vremii, 
poate � luat în calcul și existenţa iurtelor mobile, 
amenajate cu tot confortul necesar, dar care odată 
mutate nu lasă în urma lor foarte multe urme care 
să poată � detectate. 

Locuinţele războinicilor de rând și ale familiilor 
acestora erau mult mai modeste în comparaţie cu 
cele ale elitelor. Nu este exclusă nici în acest caz 
existenţa unor iurte. Însă, luptătorii de rând intrau 
în contact direct cu populaţia din satele transilvă-
nene, cu scopul de a le controla în numele autori-
tăţii centrale. Este deci �resc ca acei luptători de 
rând să se adapteze și să adopte condiţiile de trai ale 
comunităţilor pe care le supravegheau. 

Locuinţa de la Iernut/Sfântu Gheorghe este un 
exemplu în acest sens. A fost o locuinţă modestă, 
adâncită în pământ și dotată cu instalaţie de foc, 
ca oricare alta din cadrul așezării. Nu credem că 
trebuie să ne așteptăm ca în satele din sec. VII – VIII 
din Transilvania, războinicii de rând să � stat în 
locuinţe extrem de so�sticate, de dimensiuni mari 
sau cu facilităţi deosebite. Situaţia inversă nu este 
exclusă însă în cazul șe�lor și suitelor militare. 

53 Cosma et alii 2013. 
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Modestia locuinţei de la Iernut/Sfântu 
Gheorghe, din punct de vedere arhitectonic sau 
al dotării interioare, fără elemente deosebite de 
confort, arată faptul că războinicii de rând erau 
obișnuiţi cu traiul modest și cu un confort minim 
speci�c comunităţilor din sec. VI – VII din Podișul 
Transilvaniei. 
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Pl. I. 1–4. Obiecte din locuința L. 1/1994: 1. a–c. Zăbală din �er; 2. Vârf de lance din �er; 3. Vârf de săgeată din �er; 
4. Pinten din �er.
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Pl. II. 1–4. Ceramică lucrată cu mâna din L. 1/1994.
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Pl. III. 1–4. Ceramică lucrată cu mâna din L. 1/1994.
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Pl. IV. Ceramică cenușie �nă lucrată la roata rapidă din L. 1/1994.
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Pl. V. Ceramică cenușie lucrată la roată rapidă din L. 1/1994: 1, 3–4, 6. pastă �nă; 2, 5. pastă cu microprundiș.
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Pl. VI. Ceramică cenușie lucrată la roată rapidă din L. 1/1994: 1, 3–4. pastă �nă; 2. pastă cu microprundiș.
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Pl. VII. Ceramică de tip „dunărean” din L. 1/1994: 1–6. lucrată la roată înceată; 7. lucrată la roată rapidă.


