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The Spurs Found at the Late Arpadian Settlement Pricaz-În Luncă 
(Hunedoara County) 
Abstract. This article presents nine prick spurs and the rowel of a split-shank spur discovered at 
the Late Arpadian settlement Pricaz-În Luncă (Hunedoara County). The curved heel band and 
slanting shank, as well as the fact that the prick tip is either pyramid-shaped or in the shape of a 
pyramid with broadened base and tapered tip, allow only a broad dating to the twelfth - thirteenth 
centuries. However, the asymmetrical clamping system, consisting of a circular plate and an oval-
shaped eyelet with vertical perforation, is characteristic of the thirteenth century. This dating is also 
confirmed by the association of this clamping system with the rowel in a single complex. 
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Situaţi la limita dintre funcţional, estetic şi simbol al statutului social, 

pintenii reprezintă o categorie de artefacte importantă pentru cronologia 
relativă a aşezărilor de epocă arpadiană. Cu o evoluţie morfologică dinamică, 
o răspândire teritorială largă şi o frecvenţă relativ ridicată în descoperiri, 
aceste piese au beneficiat de încercări de seriere tipologică încă de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea1. În Transilvania, pinteni de epocă arpadiană au apărut 
în săpăturile arheologice din primul sfert al secolului trecut2, însă abia în 
ultimul deceniu astfel de descoperiri s-au înmulţit, făcând posibilă o discuţie 
despre tipologia, cronologia şi răspândirea acestora în bazinul transilvănean3. 
Din păcate, singura sinteză asupra pintenilor de epocă arpadiană din 
Transilvania a rămas încă nepublicată4. În aceste condiţii, abordările recente 
ale unor astfel de piese provenite din aşezări situate în spaţiul intracarpatic 

                                                             
* Doctorand, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România; e-mail: 
ovidiughenescu@yahoo.com. 
1 Nagy 1898. 
2 Popescu 1925, p. 343, pl. XX/8-9. 
3 Pentru pinteni cu spin de epocă arpadiană din Transilvania publicaţi în ultimul deceniu 
vezi printre altele Harhoiu, Baltag 2007; Niţoi 2008; Ioniţă 2009; Băcueţ-Crişan et alii 2009; 
Corneanu et alii 2014; Urduzia 2014; Pinter, Urduzia 2015. Pentru cele mai timpurii 
exemplare de pinten cu rotiţă, care îşi încep evoluţia spre sfârşitul epocii arpadiene, vezi 
Győrfi 2004; Győrfi 2006. 
4 Este vorba de teza de doctorat a lui Zalán Győrfi, unde este analizată, se pare, în detaliu, 
problema pintenilor cu spin de epocă arpadiană din Transilvania (vezi Gáll 2014-2015, p. 
76). 
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continuă să opereze în principal cu tipologii stabilite pe baza descoperirilor 
din nordul Bazinului Carpatic5 sau din spaţiul rus6. 

În acest articol vom prezenta pintenii din aşezarea de epocă arpadiană 
târzie de la Pricaz-În Luncă (jud. Hunedoara), descoperiţi în urma 
cercetărilor arheologice din anul 2011. Este vorba de nouă pinteni cu spin, 
întregi sau fragmentari, precum şi de o rotiţă provenită de la un pinten cu 
tija despicată. În absenţa unor descoperiri cu valoare cronologică absolută, 
analiza acestor piese urmează să ofere un cadru temporal relativ pentru o 
viitoare abordare complexă a sitului. 

 
Contextul descoperirii 
În vara anului 2011, pe viitorul traseu al autostrăzii Deva-Orăştie, 

între kilometrii 6+710 - 7+110, în apropierea satului Pricaz (com. Turdaş, 
jud. Hunedoara), a fost cercetată o întinsă aşezare cu locuiri din perioada 
dacică, din secolul al VIII-lea, precum şi din epoca arpadiană târzie7. 
Aşezarea era necunoscută, fiind descoperită doar cu ocazia diagnosticului 
arheologic8. Au fost cercetate 722 de complexe arheologice, marea 
majoritate aparţinând satului medieval dispărut. S-au dezvelit locuinţe 
rectangulare prevăzute cu instalaţii de încălzit din pietre, construcţii anexe, 
cuptoare menajere, ateliere, fântâni, gropi şi un interesant cuptor de ars ţigle. 
Inventarul acestora constă în ceramică, lucrată în cea mai mare parte la roată 
înceată, precum şi numeroase obiecte lucrate din os, metal, piatră sau lut ars. 

Dintre obiectele de metal o mare importanţă pentru cronologia 
aşezării o au cei nouă pinteni întregi sau fragmentari, împreună cu o rotiţă 
provenită de la un al zecelea exemplar. Aceştia au fost descoperiţi în şase 
complexe arheologice, doar unul singur fiind recuperat din stratul de 
cultură. Cx 126, în care au fost descoperiţi doi pinteni şi rotiţa, are o situaţie 
oarecum neclară. La un moment dat s-a reuşit conturarea complexului, însă 
după adâncire conturul acestuia s-a pierdut, fără a putea fi documentat. 
Inventarul a fost însă înregistrat ca provenind din acest context. Ceilalţi 
pinteni au fost descoperiţi în Cx 133, o construcţie anexă de formă 
dreptunghiulară fără instalaţie termică, Cx β, o suprafaţă adâncită ce conţine 
o aglomerare de cuptoare, probabil zona unui atelier, precum şi în Cx 423, 
Cx 521 şi Cx 595, gropi de mari dimensiuni cu un inventar foarte bogat. 
Pintenul care nu provine dintr-un complex închis a fost descoperit în Sp III. 

 
                                                             
5 Ruttkay 1976. 
6 Kirpichnikov 1973. 
7 Din colectivul de cercetare au făcut parte Gabriel T. Rustoiu, Adrian Bolog şi Cristian 
Dima, de la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. La săpături au mai participat Gabriel 
Balteş şi Robert Horvat. 
8 Damian et alii 2012, p. 279. 
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Descrierea pieselor 
1. Pinten din fier descoperit în interiorul Cx 126, la adâncimea de 0,70-

0,90 m de la nivelul de călcare actual (pl. 1/1). Piesa este într-o stare de 
conservare precară, fiind puternic corodată şi având extremităţile braţelor 
parţial distruse. Spinul scurt, plasat oblic în plan vertical în raport cu braţele, 
este format dintr-o tijă ovală în secţiune, cu lungimea de 1 cm, şi un vârf 
piramidal cu baza patrulateră şi înălţimea de 1,5 cm. Braţele pintenului, 
semicirculare în secţiune, având lungimea de 11 cm, sunt puternic arcuite în 
plan vertical. Unul dintre braţe păstrează în capăt un fragment din sistemul 
de prindere, iniţial de forma unei plăcuţe circulare perforate orizontal. La 
momentul descoperirii, de resturile plăcuţei era ataşată o cataramă 
fragmentară care făcea parte din sistemul de prindere al pintenului. În 
timpul curăţării, catarama s-a desprins, părţi din aceasta rămânând totuşi 
lipite de plăcuţa circulară. Celălalt braţ al pintenului are capătul puternic 
deteriorat, din resturile păstrate putându-se bănui existenţa unei urechiuşe 
de formă ovală alungită, care avea în interior o perforaţie dreptunghiulară 
verticală.  

2. Pinten din fier descoperit în interiorul Cx 126, la adâncimea de 0,80-
0,90 m de la nivelul de călcare actual (pl. 1/2). Piesa este într-o stare bună 
de conservare, doar vârful spinului fiind parţial deteriorat. Deşi descoperit în 
acelaşi context, pintenul nu reprezintă perechea celui descris anterior, fiind 
diferit tipologic de acesta. Spinul, oblic în plan vertical în raport cu braţele, 
este format dintr-o tijă cu secţiunea rotundă, lungă de 1 cm, şi un vârf 
alungit de formă piramidală, cu baza patrulateră lăţită şi înălţimea de 2,5 cm. 
Braţele pintenului, cu secţiunea semicirculară, au lungimea de 10,5 cm, fiind 
uşor arcuite în plan vertical. Ambele braţe păstrează la capete urechiuşele de 
prindere de formă ovală alungită, având perforaţii dreptunghiulare verticale. 

3. Rotiţă provenită de la un pinten din fier descoperită în interiorul Cx 
126, la adâncimea de 0,70-0,90 m de la nivelul de călcare actual (pl. 1/3) 
Piesa este într-o stare proastă de conservare, fiind puternic corodată. Rotiţa 
a avut iniţial şase raze, din care au mai rămas cinci, una fiind ruptă din 
vechime, cea mai bine păstrată dintre cele rămase având lungimea de 1,5 cm. 
La mijlocul rotiţei se păstrează perforaţia pentru axul pe care era fixată 
rotiţa. 

4. Pinten din fier descoperit în interiorul Cx 133, la adâncimea de 0,70-
0,80 m de la nivelul de călcare actual (pl. 1/4). Piesa este într-o stare precară 
de conservare, unul dintre braţe fiind rupt din vechime, iar extremitatea 
celui păstrat parţial distrusă. Spinul, plasat oblic în plan vertical în raport cu 
braţele, este alcătuit dintr-o tijă scurtă, cu lungimea de 1 cm şi secţiune 
rotundă, şi un vârf de formă piramidală cu baza pătrată şi înălţimea de 2,2 
cm. Braţul pintenului, cu secţiune pătrată, are lungimea de 12 cm şi este 
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arcuit în plan vertical. La extremitate se păstrează parţial urechiuşa de 
prindere de formă ovală alungită, cu o perforaţie dreptunghiulară verticală. 

5. Pinten din fier descoperit în interiorul Cx 423, la adâncimea de 0,90-
1,50 m de la nivelul de călcare actual (pl. 2/1). Piesa este într-o stare proastă 
de conservare, fiind puternic corodată şi lipsindu-i o parte dintr-un braţ. 
Spinul scurt este format dintr-o tijă rotundă în secţiune, cu lungimea de 1 
cm şi un vârf piramidal cu baza pătrată şi înălţimea de 1,2 cm. Braţele au 
secţiunea semicirculară, fiind puternic arcuite în plan vertical. Braţul păstrat 
în întregime are lungimea de 10,5 cm şi se termină cu o plăcuţă circulară 
perforată orizontal. Celălalt braţ este rupt înspre extremitate şi nu mai 
păstrează urme ale sistemului de prindere.  

6. Pinten din fier descoperit în interiorul Cx 521 (pl. 2/2). Piesa este 
într-o stare proastă de conservare, fiind corodată şi lipsindu-i extremitatea 
unuia dintre braţe. Spinul scurt, plasat oblic în plan vertical în raport cu 
braţele, este format dintr-o tijă cu lungimea de 1,2 cm şi secţiune ovală, care 
se continuă cu o protuberanţă dublu-piramidală şi un vârf subţiat, de formă 
conică. La zona de contact dintre tijă şi vârf se află un inel uşor profilat. 
Braţele cu secţiunea semicirculară sunt puternic arcuite în plan vertical, unul 
dintre ele fiind îndoit în exterior în plan orizontal încă din vechime. Braţul 
păstrat integral are o lungime de 12,3 cm şi se termină cu o plăcuţă pătrată 
străbătută de două perforaţii dreptunghiulare, în plan orizontal. O terminaţie 
identică pare a fi avut şi celălalt braţ, aceasta păstrându-se însă doar parţial. 

7. Pinten din fier descoperit în interiorul Cx 595, la adâncimea de 0,99 
m de la nivelul de călcare actual (pl. 2/3). Piesa este într-o stare proastă de 
conservare, fiind puternic corodată şi lipsindu-i atât o parte din vârful 
spinului, cât şi extremităţile braţelor. Spinul, plasat oblic în plan vertical în 
raport cu braţele, este format dintr-o tijă cu secţiune ovală şi lungimea de 1 
cm, şi un vârf piramidal alungit, cu baza patrulateră lăţită şi înălţimea de 2,6 
cm. Braţele, semicirculare în secţiune, sunt puternic arcuite în plan vertical. 
Niciunul dintre acestea nu mai păstrează urme ale sistemului de prindere de 
la extremităţi. 

8. Pinten din fier descoperit în interiorul Cx 595, la adâncimea de 1,10 
m de la nivelul de călcare actual (pl. 3/1). Piesa este într-o stare proastă de 
conservare, fiind puternic corodată, braţele păstrându-se doar parţial. Deşi 
descoperit în acelaşi context, nu este perechea pintenului descris anterior, 
fiind diferit tipologic de acesta. Spinul scurt, plasat oblic în plan vertical în 
raport cu braţele, este format dintr-o tijă cu secţiune rotundă şi lungimea de 
0,5 cm, care se continuă cu o protuberanţă dublu-piramidală şi un vârf 
subţiat, conic. La punctul de îmbinare a braţelor, acestea sunt lăţite, 
formând o plăcuţă triunghiulară. Niciunul dintre cele două braţe cu secţiune 
semicirculară aplatizată nu se păstrează pe întreaga lungime, lipsindu-le 
urmele sistemului de prindere.  
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9. Pinten din fier descoperit în Sp. III, în stratul de cultură, la adâncimea 
de 0,60-0,88 m de la nivelul de călcare actual (pl. 3/2). Piesa este într-o 
stare de conservare proastă, păstrându-se doar spinul şi parţial unul dintre 
braţe. Spinul, plasat oblic în plan vertical în raport cu braţele, este format 
dintr-o tijă lungă de 0,8 cm cu secţiune ovală, care se continuă cu un vârf 
piramidal alungit, cu baza pătrată lăţită, având lungimea de 2,3 cm. Se 
păstrează parţial doar unul dintre braţe, cu secţiune semicirculară aplatizată. 
La punctul de îmbinare a braţelor, acestea sunt lăţite, formând o plăcuţă 
triunghiulară.  

10. Pinten din fier descoperit în interiorul Cx β, la adâncimea de 0,50-
0,60 m de la nivelul de călcare actual (pl. 3/3). Piesa este într-o stare 
proastă de conservare, unul dintre braţe fiind rupt din vechime, iar celălalt 
puternic îndoit. Spinul, plasat oblic în plan vertical în raport cu braţele, este 
alcătuit dintr-o tijă lungă de 1,3 cm, cu secţiune rotundă, şi cu un vârf 
piramidal cu înălţimea de 2,4 cm. Braţele, cu secţiunea triunghiulară, sunt 
arcuite în plan vertical, la punctul de îmbinare a acestora fiind lăţite şi 
formând o plăcuţă triunghiulară. Braţul păstrat integral, cu o lungime de 
12,6 cm, se termină cu o plăcuţă pătrată, străbătută de două perforaţii 
dreptunghiulare, în plan orizontal.  

  
Discuţii 
Toţi cei nouă pinteni cu spin descoperiţi în aşezarea de la Pricaz 

împărtăşesc unele trăsături comune, cele mai evidente fiind tija spinului 
scurtă, plasată oblic în plan vertical, şi braţele puternic arcuite. Pintenii cu 
tija scurtă şi oblică apar pentru prima dată în vestul Europei în intervalul 
cuprins între mijlocul secolului al XI-lea şi jumătatea secolului al XII-lea, 
poziţia spinului fiind pusă în legătură cu modificări apărute în echipamentul 
cavalerilor în perioada cruciadelor9. Descoperirile de acest tip de pe teritoriul 
actual al Slovaciei au fost încadrate în grupa B din tipologia lui A. Ruttkay10. 

Cea de-a doua trăsătură comună a pintenilor de la Pricaz este curbarea 
braţelor în plan vertical, astfel încât acestea se arcuiesc pe sub glezna 
purtătorului. Această caracteristică se manifestă în Europa Occidentală 
începând cu secolul al XII-lea, ajungând-se ca la mijlocul secolului al XIII-
lea majoritatea pintenilor să aibă braţele puternic curbate11. În schema 

                                                             
9 Zschille, Forrer 1891, p. 10-11. Cu toate acestea, tipul mai vechi de pinteni cu tija şi 
braţele drepte, situate în acelaşi plan (tipul A9 din tipologia lui A. Ruttkay), dataţi în linii 
mari din a doua jumătate a secolului al X-lea până la mijlocul secolului al XI-lea, continuă să 
fie folosiţi şi în primul sfert al secolului al XII-lea (Ruttkay 1976, p. 349). În Transilvania, 
un astfel de pinten a fost descoperit în aşezarea de la Bratei, datată în secolele XII-XIII 
(Ioniţă 2009, p. 36, 121, pl. 147/46). 
10 Ruttkay 1976, p. 347, fig. 72. 
11 Ellis, Egan 1995, p. 127. 
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tipologică elaborată de A. Ruttkay, braţele curbate sunt caracteristice 
pintenilor cu spin aparţinând tipurilor B2, B3 şi B4. Dintre aceştia, cei mai 
timpurii, din grupa B2, nu au fost dataţi mai devreme de secolul al XII-lea12. 
Genul de pinteni cu spin cu braţele puternic curbate, proveniţi din spaţiul 
rus, au fost încadraţi de A. N. Kirpichnikov în tipurile IV şi IVa şi dataţi de 
asemenea în secolul al XII-lea şi în prima jumătate a celui următor13. 

Pe lângă aceste trăsături comune, pintenii de la Pricaz diferă între ei 
prin forma vârfului spinului şi prin sistemul de prindere aflat la capătul 
braţelor. Începând cu secolul al X-lea la extremitatea spinului este plasat 
uneori un vârf piramidal de mici dimensiuni14. De la jumătatea secolului al 
XI-lea, vârfurile piramidale simple cu baza patrulateră devin mai mari, 
scopul acestora fiind de a împiedica intrarea spinului adânc în zona coastelor 
calului, ceea ce ar fi dus la rănirea acestuia15. În nordul Bazinului Carpatic, 
aceste vârfuri piramidale mari, asociate cu tija spinului oblică în plan vertical 
şi braţele curbate au fost incluse în tipul Ruttkay B2, datat în secolul al XII-
lea şi prima jumătate a secolului al XIII-lea16, în vreme ce în spaţiul rus 
aparţin tipului Kirpichnikov Б, prezent în tot intervalul secolelor XI-XIII, 
cele mai multe descoperiri provenind însă din secolele XII-XIII17. 

Cu acelaşi scop, de a evita rănirea calului, începând din secolul al XII-
lea, apare un nou tip de vârf alungit şi subţiat, de formă piramidală sau 
conică, despărţit însă de tija spinului fie prin baza lăţită, fie printr-o 
protuberanţă de formă sferică ori dublu-piramidală, sau sub forma unei 
plăcuţe pătrate sau circulare, mai late decât vârful spinului18. Aceste vârfuri 
au fost încadrate de A. Ruttkay în variantele B3 şi B4 din tipologia pintenilor 
medievali de pe teritoriul Slovaciei, ambele datate în linii mari între mijlocul 
secolului al XII-lea şi începutul secolului al XIII-lea19. Mult mai detaliată în 
acest sens este schema tipologică propusă de A. N. Kirpichnikov, care 
distinge patru tipuri de vârfuri, Е, Ж, З şi И, ultimul cu mai multe variante, 
datate în secolul al XII-lea şi prima jumătate a secolului al XIII-lea20. 

                                                             
12 Ruttkay 1976, p. 349-350. 
13 Kirpichnikov 1973, fig. 37, tab. 23. 
14 Zschille, Forrer 1891, p. 10. 
15 Ellis, Egan 1995, p. 127. 
16 Ruttkay 1976, p. 349. 
17 Kirpichnikov, fig. 38, tab. 24. 
18 Din punct de vedere tehnologic, în realizarea unui astfel de spin se pornea tot de la o 
formă piramidală sau conică, al cărui vârf era ulterior subţiat, baza pătrată sau rotundă, 
rămasă intactă, urmând a constitui în cele din urmă protuberanţa („plăcuţa”, „manşeta”) ce 
avea rolul de a împiedica pătrunderea adâncă a spinului în coastele calului şi rănirea 
acestuia. Modul mai mult sau mai puţin accentuat în care este subţiat şi modelat vârful 
spinului sau protuberanţa cruţată, duce la o mare varietate tipologică. 
19 Ruttkay 1976, p. 349-350. 
20 Kirpichnikov 1973, fig. 38, tab. 24. 



Pintenii din aşezarea de epocă arpadiană târzie de la Pricaz-În Luncă 

113 

În cazul pintenilor de la Pricaz, unul dintre cele două exemplare 
descoperite în Cx 126 (nr. 1), precum şi cele provenite din Cx 133 (nr. 4), 
Cx 423 (nr. 5) şi Cx β (nr. 10) au vârful de formă piramidală simplă, 
corespunzător tipului Kirpichnikov Б, cu cele două variante, lung sau scurt, 
respectiv tipului Ruttkay B2, pentru tipologia pieselor din nordul bazinului 
Dunării mijlocii. În Transilvania, pinteni cu spin piramidal au mai fost găsiţi 
la Dăbâca21, Miercurea Sibiului (MS I)22, Miercurea Sibiului (MS IV)23, Sf. 
Gheorghe-Bedeháza24 şi Sighişoara-Dealul Viilor25, însă niciuna din aceste 
descoperiri nu poate oferi un indiciu cronologic clar. Pintenii cu spin 
piramidal de la Dăbâca, cei mai susceptibili de a oferi încadrări cronologice 
mai strânse, au fost publicaţi fără trimiteri din text la planşe, astfel că este 
aproape imposibil de conectat sumarele menţiuni din text cu piesele 
ilustrate. În general, P. Iambor consideră că pintenii de acest tip de la 
Dăbâca se pot data mai ales în secolele XI-XII, deşi piese similare sunt 
amintite şi alături de ceramică din secolul al XIII-lea26. Aşezările de la 
Miercurea Sibiului (MS I şi MS IV) şi Sighişoara-Dealul Viilor nu beneficiază 
de elemente de cronologie absolută, pintenii de la Miercurea Sibiului (MS I) 
şi Sighişoara fiind dataţi în secolul al XII-lea27, iar cei de la Miercurea 
Sibiului (MS IV) în a doua jumătate a secolului al XII-lea şi prima jumătate a 
secolului al XIII-lea28. Nici în cazul descoperirilor din restul Bazinului 
Carpatic nu cunoaştem piese al căror context să permită o datare mai 
strânsă. În aşezările de epocă arpadiană de la Szalbocs-Kisfalud29 şi Kána30 
(Ungaria), pinteni cu spin piramidal au fost descoperiţi împreună cu pinteni 
cu rotiţă, care pot fi dataţi cel mai devreme spre jumătatea secolului al XIII-
lea, însă piesele nu au fost găsite asociate în complexe închise.  

                                                             
21 Iambor 2013, p. 215, pl. LV/3-4, 7. 
22 Luca et alii 2013, p. 52-53; Urduzia 2014, p. 86-87, pl. 2/a, d; 3/c; Pinter, Urduzia 2015, 
p. 39-40, pl. 46/49; 54/111; 55/114; Urduzia 2016, p. 133-134, pl. 10/3; 11/3. 
23 Corneanu et alii 2014, p. 74-75, pl. 1/3; 2/3; 3/2. 
24 Székely 1974-1975, p. 59, fig. 2/1; Székely 1990, fig. 9/5. 
25 Harhoiu, Baltag 2006, p. 364, 378, fig. 676; Harhoiu, Baltag 2007, p. 17, 43, pl. 26/5, 
73/10. 
26 Iambor 2013, p. 161, 215. 
27 Pinter, Urduzia 2015, p. 40; Harhoiu, Baltag 2006, p. 378. Pentru datarea pieselor de la 
Miercurea Sibiului (MS I) s-au exprimat iniţial opinii mai rezervate, propunându-se 
încadrarea lor în a doua jumătate a secolului al XII-lea şi începutul secolului al XIII-lea 
(Luca et alii 2013, p. 52-53; Urduzia 2014, p. 86). Şi în cazul pintenilor de la Sighişoara-
Dealul Viilor, descoperirea în necropola corespunzătoare aşezării a unui tezaur cu monede 
de la Bela III (1172-1196) face posibilă extinderea locuirii şi dincolo de anul 1200 (Harhoiu, 
Gáll 2014, p. 198-199).  
28 Corneanu et alii 2014, p. 75. 
29 Fodor 1975, p. 181, fig. 9. 
30 Terei, Horváth 2007, p. 166-169, fig. 16/17. 
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O altă grupă de pinteni de la Pricaz este reprezentată de piesele al 
căror spin au avut iniţial un vârf piramidal prin a cărui subţiere şi modelare 
s-a obţinut o bază cu secţiune pătrată, mai mult sau mai puţin lăţită faţă de 
vârful spinului, ori o proeminenţă dublu-piramidală. Dintre aceştia, pintenii 
descoperiţi în Cx 126 (nr. 2), Cx 595 (nr. 7) şi Sp III (nr. 9) par a fi mai 
apropiaţi din punct de vedere al formei spinului de tipul Kirpichnikov З, 
având vârful piramidal alungit cu baza pătrată şi doar uşor lăţită. Tipul 
reprezintă o variantă intermediară între vârfurile piramidale şi cele subţiate, 
conice, cu protuberanţă dublu-piramidală. Un pinten similar a fost 
descoperit în Transilvania, la Bratei, fiind datat în secolele XII-XIII31, şi altul 
la Sibiu32.  

Ceilalţi doi pinteni proveniţi din Cx 521 (nr. 6) şi Cx 595 (nr. 8) au 
vârful spinului puternic subţiat, astfel încât baza iniţială a vârfului se prezintă 
acum ca o protuberanţă dublu-piramidală. Aceştia se apropie ca formă de 
tipul Kirpichnikov Ж, datat în secolul al XII-lea şi prima jumătate a 
secolului al XIII-lea. Piesele au numeroase analogii în aşezările din 
Transilvania, dintre care amintim pintenii de la Apoldu de Jos (MS V)33, 
Dăbâca34, Miercurea Sibiului (MS I)35, Vinţu de Jos-Podei36 şi Zalău-Valea 
Miţei-Livada Veche37. Dintre aceştia, o datare mai strânsă este propusă pentru 
piesa de la Dăbâca, descoperită în apropierea unui cuptor construit pe 
umplutura şanţului de apărare din cea de-a treia etapă de fortificare a 
incintei, şi atribuit sfârşitului secolului al XII-lea şi începutului secolului al 
XIII-lea38. Celelalte piese provin din aşezări fără elemente de cronologie 
absolută, pintenii de la Miercurea Sibiului (MS I) fiind dataţi, aşa cum am 
amintit, în secolul al XII-lea39, cel de la Apoldu de Jos în secolul al XII-lea şi 
începutul secolului al XIII-lea40, locuirea de la Vinţu de Jos în secolul al XII-
lea, dar cu posibile extensii41, în timp ce aşezarea de la Zalău-Valea Miţei-
Livada Veche a fost încadrată larg între secolele XI/XII şi prima jumătate a 
secolului al XIII-lea42. În Europa Centrală, momentul de debut al acestui tip 
de pinteni pare a fi marcat de placa de mormânt a lui Rudolf von Schwaben, 

                                                             
31 Niţoi 2009, p. 208, pl. 1/2; Ioniţă 2009, p. 35-36, 61, pl. 16/24. 
32 Niţoi 2008, p. 209, pl. 3; Beşliu Munteanu 2008, p. 223. 
33 Urduzia 2016, p. 125, pl. 3/3. 
34 Pascu et alii 1968, p. 165, fig. 4/6; Iambor 2013, pl. LV/8. 
35 Urduzia 2014, p. 86-87, pl. 2/c; 3/d-e; Pinter, Urduzia 2015, p. 39-40, pl. 54/113; 
73/135; 110/3. 
36 Simina 1995, p. 476, fig. 7/11. 
37 Băcueţ-Crişan et alii 2009, p. 24, pl. 35/1. 
38 Pascu et alii 1968, p. 165. 
39 Pinter, Urduzia 2015, p. 40. 
40 Luca et alii 2013, p. 81. 
41 Simina 1995, p. 478. 
42 Băcueţ-Crişan et alii 2009, p. 24. 
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mort la 1080, pe care sunt reprezentaţi pinteni cu vârf piramidal cu baza 
uşor lăţită43. La Hrubanovo-Bohatá (Slovacia), în complexul nr. 12 al aşezării 
de epocă arpadiană, a fost descoperit un astfel de pinten cu spin dublu-
piramidal, împreună cu o rotiţă de pinten cu 12 raze, fapt care extinde 
datarea acestui tip de vârf cel puţin până la mijlocul secolului al XIII-lea44. 

În privinţa sistemului de prindere, la pintenii de la Pricaz acesta se 
păstrează, integral sau parţial, doar la şase din cele nouă exemplare. Pintenii 
descoperiţi în Cx 521 (nr. 6) şi Cx β (nr. 10) au la extremităţile braţelor 
plăcuţe de prindere de formă pătrată cu perforaţii duble dreptunghiulare, în 
plan orizontal. A. Ruttkay denumeşte acest tip de terminaţii varianta „c” a 
tipului C şi constată asocierea lui şi cu pinteni cu spin de tipurile B2, B3 şi 
B445. În Europa Răsăriteană, aceste plăcuţe de prindere au fost încadrate în 
tipul Kirpichnikov 2 din tipologia sistemelor de prindere, datat larg în 
intervalul secolelor XI-XIII46. Pe teritoriul Transilvaniei, astfel de plăcuţe 
pătrate cu perforaţii duble dreptunghiulare se întâlnesc la pintenii de la 
Dăbâca47, Miercurea Sibiului (MS I)48 şi Miercurea Sibiului (MS IV)49, fără a 
beneficia însă de încadrări cronologice bine determinate50.  

Mai bine reprezentate în descoperirile de la Pricaz sunt terminaţiile 
ovale, cu perforaţii dreptunghiulare în plan vertical. Acestea apar la unul 
dintre cei doi pinteni găsiţi în Cx 126 (nr. 2), la ambele braţe, al doilea pinten 
din acelaşi complex (nr. 1), precum şi exemplarul din Cx 133 (nr. 4), având 
acest tip de terminaţie în asociere cu plăcuţe circulare perforate orizontal. 
Tipologic, urechiuşele ovale cu perforaţii dreptunghiulare verticale 
corespund variantei „a” din tipul Ruttkay C, dar apar şi la pintenii cu spin de 
tipurile B2, B3 şi B451. În spaţiul rus, acest gen de terminaţii sunt încadrate 
în tipul Kirpichnikov 5 din tipologia sistemelor de prindere, datat în secolul 
al XII-lea şi prima jumătate a secolului al XIII-lea, în special în intervalul 
1150-125052. În descoperirile transilvănene sunt atestate la Apoldu de Jos 
(MS V)53, Bratei54, Dăbâca55 şi Miercurea Sibiului (MS I)56. În Slovacia de 

                                                             
43 Ruttkay 1976, p. 350. 
44 Habovštiak 1961, fig. 27/4, 9; Ruttkay 1975, p. 145. 
45 Ruttkay 1976, p. 349, 351. Variantele de sisteme de prindere din tipologia lui Ruttkay au 
denumiri diferite în funcţie de tipurile de pinten, B2, B3, B4 sau C. Pentru a simplifica 
analiza, am ales să folosim denumirea variantelor pentru pintenul cu rotiţă. 
46 Kirpichnikov 1973, fig. 38, tab. 25. 
47 Iambor 2013, pl. LV/3. 
48 Urduzia 2014, pl. 2/d; Pinter, Urduzia 2015, pl. 55/114; Urduzia 2016, p. 125, pl. 11/3. 
49 Corneanu et alii 2014, p. 74, pl. II/3. 
50 Apariţia acestui tip de urechiuşe de prindere la exemplarele timpurii de pinteni cu rotiţă, 
extinde perioada de utilizare a acestora până dincolo de jumătatea secolului al XIII-lea. 
51 Ruttkay 1976, p. 349, 351. 
52 Kirpichnikov 1973, fig. 38, tab. 25. 
53 Urduzia 2016, p. 125, pl. 3/3. 
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astăzi acest gen de urechiuşe de prindere este socotit caracteristic pentru 
pintenii de tip Ruttkay B357. Din surse iconografice se poate stabili debutul 
acestora în Europa Centrală încă de la sfârşitul secolului al XI-lea, în deja 
amintita placă de mormânt a lui Rudolf von Schwaben58. Pentru utilizarea 
lor până după mijlocul secolului al XIII-lea pledează exemplarele timpurii de 
pinteni cu rotiţă din nordul Bazinului Carpatic care folosesc acest tip de 
urechiuşe de prindere în asociere cu plăcuţe circulare perforate orizontal59. 
Tot după jumătatea secolului al XIII-lea poate fi datat şi pintenul cu spin 
din complexul 12 de la Hrubanovo-Bohatá care are la capetele ambelor 
braţe urechiuşe ovale cu perforaţii dreptunghiulare verticale60. Nu 
cunoaştem sistemul de prindere al pintenilor cu spin subţiat conic şi 
„manşetă” plată, consideraţi târzii, de la Căpâlna61, Sarmizegetusa-Britonia62 
sau Piatra Craivii63, însă piese similare de la Dăbâca64 şi Bratei65 prezintă la 
extremităţile braţelor urechiuşe ovale cu perforaţii verticale dreptunghiulare. 

Al treilea tip de sistem de prindere este reprezentat de plăcuţele 
circulare perforate orizontal. Acestea apar la unul dintre pintenii descoperiţi 
în Cx 126 (nr. 1), asociat probabil cu urechiuşă ovală cu perforaţie verticală, 
şi la cel găsit în Cx 423 (nr. 5), care nu mai păstrează însă extremitatea celui 
de-al doilea braţ. În Slovacia, astfel de plăcuţe de prindere au fost încadrate 
în varianta „b” a tipului de pinten Ruttkay C, însă apar şi la tipurile Ruttkay 
B3 şi B4, întotdeauna în asociere cu urechiuşe ovale cu perforaţii 
dreptunghiulare verticale66. În spaţiul Europei Răsăritene, plăcuţele circulare 
cu perforaţii orizontale aparţin tipului Kirpichnikov 6 din tipologia 
sistemelor de prindere a pintenilor, fiind datate în principal în intervalul 
1200-125067. Sistemul combinat de prindere, format dintr-o plăcuţă circulară 
perforată orizontal şi o urechiuşă ovală cu o perforaţie dreptunghiulară 

                                                                                                                                                     
54 Niţoi 2008, p. 207-209, pl. 1/1-2; 2/1-2; Ioniţă 2009, p. 35-36, pl. 16/24; 130/38-39; 
186/55-56; 192/29. 
55 Iambor 2013, pl. LV/4, 9. 
56 Luca et alii 2013, p. 52-53; Urduzia 2014, p. 85-87, pl. 2/a; 3/c-e; Pinter, Urduzia 2015, p. 
39-40, pl. 46/49; 54/111; 73/75; 110/3. 
57 Ruttkay 1976, p. 349. 
58 Ibidem, p. 350. 
59 Ibidem. 
60 Habovštiak 1961, fig. 27/9. 
61 Glodariu, Moga 1989, p. 155, fig. 113/1. Piesa este încadrată de Ştefan Matei în secolul al 
XIV-lea, însă datarea pare a fi prea târzie. 
62 Popa 1988, fig. 60. 
63 Anghel, Berciu 1968, fig. 3. Începuturile fortificaţiei de aici au fost plasate după mijlocul 
secolului al XIII-lea. 
64 Iambor 2013, pl. LV/9. 
65 Ioniţă 2009, pl. 192/29. 
66 Ruttkay 1976, p. 350. 
67 Kirpichnikov 1973, fig. 38. 
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verticală, este caracteristic în Europa Occidentală celei de-a doua jumătăţi a 
secolului al XIII-lea, fiind întâlnit atât la pintenii cu spin, cât şi la cei cu 
rotiţă68. În nordul Bazinului Carpatic, această asociere lipseşte la pintenii de 
tip Ruttkay B2, consideraţi mai arhaici, însă se întâlneşte în cazul pieselor 
mai noi de tipurile Ruttkay B3, B4 şi C69. Văzută ca o inovaţie în sistemul de 
fixare al pintenilor, aceasta presupunea folosirea unei cureluşe ataşate de 
plăcuţa circulară aflată întotdeauna la exterior, care pornea în jos, pe sub 
talpa piciorului, trecea prin perforaţia verticală a celuilalt braţ, apoi peste 
laba piciorului şi se închidea într-o cataramă ataşată de plăcuţa circulară. În 
Transilvania plăcuţele de prindere circulare perforate orizontal combinate cu 
urechiuşe ovale cu perforaţii dreptunghiulare verticale apar la pinteni din 
aşezarea de la Bratei, datată în secolele XII-XIII70 şi Miercurea Sibiului (MS 
I), datată doar pe parcursul secolului al XII-lea71. 

Rotiţa de pinten descoperită în Cx 126 (nr. 3) oferă şi ea un indiciu 
cronologic important. În Slovacia, pintenii cu rotiţă de tip Ruttkay C au 
contexte sigure de datare doar din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, 
fiind asociaţi în complexe fie cu monede de la Wenzel II (1278-1301) ori 
Ştefan V (1270-1272), fie cu pinteni cu spin, ori ceramică specifică72. În 
Europa Occidentală, cei mai vechi pinteni cu rotiţă sunt consideraţi cei cu 
sistem de prindere asimetric, format dintr-o plăcuţă rotundă perforată 
orizontal şi una ovală alungită cu perforaţie dreptunghiulară verticală. 
Aceştia sunt atestaţi de sursele iconografice încă din prima jumătate a 
secolului al XIII-lea73. Momentul apariţiei celor mai timpurii pinteni cu 
rotiţă de tip Kirpichnikov V în spaţiul rus a fost fixat între anii 1220 şi 
123074. În Transilvania, datarea celor mai timpurii pinteni cu rotiţă nu 
beneficiază de contexte sigure, piese din Secuime, de la Cecheşti75 şi 
Chilieni76, fiind datate în secolul al XIII-lea, doar pe baza ceramicii. De 
remarcat absenţa în spaţiul intracarpatic a pintenilor de tip Ruttkay C cu 
sistem de prindere asimetric, ceea ce presupune o pătrundere mai târzie a 
pintenilor cu rotiţă, într-o formă deja mai evoluată, şi implicit o utilizare mai 
îndelungată a tipului de pinten cu spin piramidal. 

  

                                                             
68 Ellis, Egan 1995, p. 127. 
69 Ruttkay 1976, p. 350-351. 
70 Niţoi 2008, p. 208, pl. 1/2; Ioniţă 2009, p. 35-36, pl. 16/24. 
71 Luca et alii 2013, p. 52; Urduzia 2014, p. 85-87, pl. 2/a; 3/a, e; Pinter, Urduzia 2015, p. 
39-40, pl. 54/111; 55/115; 73/75; 110/3. 
72 Ruttkay 1976, p. 351. 
73 Ibidem. 
74 Kirpichnikov 1973, tab. 23. 
75 Győrffi 2004, p. 102. 
76 Székely 1990, p. 4, fig. 10/7. 
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Concluzii 
Pintenii din aşezarea de la Pricaz-În Luncă (jud. Hunedoara), prin 

varietatea tipologică şi asocierea în complexe, oferă un lot important de 
analiză a evoluţiei acestui gen de artefacte pe parcursul epocii arpadiene în 
Transilvania. Forma braţelor şi poziţia spinului, comună la toate cele nouă 
exemplare, nu oferă indicii cronologice sigure, fiind caracteristice unui 
interval larg, cuprins între secolele al XI-lea şi al XIII-lea. Mai ofertantă în 
acest sens este forma spinului, vârfurile piramidale în combinaţie cu forma 
braţelor şi poziţia spinului fiind caracteristice secolelor XII-XIII. Celălalt tip 
de vârf prezent în aşezare, cel piramidal cu baza lăţită şi vârful mai mult sau 
mai puţin subţiat, inclusiv varianta cu protuberanţă dublu-piramidală, este 
uşor mai evoluat decât tipul cu spin piramidal simplu, însă nici datarea 
acestuia nu poate fi restrânsă mult în intervalul secolelor XII-XIII. 

Cea mai interesantă în acest sens este analiza sistemului de prindere a 
pintenilor. Dacă plăcuţele pătrate perforate orizontal cu două orificii 
dreptunghiulare sunt comune mai multor tipuri de pinteni din intervalul 
secolelor XI-XIII, iar terminaţiile de formă ovală alungită cu perforaţii 
verticale dreptunghiulare prezente la capetele ambelor braţe, apar pe 
parcursul secolelor XII-XIII, pintenii cu spin cu sistem de prindere 
asimetric, format dintr-o plăcuţă rotundă perforată orizontal şi o urechiuşă 
de formă ovală cu perforaţie dreptunghiulară verticală, sunt specifici doar 
secolului al XIII-lea, perioadă în care împărtăşesc această modalitate de 
prindere cu pintenii cu rotiţă. Asocierea în interiorul Cx 126 dintre un 
pinten cu sistem de prindere asimetric şi o rotiţă, chiar privită cu reţinerea 
necesară datorită documentării lacunare, poate împinge datarea acestor 
pinteni până spre mijlocul, sau chiar în a doua jumătate a secolului al XIII-
lea. 

Aşadar, pintenii cu sistem de prindere asimetric din Cx 126 (nr. 1) şi 
Cx 423 (nr. 5) datează mod sigur din secolulul al XIII-lea, eventual chiar în a 
doua jumătate a acestuia. Datarea este valabilă, evident, şi pentru celelalte 
două piese din Cx 126 (nr. 2-3). Celelalte şase exemplare din aşezare au 
caracteristici comune pentru intervalul secolelor XII-XIII, o eventuală 
restrângere a datării fiind posibilă doar în urma analizei complexe a aşezării. 
 

Explanation of Figures 
 
Pl. 1. Spurs and spur rowel found at Pricaz-În Luncă: Cx 126 (1-3) and Cx 133 (4). 
Pl. 2. Spurs found at Pricaz-În Luncă: Cx 423 (1), Cx 521 (2) and Cx 595 (3). 
Pl. 3. Spurs found at Pricaz-În Luncă: Cx 595 (1), Sp III (2) and Cx β (3). 
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Pl. 1. Pinteni (1-2, 4) şi rotiţă de pinten (3) din aşezarea de la Pricaz-În Luncă: Cx 
126 (1-3) şi Cx 133 (4) 
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Pl. 2. Pinteni din aşezarea de la Pricaz-În Luncă: Cx 423 (1),  
Cx 521 (2) şi Cx 595 (3)  
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Pl. 3. Pinteni din aşezarea de la Pricaz-În Luncă: Cx 595 (1), Sp III (2) şi Cx β (3)
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