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I. INTRODUCERE
I.1. Stadiul cunoştinŃelor1
Până spre mijlocul secolului XX interesul pentru perioada medievală
timpurie, mai ales din punct de vedere arheologic, s-a manifestat doar sporadic.
Majoritatea siturilor cu descoperiri din perioada care ne interesează au fost
identificate intâmplător. În 1859 lua fiinŃă la Cluj AsociaŃia Muzeului Ardelean,
care va patrona şi constituirea muzeului.2 CâŃiva ani mai târziu (1872), se
înfiinŃa la Oradea Societatea de arheologie şi istorie a judeŃului Bihor.3 Deşi
bine intenŃionate, cele două organisme culturale nu au manifestat un interes
vizibil pentru perioada discutată.
Un impuls ar fi trebuit să vină la sfârşitul secolului XIX şi de la
celelalte AsociaŃii muzeale ce i-au fiinŃă în această perioadă, cum ar fi cele de la
Deva – 1882, Alba-Iulia – 1886, Baia Mare – 1889, Satu Mare – 1891, Arad –
1892 sau Sighişoara – 1896.4 Dar acestea nu au dezvoltat şi nici nu au stimulat,
sau doar într-o foarte mică măsură, interesul pentru arheologie şi investigaŃiile
de acest gen. Scopul lor principal era recuperarea-salvarea vestigiilor de interes
istoric. Şi pentru zona Banatului, mai precis pentru Depresiunea OraviŃa, sunt
menŃionate timide cercetări arheologice la sfârşitul secolului XIX, dar acestea
vizau însă alte perioade istorice decât evul mediu timpuriu.5 Acum se fac şi
primele referiri la peşteri din Transilvania în care au fost descoperite vestigii
arheologice, însă acestea erau foarte puŃine şi aparŃineau preistoriei.6
În anul 1921 îşî începe activitatea la Cluj SecŃia pentru Transilvania a
Comisiei Monumentelor Istorice. Această Comisie avea ca scop principal
declarat luarea în evidenŃă, cercetarea, conservarea-restaurarea şi valorificarea
bunurilor cu caracter istoric, de orice natură, adică şi a vestigiilor arheologice.7
La iniŃiativa acesteia s-au organizat sondaje şi cercetari arheologice în mai
multe părŃi ale Transilvaniei, în Crişana şi în Maramureş, în ultimul teritoriu
putând fi amintite sondajele efectuate în anii 1922-1923 de către M. Roska la

1

Acest subcapitol a apărut şi sub formă de articol: Aşezările nefortificate medievale timpurii
(secolele VI/VII – IX/X) de pe teritoriul Transilvaniei: schită a istoricului cercetărilor, în
Anuarul Şcolii Doctorale Istorie. CivilizaŃie. Cultură, I, Cluj-Napoca, 2005, p. 135-144.
2
Opriş 1988, p. 32.
3
Opriş 1988, p. 34.
4
Opriş 1988, p. 30.
5
łeicu 1987, p. 318.
6
Bieltz 1884.
7
Opriş 1988, p. 35-36.
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Cuhea, Sălişte, Ieud şi Vărarea, în căutarea unor vestigii medievale,8 însă printre
rezultatele cercetărilor nu au existat şi referiri la urme atribuibile celei de-a doua
jumătăŃi a mileniului I p.Chr.
În ceea ce priveşte cercetarea arheologică calificată, ştiinŃifică, efortul
principal revenea în perioada de după 1918 unor muzee, precum cele de la Cluj,
Alba Iulia, Deva, Timişoara, Oradea sau Sfântu Gheorghe.9 De altfel, perioada
interbelică a reprezentat un alt segment de timp propice pentru înfiinŃarea de noi
instituŃii muzeale. Sub influenŃa ASTREI i-au naştere muzee la Hunedoara
(1920), Vidra (1924), Alba Iulia (1929) sau Braşov (1937).10 Nici aceste eforturi
în domeniul muzeal nu au adus o îmbunătăŃire sesizabilă a cercetării arheologice în Transilvania, în general, şi a perioadei medievale timpurii, în special.
Investigatiile se reiau după 1945, însă nu se ajunge la realizarea unui
program care să aiba ca obiectiv organizarea de săpături arheologice sistematice
privind evul mediu timpuriu. In anii 1942-1943 avuseseră loc recunoaşteri de
teren în Transilvania de Sud, acestea fiind continuate şi completate prin săpături
arheologice realizate în anii 1948-1949.11 Apoi, la consfătuirea arheologilor din
Republica Populară Romania, Ńinută în anul 1950, într-o conjunctură politică
favorabilă, se afirma necesitatea studierii problemei slavilor în Transilvania,
fapt care a dus la realizarea de săpături arheologice în regiunile Cluj şi Mureş.
În urma lor au fost identificate aşezări slave din a doua jumătate a mileniului I
p.Chr la Gilău, Breaza şi Moreşti.12 Deşi descoperirile făcute în urma acestui
demers nu au putut fi atribuite slavilor, siturile cercetate s-au dovedit a fi de
mare importanŃă şi interes (în special situl de la Moreşti). În acelaşi an, un
colectiv de cercetători publica un raport despre săpăturile efectuate în regiunea
Târnavei Mari, realizate cu scopul de a surprinde pătrunderea şi aşezarea
slavilor în Transilvania.13 Apoi, în 1951, în cadrul unui articol, K. Horedt înregistra acele puncte de pe teritoriul Transilvaniei în care a fost descoperită ceramică
slavă din a doua jumătate a mileniului I p.Chr.14 Acest repertoriu prezintă
importanŃă deoarece în multe din aceste puncte poate fi presupusă şi o locuire în
perioada amintită.
În anii ‘50 ai secolului trecut se iniŃiează săpăturile propriuzise de la
Moreşti, judeŃul Mureş, în afară de fortificaŃia medievală şi alte vestigii de mare
interes, fiind identificată si o aşezare medievală timpurie. Rezultatele
investigaŃiilor au ajuns la cunoştinta publicului prin intermediul mai multor
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Popa 1970, p. 18.
Opriş 1988, p. 88.
10
Matei P. 1986, p. 51.
11
Şantierul 1952, p. 311.
12
Şantierul 1952, p. 311, 318, 327-328, 338-340.
13
Ferenczi et Alii 1950.
14
Horedt 1951.
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