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I Scurtă pledoarie pentru cercetarea Evului 
Mediu timpuriu în spațiul Transilvaniei

Diversele probleme arheologico-istorice ridicate de studierea Evului Mediu timpuriu din 
Depresiunea Transilvaniei, sunt departe de a fi rezolvate. Încă persistă în istoriografia românească, 
interpretări eronate ale fenomenului politic, cultural şi istoric din acea perioadă. De asemenea, se 
resimte lipsa unei cronologii racordate la periodizările operate pe plan european. Sunt foarte multe 
deficiențe referitoare la interpretarea obiectivă a descoperirilor din secolele VII–X din Transilvania, 
din punct de vedere etno-cultural. Toate aceste carențe reduc posibilitatea creionării în termeni 
moderni, credibili a statutului militar, social și politic al Transilvaniei în ultimele secole ale primului 
mileniu creștin. 

După K. Horedt și M. Rusu – trecuți în lumea umbrelor, ambii cu preocupări majore în cercetarea 
Evului Mediu timpuriu transilvănean –, specialiști dedicați studierii istoriei Transilvaniei din a doua 
jumătate a mileniului I. d. H. din Transilvania sunt tot mai puțini, ca de altfel și şantierele arheologice 
sistematice pentru cercetarea acestei perioade. Cauzele pentru această situație sunt numeroase, toate 
găsindu-și rădăcinile în inexistența unor programe universitare aprofundate care să vizeze studiul 
Evului Mediu timpuriu din Transilvania. 

După anul 1990 și până în prezent s-au scris o serie de Istorii ale Transilvaniei, toate bazate, 
sau, mai corect spus, folosind datele din istoriile scrise în anii ’60 ai secolului XX. Istoriografia euro-
peană ce vizează cercetarea celei de-a doua jumătăți a primului mileniu creștin a evoluat foarte mult, 
evoluție care, din păcate, cu foarte mici excepții, nu se regăsește în istoriografia românească. 

Pentru a intra în Europa și din punct de vedere al cercetării științifice a Evului Mediu timpuriu 
din Transilvania, pentru a fi luați în seamă de istoriografia europeană, consider că, în primul rând, 
trebuie creionat un program științific care să vizeze săpături arheologice în obiective din Transilvania 
ce datează în secolele V–X. De asemenea, cred că se impune o cât mai rapidă corecție a datelor arheo-
logice existente deja în Transilvania referitoare la datare, tipologie, cronologie și interpretări etnice și 
culturale, pentru ca ele să fie aliniate și să fie în concordanță cu cele emise de istoriografia europeană/
mondială. Numai așa cred că vom fi credibili în fața Europei.

Cartea Războinici în Transilvania secolelor VII–VIII se doreşte un reper pentru revitalizarea inte-
resului cercetării Evului Mediu timpuriu. Mi-am propus în cartea de față – pornind de la mai vechile 
dovezi arheologice referitoare la prezența avară în Podișul Transilvaniei (reevaluate acum din punct 
de vedere tipologic și cronologic, interpretate etno-cultural corect), la care se adaugă acum o serie 
de noi descoperiri, ambele privite dintr-o nouă optică – să ofer o nouă viziune a „momentului avar” 
în istoria Transilvaniei din secolele VII–VIII. Am utilizat în acest demers științific doar descoperirile 
funerare din spațiul transilvănean (cimitire și morminte), atribuibile fără rețineri războinicilor avari. 
La acestea am adăugat numai acele artefacte, care, deşi descoperite întâmplător, sunt totuși piese care 
în mod cert provin din morminte avare. Acestea se concretizează în arme, piese de harnaşament, dar 
şi obiecte ce împodobeau vestimentația războinicilor avari de diferite ranguri, precum și a suitelor 
militare sau a persoanelor cu rang înalt în ierarhia societății avare. Am exclus intenționat din lista des-
coperirilor toate acele artefacte fără putere cronologică şi etnică, descoperite întâmplător în diferite 
localități din Transilvania. Sunt piese despre care nu există informații topografice şi, de asemenea, nu 
dispun de context arheologic. 

Nu mi-am propus în această carte să abordez tipuri de artefacte prezente în mormintele avare din 
Transilvania (un subiect vast, pe care aş dori să îl abordez într-o nouă lucrare). 
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Mi-am propus însă, așa cum am precizat și mai sus, ca, pe baza repertoriului descoperirilor (capi-
tolul  VI), a statisticilor și a hărților cu dispunerea geografică a siturilor arheologice, să dezvolt o 
discuție teoretică referitoare la situația Podișului Transilvan în epoca avară, la statutul politic și eco-
nomic al Transilvaniei în cadrul Kaganatului avar. 

De asemenea, cartea pe care o propun specialiștilor, dar și celor neavizați, interesați însă de isto-
rie, poate constitui un impuls și pentru cei care doresc să studieze armamentul, tehnica de luptă, con-
diția războinicului din Transilvania în secolele V–X şi dintr-o altă perspectivă decât cea prin metode 
tradiționale. 

Consider însă că doar cercetările arheologice viitoare, absolut necesare în spațiul transilvan pen-
tru perioada Evului Mediu timpuriu, sunt singurele care pot oferi date esențiale pentru continuarea și 
dezvoltarea subiectului referitor la prezența războinicilor avari în Podișul Transilvaniei. Se impune și 
necesitatea publicării materialului avar inedit și a documentației aferente, aflate în depozitele muze-
elor din Transilvania. 




