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PREFAŢĂ

În mod academic tonul unei astfel de prezentări este de preferat a fi sobru şi neutru lăsând cititorul să judece ade-
vărata valoare ştiinţifică a lucrării. Nu pot să scriu prefaţa acestei cărţi fără a fi însă profund ataşat de subiect şi de 
cel care a scris-o. Am speranţa că veţi înţelege de ce. Au trecut în vara acestui an 30 de ani de când un adolescent 

de pe bulevardele Timişoarei a aterizat în gara de jos a Cugirului. Fusesem deja informat despre Nitu şi de faptul că nu 
o să scap fără o bătaie bună. Aşa cerea tradiţia locului. Am avut în acei ani o şansă aproape unică să întâlnesc profe-
sori precum Ion Horaţiu Crişan şi Florin Medeleţ, de numele cărora se leagă prima cercetare arheologică sistematică 
a zonei. Mai apoi, la echipa care investiga cetatea dacică a Cugirului, s-a adăugat un alt savant pe care îl păstrez cu 
drag în amintirea mea: profesorul Ioan Andriţoiu, de loc din Vinerea. Am petrecut mai multe veri la Cugir învăţând 
arheologie sau bând bere pe ascuns la „Acvariu”...

Pe Cristian Ioan Popa aveam să-l cunosc mult mai târziu. Era student la Universitatea „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia, şi participa în 1995 la practica arheologică pe şantierul de la Gligoreşti, județul Cluj. Am remarcat de la 
bun început calităţile sale: hărnicie, tenacitate, „nebunia” arheologiei în sânge, talent, curiozitate ştiinţifică şi... multe 
altele. Între timp anii au trecut şi am devenit buni prieteni şi colaboratori. La calităţile pe care le-am menţionat s-a 
adăugat una pe care doar cei „dăruiţi” o au: un excelent dascăl la Universitatea care l-a format. Studenţii săi vor fi cei 
care vor răspunde în timp la ce înseamnă să-ţi sacrifici energia şi timpul pentru un salariu universitar de mizerie în 
România de astăzi.

Acestea fiind spuse să ne întoarcem la cartea pe care o avem în faţa noastră. Aşa cum îi arată titlul este vorba 
despre o monografie a văii Cugirului din preistorie până în zorii epocii moderne. În propunerea de finaţare adresată 
Ministerului Culturii precizam că: „Astăzi beneficiem de un număr considerabil de monografii a unor localitaţi mai 
mari sau mai mici, a unor zone etnografice sau geografice. Interesul multora pentru cunoaşterea trecutului, pasiu-
nea unor învăţaţi locali de a recupera istoria meleagurilor pe care s-au născut şi au trăit, a avut ca rezultat lucrări cu 
o valoare ştiinţifică mai mare sau mai mică. Multe dintre ele au căzut în uitarea bibliotecilor, puţine fiind cele care 
au fost receptate ca atare de lumea savantă”. Cu totul altfel stă situaţia atunci când la o astfel de încercare dificilă se 
angajează un cunoscut arheolog şi istoric al trecutului Transilvaniei. Aflat la maturitatea vârstei creatoare, lector dr. 
Cristian Ioan Popa a făcut deja dovada competenţei sale ştiinţifice. Cărţile pe care le-a scris, numeroasele articole de 
specialitate publicate în reviste de prestigiu, l-au ancorat printre cei mai serioşi şi acribici istorici „ai tânărului val”.

Că este aşa ne-o demonstrează încă o dată şi această consistentă monografie. Născut şi crescut la Cugir, Cristian 
Ioan Popa a început să culeagă, încă de pe băncile liceului, crâmpeie de istorie locală. Pregătirea sa arheologică la 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi-a pus o dată în plus pecetea pe evoluţia sa ştiinţifică ulterioară. 
Cunosc numeroasele sale articole, scrise încă de pe vremea studenţiei, despre istoria văii Cugirului. La un moment 
dat chiar i-am propus să dezvolte acest subiect printr-o lucrare de doctorat. A preferat însă o temă mult mai grea pe 
care a soluţionat-o într-un mod magistral. În taină, spre marea mea surprindere, a continut să lucreze şi la ceea ce ne 
propune să lecturăm astăzi.

Nu doresc să vă prezint şi să comentez fiecare capitol, aceasta fiind sarcina celor care vor recenza ştiinţific cartea. 
Aprecierile privind trecutul îndepărtat al văii Cugirului s-ar adresa în primul rând specialiştiilor, fiind încărcate cu 
detaliile atât de necesare unei astfel de prezentări. Suntem familiarizaţi cu cadrul geografic, cu preocupările îna-
intaşilor de a recupera orice informaţie istorică, ca mai apoi să aflăm despre primii locuitori ai acestor meleaguri. 
Momentul de „glorie” pare să fi fost pe vremea dacilor, când pe dealul numit de localnici „Cetate” s-a ridicat o impor-
tantă davă. Aş atrage atenţia cititorilor şi asupra unor secvenţe din trecutul locului care au marcat istoria medievală a 
Transilvaniei. Evenimentele de pe „Câmpul Pâinii” din octombrie 1479 au fost redate cu un meşteşug de mare istoric. 
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În acelaşi stil plăcut, accesibil, păstrat în limitele decenţei ştiinţifice, ce dovedeşte stăpânirea de către autor al modului 
de a scrie o istorie modernă, este şi capitolul în care este prezentat Cugirul şi zona sa adiacentă între Evul Mediu şi 
epoca premodernă.

Aş vrea să închei fără sentimentalismul cu care am început aceste rânduri: monografia de faţă este un model de 
abordare ştiinţifică a unui astfel de subiect. Este o carte despre cum se poate scrie bine o astfel de carte. Din nefericire 
pentru mulţi dintre cititori va fi o lectură ce împrăştie parfumul legendelor de la gura sobei şi le va înlocui cu adevă-
ruri cernute prin rigoarea ştiinţei. Nu este nimic rău în asta. Atât timp cât lumea va exista vor fi spuse legende, dar 
vor fi şi „cenzorii” lor... 

Florin GOGÂLTAN
Cluj-Napoca




