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e durată destul de lungă investigarea arheologică a perioadei medievale timpurii în zonele care astăzi
alcătuiesc partea nord-vestică a teritoriului României poate fi caracterizată prin relativa stagnare, datele
pozitive cunoscute până la sfârşitul anilor ’80 ai secolului trecut fiind foarte puţine, ca urmare şi discuţiile în
jurul lor. Indiferent de explicaţiile pentru o astfel de situaţie, în perioada ce a urmat au fost susţinute cercetări
de teren mai numeroase, unele de amploare sporită, sistematice ori preventive, cele din urmă dovedindu-se
a fi din ce în ce mai importante, ca în Depresiunea Silvaniei sau cele de dată recentă din vecinătatea oraşului
Satu Mare. Rezultat firesc al acestui progres şi pe măsura publicării rezultatelor, au intervenit întrebări, alături
de soluţii propuse dezbaterii, aşa cum indică chiar simpla examinare a bibliografiei actualizate. Totuşi, acest
avans, deşi încurajator, este unul relativ, deoarece suntem încă departe de posibilitatea utilizării unui fond de
date rezonabil. Spre exemplu, sunt încă foarte puţine aşezările săpate într-o măsură mai mare, aşa cum lipsesc
aproape complet poziţionări cronologice alternative la cele bazate pe examinarea artefactelor, ca soluţie mai
bună la mereu dezbătutele datări clasice, aproape întotdeauna sprijinite pe ceramică.
Spre începutul acestor schimbări a intervenit şi săpătura arheologică sistematică în situl pluristratificat de
la Lazuri–Lubi tag, urmând unor sondaje iniţiate de regretatul Gheorghe Lazin, arheolog la Muzeul Judeţean
Satu Mare şi interesat cu precădere de locuirile din perioada Latène. Suprafaţa cercetată pe durata celor nouă
campanii (1993–1998, 2000–2003) este una restrânsă dacă ţinem seama de întinderea estimată pentru aşezarea medievală timpurie, iar numărul complexelor arheologice identificate şi investigate este destul de mic,
de aceea cel puţin unele dintre rezultatele analizelor susţinute ar putea fi relative în raport cu situaţia valabilă
pentru ansamblul locuirii din acea vreme. Existenţa pe acelaşi loc a nouă orizonturi cronologice distincte şi
numărul mare de complexe arheologice apărute în cursul fiecărei campanii de săpături explică această situaţie.
Cartea de faţă este sprijinită pe monografia cercetărilor din aşezarea medievală timpurie de la Lazuri–Lubi
tag, dar în forma sa finală susţine o dezbatere a problematicii perioadei în legătură cu întreg spaţiul nordvestic al României. Desigur, a fost inevitabilă introducerea în discuţie a informaţiilor cunoscute din teritoriile
învecinate sau mai îndepărtate, întregul bazin al Tisei superioare şi Transilvania în primul rând, apoi din restul
bazinului carpatic, ca şi din regiunile extracarpatice ale României. Este de adăugat precizarea că prin locuire a
fost înţeleasă totalitatea manifestărilor habitatului uman depistabile pe cale arheologică în teritoriul studiat,
inclusiv mai puţinele descoperiri funerare, deşi acestea nu au fost sistematic tratate şi la modul detaliat.
Cercetarea arheologică a sitului de la Lazuri nu ar fi fost posibilă în condiţii bune fără contribuția unor
generații succesive de studenţi de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, astăzi unii dintre ei arheologi la instituţii de specialitate şi cărora le datorez cele mai sincere mulţumiri.
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