PĂTRUNDEREA SLAVILOR ÎN BAZINUL INTRACARPATIC.
AȘEZAREA DE LA MIERCUREA CIUC (ŞUMULEU) – GRĂDINA FODOR-KERT

István BOTÁRa, József PUSKÁSb
a
b

Muzeul Secuiesc al Ciucului, Miercurea Ciuc; e-mail: botaristvan@yahoo.com
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj Napoca; e-mail: joska1987@yahoo.com

Keywords: early Slavs, Eastern Carpathians, settlement archaeology, 14C dates
Abstract: The paper presents new discoveries of the early Slavs in the Eastern Carpathians at the Miercurea Ciuc – Fodor-kert, Şumuleu site (Harghita
County). The dwellings belonged to various types but all had ovens built of stones. It is remarkable the high proportion of clay pans among the
exclusively handmade pottery. The dwellings were dated based on analogies but above all by 14C analysis. Based on these the settlement could have
been founded already in the middle of the 5th century and it was abandoned latest by the middle of the 7th century.
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Rezumat: Articolul prezintă câteva complexe arheologice atribuite slavilor timpurii descoperite în regiunea Carpaţilor Răsăriteni la Miercurea Ciuc –
situl Fodor-kert, Şumuleu (jud. Harghita). Locuinţele documentate prezintă soluţii diferite de plan, evidente în structura clădirilor, însă toate au
cuptoare din piatră. În privinţa materialului ceramic lucrat exclusiv cu mâna se remarcă numărul mare al tăviţelor de lut. Datarea aşezării se bazează
nu doar pe analogii, ci mai ales pe analize 14C. Pe baza acestor date, apariţia slavilor în valea Oltului Superior poate fi presupusă deja de la mijlocul
secolului al V-lea, iar abandonarea acestei aşezări poate fi datată cel mai târziu la mijlocul secolului al VII-lea.

Informațiile legate de realitățile epocii migrațiilor din
depresiunea Ciucului, situată pe cursul superior al râului
Olt (jud. Harghita), în Carpații Orientali, erau destul de vagi
până în ultimii ani (Fig. 1). Faptul se datorează, pe de o
parte, lipsei totale a datelor istorice referitoare la această
zonă, pe de altă parte, cantității infime a cercetărilor
arheologice axate asupra secolelor III–X d.Ch. efectuate
aici (Fig. 2).
Deși în urma perieghezelor au ajuns în muzeul local
(Muzeul Secuiesc al Ciucului, Miercurea Ciuc) fragmente
ceramice lucrate cu mâna, care, uneori, erau etichetate ca
aparţinând „slavilor”, în lipsa oricăror date privind contextul
arheologic, datarea și atribuirea culturală-etnică a acestora
era și este destul de incertă. Colectorii acestor materiale nu
aveau pregătire specifică și, mai ales, datorită barierelor
ideologice anterioare anului 1989, în cele mai multe cazuri
majoritatea fragmentelor ceramice lucrate cu mâna au fost
inventariate, depozitate ca fiind din epoca fierului sau ca
fiind „dacice”, fără ca șansa unei datări ulterioare să fi fost
măcar presupusă. De exemplu, în cazul sitului discutat în
rândurile următoare (Miercurea Ciuc/Șumuleu/Cioboteni
Grădina Fodor-kert), pe baza datelor din literatură ne-am fi
așteptat la o așezare preistorică. Părea, deci, o concluzie
firească că bazinul Ciucului, intens populat în epoca dacică,
a devenit o zonă abandonată, recucerită de natură după

formarea provinciei romane Dacia, deşi zona discutată nu
era integrată în Imperiul roman1.
Această imagine a fost dezmințită în privința
secolelor III–IV doar în ultimii ani, când, în urma unor
descoperiri mai noi, cu ocazia unui studiu concentrat
asupra acestei perioade, am identificat o serie de așezări
aparținând culturii Sântana de Mureș – Cerneahov (SMC)2.
Soarta bazinului Ciucului în secolele următoare ne-a
rămas încă ascunsă. În literatura de specialitate, pe baza
unor materiale arheologice incerte, nedocumentate,
nepublicate, pe baza datelor din zonele învecinate
(Covasna, valea Târnavelor)3 și pe baza toponimiei4,
prezența slavilor (şi continuitatea lor până în secolele XII–
XIII, când ar fi „predat” denumirile slave către noile
comunităţi aşezate în zonă) era unanim acceptată, fără ca
această presupunere să fi fost dovedită de date și
informații locale. Contradicţia a fost soluționată parțial
doar în 2011, când au fost documentate pentru prima
oară în Ciuc complexe arheologice atribuite secolelor VI–
VII5, tocmai în situl despre care vom relata în continuare.
Situl Grădina Fodor-kert se află în partea nord-estică a
orașului Miercurea Ciuc, pe un deal de pe malul drept, nordic
al pârâului Șumuleu (confluent stâng, estic al râului Olt) pe
teritoriul satului medieval Șumuleu. Aici au fost întreprinse
mai multe cercetări preventive în anii 2011, 2014–2015 și în

1

3

Cavruc 2000, p. 150. În urma cercetărilor din ultimii ani din mai multe
sute de complexe, doar câteva s-au dovedit a fi din epoca hallstattiană.
2 Botár 2010.

Beldiman 1987.
Kniezsa 1948.
5 http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/index.htm
4

MATERIALE ŞI CERCETĂRI ARHEOLOGICE (serie nouă), XV, 2019, p. 191–216
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final, cea mai importantă, în 2017. Majoritatea covârșitoare
a complexelor (cca 90%) aparțin culturii Sântana de Mureș –
Cerneahov, doar trei-patru complexe sunt preistorice,
celelalte fiind databile în epoca medievală (sec. XII–XIV)6 ori
în perioada migrațiilor târzii (Fig. 3).

Acestea din urmă au fost găsite atât pe partea
superioară estică, cât şi pe partea inferioară vestică a
dealului (partea sudică a dealului, inclusiv malul propriuzis al pârâului fiind suprapuse de locuinţe și anexe).

Fig. 1. Localizarea regiunii / Location of the researched region.

6

Botár 2014; 2018a; 2018b.

Figura 2. Localizarea siturilor atribuite slavilor timpurii în Transilvania (apud Stanciu 2015, fig. 25, p. 141). A, B – Aşezări (A) şi cimitire (B) slave timpurii (cca a doua jumătate a sec. al VI-lea – prima jumătate
a sec. al VII-lea) în Transilvania şi nord-vestul României şi aşezări din aceeaşi perioadă în teritoriul dintre râul Siret şi Carpaţii Răsăriteni, C – cimitire tumulare ale grupei Mediaş, cca mijlocul sec. al VII-lea –
sec. al IX-lea), D – cimitire tumulare cu morminte de incineraţie de tip Nuşfalău-Someşeni / Early Slavic sites in Transylvania. A, B – Early Slavic settlements (A) and cemeteries (B) (ca. second half of the 6th
century - first half of the 7th century) from Transylvania and northwestern Romania respectively between the Eastern Carpathians and the Siret river, C – tumular cemeteries of the Mediaş group, ca. middle of
the 7th century – 9th century, D – tumular cemeteries with cremation burials of Nușfalău-Someșeni type.
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Figura 3. Localizarea sitului în Miercurea Ciuc şi planul general al săpăturilor din 2011 şi 2017. Locuinţele „slave” marcate cu cerc / Location of the
site in Miercurea Ciuc and the layout of the excavations from 2011 and 2017. “Slavic” features marked with circles.
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DESCRIEREA COMPLEXELOR
Complexul 17/2011 (Fig. 4–6)
La nivelul la care a fost surprins, complexul avea
umplutură întunecată, din pământ amestecat cu fragmente
de cărbune, în mijlocul căruia se distingea o aglomerare de
pietre7. În partea nord-estică se contura o groapă, săpată
ulterior, cu o umplutură amestecată cu pigmenţi de argilă
(G.55: în umplutura acesteia s-a descoperit material
arheologic din epoca arpadiană, era deci sigur – pe baza
suprapunerii – că groapa mare trebuie să fie mai timpurie).
Pietrele din mijlocul gropii provin din demontarea unui
cuptor de piatră aflat în colţul estic, care a fost deranjat de
G.55. Câteva pietre au rămas însă în in situ şi ele delimitau
vatra cuptorului, identificat printr-o suprafaţă ovală arsă de
70 × 40 cm. După curățare, s-a conturat planul gropii
dreptunghiulare cu laturi de 3,30 × 3,50 m (12,25 mp), care
s-a adâncit de la nivelul de apariție la -0,20/0,50 m în solul
steril. La colțurile gropii, dar parţial în afara planului
rectangular (!) erau patru gropi de pari cu diametre de 20–
40 cm. În interiorul gropii, de-a lungul pereţilor, a fost
identificat un şanţ subţire, dar vizibil, care s-a adâncit, având
o traiectorie parţial orizontală, în peretele gropii (Fig. 4).
Se pare, deci, că G.17 era o locuinţă semi-adâncită,
care avea pereţii din împletitură de nuiele. Datele şi
observaţiile se referă doar la dimensiunile gropii dezvelite,
fără să știm mărimea reală a complexului. Nu dispunem de
date cu privire la dimensiunile locuinţei deasupra solului,
nefiind cunoscut nici locul intrării (o singură urmă de par
din interior pare să sugereze existenţa acesteia pe partea
sudică). Pe baza dimensiunilor gropilor din colţuri, care
indică utilizarea unor stâlpi masivi, presupunem că
locuinţa a avut pereţi verticali deasupra nivelului de
călcare. Orientarea locuinţei era nord-est – sud-vest.
Materialul arheologic din umplutura gropii G.17/2011
este destul de sărăcăcios şi constă aproape exclusiv din
fragmente ceramice lucrate cu mâna (Fig. 5–6).
Oalele (cca 13 bucăţi identificabile pe baza
fragmentelor) cu formă bombată şi de sac, din pastă
zgrunţuroasă, aveau buze neprofilate sau cu profile
simple, fără a avea vreun decor (a fost identificat un singur
fragment lucrat cu mâna pe care am observat împunsături
în zig-zag). Tot din acelaşi lut pietros au fost modelate cu
mâna şi câteva tăviţe de lut (zece piese fragmentare),
materialul ceramic fiind completat cu patru fusoiale (două
dintre acestea sunt confecţionate din pereţii unor vase
lucrate la roată, semn al reutilizării). Din inventarul
locuinţei face parte şi o mărgea din sticlă. Singura piesă de
metal este o fibulă mică (l = 3,8 cm)8. Apariţia fibulei,
numită uneori „romano-bizantină”, a fost interpretată de

7

Inițial, în cursul taluzării, pata gropii a primit două numere (17 și 19)
deoarece, la prima vedere, s-a crezut că vor fi două complexe separate.
În documentație și pe materialul colectat apar, deci, aceste două
numere de identificare (17/19), dar ele marchează același complex.
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noi în prima instanţă ca un semn al contactelor
comunităţii din Miercurea Ciuc cu lumea bizantină, dar, în
realitate, acest tip de fibulă cu picior întors pe dedesubt
apare în Moldova şi lângă râul Nipru9, deci nu poate fi
dovada legăturilor directe cu Bizanţul sau a originii
eventual sudice a slavilor din Ciuc.
Complexul 32/2011 (Fig. 7–8)
În imediata apropiere, la 5 m nord-vest de G.17 a fost
documentat complexul G.32/2011, care avea orientare
identică (nord-est – sud-vest) şi aproape aceleaşi
dimensiuni (3,50 × 3,70 m; 12,95 mp). Groapa se adâncea
de la nivelul surprinderii cu aproximativ 40–50 cm. Cuptorul
de piatră a fost găsit în colţul estic, având o vatră ovală de
cca 60 × 60 cm. Locuinţa avea o structură diferită (față de
17/2011); în interiorul gropii rectangulare, la colţuri, existau
patru gropi de pari, nefiind observate urme indubitabile de
structură interioară. Complexul a suprapus o groapă a
culturii Sântana de Mureş – Cerneahov, deci era foarte
probabil ulterior secolelor III–IV (Fig. 7).
Materialul arheologic constă din fragmente ceramice,
câteva modelate la roată, majoritatea fiind însă lucrate cu
mâna. Foarte probabil că fragmentele din prima grupă nu
aparţin perioadei de folosire a locuinţei, ci provin din
complexul deranjat (G.55), suprapus de aceasta.
Fragmentele lucrate cu mâna aparţin unor oale nedecorate,
cu buze profilate simplu, sau chiar neprofilate (Fig. 8).
Din inventarul ceramic lipseau tăviţele de lut. Iniţial,
în cursul cercetării, pe baza localizării apropiate a celor
două complexe (G.17/2011 şi G.32/2011) eram convinşi că
nu pot fi contemporane. Mai mult, absenţa tăviţelor şi
prezenţa câtorva fragmente mici, fine, lucrate la roată,
ne-au condus la presupunerea că G.32 ar aparţine culturii
SMC (deşi suprapunerea peste o groapă a acestei culturi
era evidentă). Soluţia ne-a fost furnizată odată cu primele
analize 14C, după cum vom arăta mai jos.
Complexul 13/2017 (Fig. 9–11)
Groapa locuinţei a fost observată în partea
superioară a solului, după decopertarea stratului vegetal,
fiind situată nu prea departe de complexele cercetate în
2011. Planul, orientarea şi parametrii cei mai importanţi
sunt asemănători: dimensiuni 3,60 × 3,20 m (11,52 mp),
adâncită cu 20/50 cm în solul steril, patru urme de pari în
colţuri. Suprapune o groapă mare aparţinând culturii SMC
(Fig. 9).
Cuptorul de piatră se află în colţul estic, având o vatră
ovală de 60 × 80 cm. S-a observat şi de această dată că
urmele parilor din colţuri „ies” ușor din planul patrulater,
fără a fi siguri, însă, de existenţa vreunei structuri interioare
8

O analogie apropiată la Poian (jud. Covasna): Székely 1970, p. 135, fig.
7/2; vezi şi Stanciu 2001, p. 18; Stanciu 2015, p. 107.
9 Informaţii E. S. Teodor; vezi şi Curta 2001, p. 273, fig. 58.
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longitudinale de-a lungul pereţilor. Fragmentele de oale
(nouă bucăţi identificabile) prezintă aceleaşi caracteristici:
sunt lucrate exclusiv cu mâna, fără decor, buzele sunt
formate vertical sau uşor evazate, fără profilare.
De menţionat şi prezenţa tăviţelor de lut (cinci
bucăţi) şi a unei oale cu buză verticală care a fost găurită,
foarte probabil, cu scopul de a fi agăţată (un vas
asemănător a fost găsit şi în G.17/2011) (Fig. 10–11).
Complexul 62/2017 (Fig. 12–13)
În cursul campaniei arheologice din 2017 au fost
identificate încă patru complexe asemănătoare, dar, din
cauza suprafeţelor de cercetare (condiţionate de drumul
planificat), trei dintre ele au fost dezvelite doar parţial. Aşa
s-a întâmplat şi cu G.62/2017 al cărei colţ nordic (locuinţa
fiind orientată nord-est – sud-vest) a rămas necercetat.
Chiar şi aşa, dimensiunile principale au putut fi
documentate şi/sau plauzibil reconstituite: planul are 3,60
× 3,50 m (12,60 mp), se adânceşte în solul steril la -10/-35
cm de la nivelul de apariţie (Fig. 12). În structura
complexului sunt, însă, diferenţe importante faţă de cele
observate anterior: groapa este mai puţin adâncă şi, în
acelaşi timp, nu sunt urme de pari la colţuri. În locul
acestora s-au observat lărgiri/extinderi ale nivelului din
interior, care depăşesc planul strict rectangular al gropii.
Pe baza acestora, presupunem existenţa câtorva tălpi
orizontale ca bază a pereţilor verticali, deci o altă soluţie
constructivă decât cea cu stâlpi la colţuri. Materialul
ceramic a fost mai sărăcăcios şi constă în cinci fragmente
de tăviţe de lut şi un singur fragment de oală, toate lucrate
cu mâna şi nedecorate (Fig. 13). Colţul vestic al locuinţei a
fost deranjat de G.66, în care s-au găsit, alături de
fragmente ceramice caracteristice SMC (evident în poziții
secundare), şi fragmente medievale din secolele XII–XIII.
Complexul 93/2017 (Fig. 14–16)
În partea inferioară vestică a dealului subsolul
galben-lutos dispare (sau cel puţin este situat foarte
adânc), fiind înlocuit de un strat de pământ negru. În
această zonă, numărul şi densitatea complexelor scad,
aceasta fiind în evidentă legătură cu tipul solului, despre
care presupunem că ar fi de origine aluvială. Prezenţa apei
în apropiere explică şi faptul că, în această zonă, în afară
de G.90/2017, sunt doar două complexe mai importante,
ambele legate de activităţi meşteşugăreşti: gropa unui
atelier de fierar şi un cuptor de ars ceramică din epoca
arpadiană10. Tot acolo au fost identificate şi urmele de
prelucrare a minereului de fier (fragmente de cuptoare,
bucăţi de zgură), activitate legată de aşezarea SMC.
G.93/2017 a apărut, deci, într-o zonă unde nu ne-am fi
aşteptat la complexe de locuit. Această locuinţă se

10

Botár 2018a.

deosebeşte de complexele prezentate anterior nu numai
în privinţa localizării, ci şi în privinţa dimensiunii şi a
planului. Deşi au fost cercetate doar aproximativ două
treimi din suprafaţa gropii, s-a observat clar că ne aflam în
faţa unei locuinţe adâncite (-60 cm faţă de nivelul de
surprindere), cu dimensiuni de 5(×5) m (25 mp
reconstituit), având câte trei stâlpi mari pe fiecare latură,
şi un cuptor cu plan pătrat în colţul nordic. Vatra avea o
mărime de circa 40/70 cm, fiind refăcută cel puţin odată
(Fig. 14). În interior, nivelul de călcare se prezenta ca o
suprafață neregulată (1,00 x 2,50 m), fiind făcut din lut
bătătorit. Pe latura sudică au fost găsite urmele unei
scânduri de stejar arse, care provine, cu mare
probabilitate, din structura interioară construită între
stâlpi şi peretele gropii, şi care s-a continuat şi în elevaţie.
Scândurile arse sunt un indiciu pentru distrugerea prin
incendiere, fapt confirmat şi de un strat de arsură din
umplutura locuinţei. Credem, deci, că în celelalte cazuri
unde focul nu a „conservat” prin carbonizare structurile
de lemn interioare, acestea pot fi presupuse. Materialul
arheologic este „identic” cu cel menţionat mai sus:
fragmente de oale lucrate cu mâna (şapte bucăţi
identificabile), nedecorate, cu buze drepte, verticale sau
uşor evazate, fără profilare. Acestora li se adaugă
fragmentele a şase tăviţe de lut (Fig. 15–16).
Complexul 124/2017 (Fig. 17–18)
Din G.124/2017 a fost dezvelit doar o mică parte (cca
1/5) din latura sudică a unei gropi dreptunghiulare
(adâncită la -50/-60 cm de la nivelul de apariţie), partea
cea mai mare fiind sub profil, neafectată de lucrările de
construcţie a drumului planificat. Totuşi, porţiunea
identificată a furnizat destule informaţii pentru a încerca
o reconstituire a planului. Latura sudică cercetată are o
lungime de 4,00 m (astfel, planul reconstituit ar avea 16
mp), în care au apărut două (+una) gropi de pari. Colţul
sud-vestic al locuinţei (G.124) suprapunea două gropi SMC
(G.51 şi G.129) în umplutura cărora, deja mixtă, nu s-a
putut identifica groapa stâlpului trei. Cu toate acestea, pe
baza analogiilor din acest sit (şi nu numai), considerăm că
existenţa unui al treilea stâlp nu poate fi pusă sub semnul
întrebării, existând şi aici sistemul constructiv de 3 × 3
stâlpi. Între aceştia, s-a văzut clar urma mai multor
scânduri de stejar, arse, din structura interioară a gropii,
ba chiar, în colţul sudic şi estic, se vedea şi îmbinarea
acestora în formă dreptunghiulară (Fig. 17). Deşi în
porţiunea dezvelită nu am găsit pietrele cuptorului, un
strat ars la roşu din profil sugerează localizarea acestuia
undeva în colţul estic. Materialul ceramic colectat constă
în fragmentele a două oale cu buză uşor îndoită şi o oală
întreagă cu buză verticală, toate lucrate cu mâna şi
nedecorate (Fig. 18).
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Fig. 4. Complexul 17/2011, plan şi fotografie / Features 17/2011, drawing and photo.
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Figura 5. Complexul 17/2011, materiale arheologice / Findings from feature 17/2011.
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Figura 6. Complexul 17/2011, materiale arheologice / Findings from feature 17/2011.
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Figura 7. Complexul 32/2011, plan şi fotografie / Features 32/2011 drawing and photo.
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Figura 8. Complexul 32/2011, materiale arheologice / Findings from feature 32/2011.
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Figura 9. Complexul 13/2017, plan şi fotografie / Feature 13/2017 drawing and photo.
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Figura 10. Complexul 13/2017, materiale arheologice / Findings from feature 13/2017.
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Figura 11. Complexul 13/2017, materiale arheologice / Findings from feature 13/2017.
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Figura 12. Complexul 62/2017, plan şi fotografie / Feature 62/2017 drawing and photo.
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Figura 13. Complexul 62/2017, materiale arheologice / Findings from feature 62/2017.
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Figura. 14. Complexul 93/2017, plan şi fotografie / Feature 93/2017 drawing and photo.
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Figura 15. Complexul 93/2017, materiale arheologice / Findings from feature 93/2017.
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Figura 16. Complexul 93/2017, materiale arheologice / Findings from feature 93/2017.
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Figura 17. Complexul 124/2017, plan şi fotografie / Features 124/2017 drawing and photo.
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Figura 18. 1–5. Complexul 124/2017, materiale arheologice; 6. Tăviţă de lut de la Delnița (Hr) – Csordajáró; 7. Tăviţă de lut de la Sânsimion (Hr) –
Cariera de nisip / 1–5. Findings from feature 124/2017; 6. Clay pan from Delnița (Hr) – Csordajáró; 7. Clay pan from Sânsimion (Hr) – Cariera de nisip..
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Ajunşi la finalul prezentării complexelor, formularea
unor concluzii nu poate fi evitată. Referitor la materialul
cel mai bogat – ceramica –, trei caracteristici par a fi
importante. Fragmentele de oale şi de tăviţe („tipsie”) de
lut găsite în locuinţe sunt lucrate exclusiv cu mâna.
Materialul ceramic nu este decorat deloc11. Aceste două
caracteristici, împreună cu morfologia arhaică „tip Praga”
a oalelor cu buze neprofilate sau foarte simple sunt
indiciile unei datări timpurii12. Trebuie repetat că, în urma
unor analize metrice minuțioase, tipurile ceramice zise
generale s-au dovedit a fi nu foarte larg și uniform
răspândite și că, în ciuda unor asemănări vizuale, există de
fapt diferite variante morfologice13. În acelaşi timp, este
surprinzător numărul mare al tăviţelor de lut, despre care

se prespune că se înmulţesc în perioade mai târzii, într-un
număr redus apărând şi în aşezările cele mai timpurii.
Având în vedere numărul relativ mic de locuinţe
(şase complexe) dezvelite, soluţiile constructive sunt
surprinzător de multe (Fig. 19). Cea mai simplă formă este
cea cu câte un stâlp la colţuri (2 × 2, varianta a), în alte
cazuri apar stâlpi şi la mijlocul laturilor (3 × 3, varianta b).
Stâlpii puteau fi poziţionaţi peste colţul propriu-zis, în
afara gropii rectangulare (varianta c), sau aceştia lipseau,
putând fi înlocuiţi de tălpi din lemn (varianta d). Variantele
a (32/2011, 13/2017) şi b (93/2017, 124/2017) au fost
documentate de câte două ori, în timp ce variantele c
(17/2011) şi d (62/2017) sunt reprezentate de câte un
singur complex.

Figura 19. Schiţa tipologiei locuinţelor din Miercurea Ciuc – Fodor-kert (2011–2017, fără scară şi orientare) / Plan of the dwellings
from Miercurea Ciuc – Fodor-kert (2011–2017, without scale and orientation).

Menţionăm că, deşi toate locuinţele erau adâncite în
pământ, suntem convinşi că aveau pereţi şi în elevaţie,
deasupra nivelului de călcare. Chiar dacă aceste tipuri de
locuinţe sunt atestate prima oară în bazinul Ciucului,
asemenea complexe existau deja în Transilvania, fiind
consemnate în literatura de specialitate14.
În legătură cu cuptoarele de piatră, credem că, în
general, materialul din care sunt alcătuite (piatră / lut /
cărămidă) nu poate fi considerat indicator cronologic și/sau
cultural, acesta fiind influențat, în primul rând, de
posibilitățile și/sau „tradițiile” locale. Menționăm în acest
sens faptul că în locuinţele SMC din secolele III–IV din situl
Odorheiu Secuiesc – Lok se aflau cuptoare de piatră,
acestea fiind atestate și în locuinţele din secolele XII–XIII din

11

Număr
complex
17/2011

Material analizat

32/2011
13/2017

situl Fodor-kert (complexul 24/2014), perioadă în care
existau și locuinţe cu cuptoare din lut (71/2011).
Pe baza suprapunerilor, aveam o cronologie relativă a
complexelor descrise mai sus: acestea suprapuneau gropi SMC
(32/2011, 13/2017, 124/2017) și erau uneori intersectate de
gropi medievale (17/2011, 62/2017), deci cronologic puteau fi
încadrate, chiar și fără alte indicii, între secolele IV–X.
În ceea ce priveşte datarea complexelor, în prima
instanţă, pe baza ceramicii exclusiv lucrată cu mâna, eram
siguri că ele aparţin orizontului cel mai timpuriu al slavilor
intracarpatici. Ulterior, în urma unor consultări, ne-am
pierdut convingerea privind cronologia timpurie a
aşezării15, de aceea am apelat la analize 14C a unor probe
colectate din complexele descoperite16.

os

Perioadă calendaristică
necalibrată (BP) (± 1 σ)
1534±22

Perioadă calendaristică
calibrată (cal AD) (2σ)
Cal AD 428–591

os

1488±22

cal AD 542–625

cărbune

1442±24

cal AD 575–650

93/2017

cărbune (din scândură)

1731±26

cal AD 418–540

124/2017

cărbune (din scândură)

1566±26

cal AD 421–551

Credem că puţinele fragmente mici lucrate la roată aparţin, cu mare
probabilitate, aşezării culturii SMC, ale cărei resturi ceramice
abundente apar în poziţii secundare în toate complexele ulterioare,
inclusiv în cele din secolele XIII–XIV. În urma revizuirii materialului
ceramic, am găsit doar două (!) fragmente lucrate cu mâna
(G.124/2017) pe care se văd incizii în formă de linii ondulate.
12
Dostál 1979, p. 192–193.
13 Paliga, Teodor 2003, p. 132–156.

14

Cosma 1996; 2003; Stanciu 2013, p. 332–333.
Doresc să mulţumesc domnilor E. S. Teodor (MNIR, Bucureşti) şi
I. Stanciu (IAIA, Cluj-Napoca) pentru ajutorul acordat.
16
Analizele au fost executate de Isotoptech Zrt (Debrecen, Ungaria) de
către dr. Mihály Molnár şi colaboratorii şi au fost finanţate de Consiliul
Judeţean Harghita.
15
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Datările obţinute astfel sunt pe de o parte cele aşteptate (secolele VI–VII), altele sunt însă surprinzător de
timpurii, secolele V–VI (marcat cu italic bold)17 (Tabel, Fig. 20).

Figura 20. Diagramele analizelor 14C / 14C analysis diagrams.

17

Numerele rapoartelor de analiză: I/1890 (2018), I/1654 (2017), I/1415 (2016). Tabelul a fost întocmit cronologic, de la analizele mai vechi spre cele
mai noi.
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Atribuirea cronologică şi culturală a complexelor
descrise este destul de evidentă, astfel de elemente fiind
publicate de mult în literatura de specialitate, chiar şi din
vecinătatea imediată a depresiunii Ciucului. Analogiile
cele mai apropiate ale complexelor și materialelor de la
Miercurea Ciuc – Grădina Fodor-kert le găsim în văile și
depresiunile învecinate din județul Covasna (Poian,
Cernat). Zoltán Székely, cel care a avut cele mai multe
cercetări în regiune, a datat așezarea slavilor timpurii în
estul Transilvaniei la mijlocul secolului al VI-lea și tot el a
prezentat cele mai importante caracteristici ale culturii
materiale ale acestui orizont arheologic identificat de el în
curbura Carpaţilor Răsăriteni18. Descoperirile din
Miercurea Ciuc aparțin acestui orizont. Ceramica lucrată
exclusiv cu mâna și lipsa oricărui decor sugerează faptul că
aceste complexe aparțin primelor generații de slavi
așezați aici și sunt dovezi ferme ale locuirii depresiunii
Ciucului în secolele (V–)VI–VII.
Având în vedere datările clasice, adică mijlocul sau a
doua parte a secolului al VI-lea pentru cele mai timpurii
descoperiri atribuite slavilor din estul Transilvaniei, datele
de la Miercurea Ciuc indică posibilitatea unor datări,
măcar teoretic, chiar cu un secol mai devreme (din a doua
jumătate a secolului al V-lea!). Desigur, o primă reacţie
normală este o reținere faţă de corectitudinea acestor
analize şi datări. În această privinţă, trebuie subliniat
faptul că datările din acelaşi sit pentru materialele trimise
din complexele Sântana de Mureş – Cerneahov s-au
încadrat între mijlocul secolului al III-lea şi a doua parte a
secolului al IV-lea, adică exact în perioada „clasică” a
acestui orizont arheologic. Suntem destul de convinşi că
datările 14C sunt, deci, corecte şi trebuie operat cu aceste
intervale. Nu dorim să promovăm neapărat o datare
timpurie; sarcina noastră se opreşte la prezentarea
materialelor şi informaţiilor primite. Totuşi, în cele două
cazuri cu datări foarte timpurii, limita superioară, adică
cea mai recentă (care din punct de vedere al validităţii nu
are nicio prioritate faţă de anii/perioadele mai vechi!) abia
ajunge la mijlocul secolului VI, deci avem de a face, cu
siguranţă, cu o aşezare slavă dintre cele mai timpurii în
interiorul Carpaţilor.
În arheologia contemporană se observă o abordare
foarte precaută (uneori exagerată, credem) în legătură cu
conectarea directă a unor caracteristici arheologice cu
comunităţi umane şi etnonime; credem, totuşi, că
descoperirile prezentate mai sus pot fi atribuite slavilor
18

Székely 1960; 1970; 1975. Datările lui Z. Székely au fost acceptate de
specialiștii români, vezi Stanciu 2001; 2013 p. 338-347.
19
Pentru acest subiect, vezi lucrările lui Curta 2001 şi Paliga, Teodor
2009.
20 Székely 1970, p. 130; Székely 2003, p. 179–184. Totuşi, între cele două
publicaţii există o diferenţă de proporţii privind frecvenţa ceramicii
lucrate la roata înceată şi/sau rapidă găsite în complexele de la Poian,

timpurii. În acest studiu, nu dorim să ne aventurăm în
domeniul etnogenezei slavilor sau în cronologia
etnonimului de „slav”, ci ne limităm la prezentarea datelor
și observațiilor proprii19.
În acelaşi timp, limita superioară a datărilor
complexelor slave se opreşte la mijlocul secolului al VIIlea, ceea ce sugerează faptul că aşezarea a fost
abandonată la mijlocul secolului. Datările 14C sunt, și din
această perspectivă, corelate realităților arheologice.
Suntem de părere că cel puţin lipsa decorurilor, a formelor
și a profilelor mai dezvoltate indică o cronologie
anterioară secolelor VIII–IX.
Aşezarea de la Poian pare, la prima vedere, o
analogie perfectă, apropiată atât geografic, cât şi
arheologic; în componenţa materialelor sunt, însă,
diferenţe arheologice semnificative. Astfel, la Poian, în
fiecare locuinţă cercetată, pe lângă ceramică arhaică
lucrată cu mâna a apărut şi ceramică lucrată la roata
rapidă20; în schimb, la Fodor-kert, fragmentele lucrate la
roata rapidă „lipsesc”. Ghilimelele indică faptul că ele, de
facto, pot fi găsite în complexe, dar suntem de părere că
nu sunt contemporane cu folosirea locuinţelor şi au ajuns
acolo odată cu procesul de umplere a gropilor, fiind de
fapt în poziţii secundare. Ne pare posibilă explicaţia că
diferenţele dintre aşezarea de la Miercurea Ciuc – Fodorkert şi cele de la Cernat şi Poian, adică absenţa şi/sau
existenţa ceramicii lucrată la roată să fie explicabile nu
doar prin eventualele diferenţe cronologice, dar şi prin
diferenţele de habitat. Conform datelor prezente în cazul
punctului Grădina Fodor-kert din Miercurea Ciuc, între
cele două aşezări, adică cea Sântana de Mureş –
Cerneahov şi cea a slavilor timpurii, există un hiatus clar.
Slavii ajunşi în bazinul Ciucului nu aveau niciun contact
direct cu „goţii”, aceştia migrând din zonă cu cel puţin
câteva decenii mai devreme, în partea a doua a secolului
al IV-lea. În acelaşi timp, în judeţul Covasna, influenţa
(prezenţa?) gepidică poate fi documentată21, în timp ce
pentru aceasta nu există dovezi certe în Ciuc22.
Prezenţa slavilor într-o perioadă surprinzător de
timpurie în Ciuc, faţă de cele cunoscute până acum
(judeţul Covasna, valea Târnavei), poate fi explicată chiar
prin lipsa elementelor germanice, adică prin extinderea
„Gepidiei” doar până la vest de munţii Harghita şi prin
hiatusul de putere în zona superioară a văii Oltului. Poate
primele comunităţi slave erau silite să se aşeze în afara
regiunilor controlate de gepizi şi doar după apariţia
având în vedere că „Fast in jeder dieser Hütten” (1970) înseamnă, de
fapt, doar 50–60% (2003).
21
Székely 1970, p. 136; Székely 2003, p. 137.
22
În acest moment, cunoaştem doar câteva fragmente ceramice din
Sânsimion (fără context arheologic) lucrate la roata rapidă, din pastă
fină de culoare gri-deschis şi cu decor ştampilat, care, eventual, pot fi
puse în legătură cu ceramica gepidică; vezi: Botár 2010, p. 20, 38; fig.
14/10–12.
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avarilor au avut acces spre zonele interioare ale
Transilvaniei, de-a lungul cursurilor inferioare ale văilor.
Căutând analogii spre nord, contextul arheologic al
descoperirilor din Lăzarea (magh.: Gyergyószárhegy) este,
din păcate, iarăși incert. Aici, în anii 60 ai secolului
anterior, au fost efectuate săpături arheologice în cursul
cărora, pe lângă materiale aparținând culturii Sântana de
Mureș – Cerneahov, au fost găsite și fragmente ceramice
din secolele VI–IX, între altele și tăvițe de lut și ceramică
decorată/marcată prin incizarea unui pește și a crucii23.
Faţă de aceste două analogii apropiate geografic
(siturile din Covasna şi depresiunea Gheorgheni, ambele
la cca 50 de km), situl de la Miercurea Ciuc se distinge şi
prin faptul că aşezarea slavilor nu are, aparent,
continuitate: nu avem complexe „slave” care să fie
databile cu certitudine în secolele VIII–X. Între orizontul
slavilor timpurii şi cel medieval (sec. XII–XIII) se pare că
aşezarea a fost părăsită şi dealul nu a fost locuit de nicio
altă comunitate.
Importanța așezării slave timpurii de la Miercurea
Ciuc depășește cu mult cadrul istoriei locale. Datele din
Ciuc prezentate aici aduc o contribuție mică, dar
importantă, la înțelegerea acestui proces est-european,
mai ales datorită faptului că aspectul arhaic al ceramicii
din Miercurea Ciuc şi datările 14C sugerează faptul că avem
de a face cu una dintre cele mai timpurii așezări slave din
zonă şi poate din interiorul Transilvaniei.
Aşezarea de la Miercurea Ciuc nu era, cu mare
probabilitate, o enclavă izolată, însă alte sate
contemporane sunt încă neidentificate şi/sau
necercetate. Câteva fragmente de tăviţe de lut din
periegheze (Leliceni, cca 3,8 km sud) şi cercetări
nedocumentate (Delniţa – Csordajáró, cca 3,1 km nord –
Fig. 18/6, Sânsimion – Cariera de nisip, cca 13 km sud) sau
fragmentele ceramice din Jigodin – Galeria Nagy Imre sunt
semne clare că habitatul secolelor (V–)VI–VII(–IX–X) era
mult mai însemnat decât pare actualmente, în lipsa
cercetărilor. Desigur, eventuala descoperire a unor
cimitire ori morminte contemporane aşezărilor ar aduce
noi informaţii importante pentru înţelegerea proceselor
istorice.
Avem, însă, indicii indirecte, dar destul de
convingătoare, legate de importanţa şi dimensiunile
habitatului secolelor VII–IX din valea Oltului Superior.
De-a lungul munţilor Harghitei au fost identificate valuri,
urme de fortificaţii, care pot fi documentate pe kilometri.
Valorile extreme ale datărilor 14C ale unor structuri
interioare de lemn cuprind perioada dintre anii 681–
880 p.Chr.24. Având în vedere localizarea, distribuţia şi

Beldiman 1987 – C. Beldiman, Cercetări privind sec. III–IX în estul
Transilvaniei (Judeţul Harghita), SympThrac 5, 1987, p. 22–24.
Benkő 1991 – L. Benkő, Nyelvészeti adalékok a magyarság erdélyi
megtelepedéséhez, Magyar Múzeum 1, 1991, p. 52–61.
Botár 2008 – I. Botár, Csík Árpád-kori településtörténetének kérdései a
helynevek és a régészeti adatok fényében, Helynévtörténeti
tanulmányok 3, 2008, p. 71–94.
Botár 2010 – I. Botár, A Marosszentanna – Csernyahov kultúra régészeti
emlékei a Csíki-medencében I., în: Zs. Körösfői (ed.), Erdély és
kapcsolatai a kora népvándorlás korában, Molnár István Múzeum
kiadványai 3, Székelykeresztúr, 2010, p. 15–38.
Botár 2014 – I. Botár, Árpád-kori településrészlet Csíksomlyón, CsSzMÉ
10, 2014, p. 29–46.
Botár 2018a – I. Botár, Árpád-kori edényégető kemence Csíksomlyón, în:
D. Mérai, Á. Drosztmér, K. Lyublyanovics, J. Rasson, Zs. Papp Reed,
A. Vadas, Cs. Zatykó (eds.), Genius loci. Laszlovszky 60 (e-book),
Budapest, 2018, p. 193–196.
Botár 2018b – I. Botár, Finally Slavs! Early Slavic infiltration into the
Eastern Carpathians, Hungarian Archaeology e-journal, 2018 winter.

23

26

Demjén, Lăzărescu 2010, p. 68–70.
Sófalvi 2013.
25 Singura excepţie publicată este cercetarea de la Sâncrăieni – Cariera
de nisip unde, între alte materiale ceramice, apar şi câteva databile în
epoca migraţiilor târzii. Vezi: Preda 1959, p. 831–832, 845–851.
24

lungimea lor, acestea nu sunt linii de apărare propriu-zise,
dar ele marchează cu certitudine un hotar simbolic(?)
între lumi diferite. Deşi sunt încă multe semne de
întrebare privind iniţiatorii, cauza şi scopul acestor
„investiţii” majore, administrarea şi baza demografică a
executării lor, aceste valuri demonstrează indirect o
posibilă ameninţare dinspre est, deci o populaţie în
expansiune (?) la est de munţii Harghita, în prima instanţă
(şi) în bazinul Ciucului.
Această presupunere nu este deocamdată
confirmată de informaţiile arheologice din Ciuc, în sensul
că nu avem date sigure privind caracterul habitatului în
secolele VII–IX din valea Oltului Superior/Ciuc, ceea ce ne
îndeamnă la continuarea cercetărilor şi în această
direcţie25.
Evoluţia şi caracterul habitatului secolelor VIII–XI
sunt importante şi din perspectiva aşezărilor medievale
(sec. XII–XIV). În literatura lingvistică şi istorică este
aproape o axiomă existenţa unui substrat toponimic şi,
implicit, demografic slavic anterior aşezărilor medievale
maghiare26, fără ca cineva să se fi întrebat dacă, întradevăr, sunt aşezări „slave” în secolele VIII–XI în
depresiunea Ciuculului, al căror nume ar fi fost predatpreluat cândva în cursul secolelor XII–XIII...27. În orice caz,
pe baza datelor actuale, numele aşezărilor cu etimologie
slavă din apropierea sitului Fodor-kert ca Delniţa (magh.:
Delne – din dol(i)na/vale), Topliţa Ciuc (magh.: Taploca –
din izvor de apă caldă) sau toponimiile din extravilan din
zonă (Szécsény, Gelence, Harom) nu pot fi legate direct de
aşezarea slavă din punctul Fodor-kert.
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