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PECENEGII iN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

SZEKElY ZOLTAN 

Prin cercetările arheologice şi istorice efectuate în ultimii ani au fost 
clarificate multe probleme privind istoria Transilvaniei, dar cu toate acestea 
mai sînt încă unele nerezolvate, printre care şi problema organizării apărări i 
graniţei în timpul feudalismului timpuriu . In următoarele rînduri, pe baza 
unor cercetări făcute recent în sud-estul Transilvaniei arătăm unele rezul
tate obţinute în acest sen,s. 

După instaurarea stăpînirii regatului feudal maghiar la începutul mi
leniului al 11-lea e.n. în Transi·lvania, regii maghiari au adus în sud-estul 
Transilvaniei pe secui, care în secolul al Xli-lea au ajuns deja în Ţara 
Birsei din părţile bihorene, iar la începutul secolului al Xlii-lea au fo~t 
mutaţi in regiunea unde locuiesc şi azi. Tn afară de secui, pentru asigura
rea graniţei de răsărit, au fost aduse şi alte populaţii înrudite la origine, 
pPintre care şi pecenegii.1 Aceştia, avind aceeaşi organizaţie gentilică, tra i 
ş i fel de luptă, în cursul vremii s-au contopit cu populaţia secuiască. Amin
tirea lor s-a păstrat prin unele denumiri de localităţi şi atestări documen
tare menţionîndu-i sub denumirea de "bisseni-picenati". Astfel, pe ter.ito
riul judeţului Covasna există satul denumit Beşeneu (actual Pădureni), iar 
documentele scrise menţionează existenţa pecenegilor la Sînzieni, T uri a 
(cuprinzînd localităţile Kanta, Voiai şi Karatna) şi Valea Seacă,2 toate si
tuate în curbura Carpaţilor Orientali. 

Primele date scnise despre pecenegi sînt din anii 1116 şi 1146, cînd 
în avangarda armatei maghiare în timpul regilor maghiari, Ştefan al 11-lea 
ş i Geza al 11-lea au luptat alături de secui la Olşova şi la Laita contra ba
varezilor şi cehUor.3 Resturile de cultură matenială a lor şi a secuilor, fiind 
vorba de populaţii cu aceeaşi organizaţie social-politico-culturală ca a un
gurilor, este greu de diferenţiat şi pînă în prezent nici nu s-a făcut. Datele 
furniiate de denumirea localităţilor şi de documentele scrise sint atestate 
şi de descoperirile arheologice făcute pe teritoriul judeţului Covasna. 

Astfel, în anul 1970, din albia pîrîului Vîrghiş, în hotarul oraşului Ba
.raolt, cu ocazia exploatării nisipului de la adîncimea de 2 m, excavatorul 
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a scos un vas din bronz cu trei picioare.4 localitatea Baraolt, este consi
derată ca aşezare de origine peceneagă.5 Acest vas nu putea să oparţină 
altei populaţii decit pecenegHor, fiindcă un astfel de vas nu este cunoscut 
din altă epocă, iar forma lui cu trei pidoare arată că a fost folosit la vatră 
liberă de o populaţie, care s-a ocupat cu creşterea animalelor mari. 

Alte descopeniri provin din campaniile de săpături din anii 1982, 1984 
făcute ·la Turia, în partea denumită Karatna, care au furnizat şi o altă dată 
mai importantă pentru cunoaşterea culturii materiale a acestei popu'loţii. 

Pe malul stîng al pîrîului Turia este situată o parte a comunei Turio, 
denl)mită ,.Karatna". lîngă podul care trece peste pîrîul din această parte 
a comunei, terenul este mai ridicat, avind denumirea de ,;loc de aşezare". 
Pe acesta au fost depistate resturile unei locuinţe din prima vîrstă a fie
rului (Hallstatt) peste care s-a suprapus şi o aş·ezore din feudalismul tim
puriu. Intr-o groapă provenită din prima vîrstă a fierului a fost săpată alta, 
aparţinînd feudaJ.ismului timpuriu. In groapa din urmă au fost găsite multe 
fragmente ceramice, bucăţi din vase cu şi fără toartă făcute la roată bună 
(fig. 2/3-6; 5/1-4; 6/1-7; 7/1-3, 8-9; 3-1), in afară de acestea au mai 
fost găsite şi fragmente provenite din buzele unor căldări de lut (fig. 211-2). 

Tot la Turio, în cursul companiei de săpătur.i din anul 1984, efectuate 
în curtea şi grădina conacului Apor, actualul sediu al C.A.P.-ului, pe locul 
unde s-a excovat pămîntul pentru silozuri, o fost descoperită o locuinţă din 
feudolismul timpuriu. Terenul unde a fost aşezarea a f.ost distrus, numai o 
mică parte s-a păstrat intact, în care·, printre alte resturi de cultură, au fost 
depistate şi resturile unei locuinţe· provenind din cultura matefliolă a feuda
lismului timpuriu. 

locuinţa a avut o formă dreptunghiulară, orientată est--vest. Latura 
estică a fost tăiată, terenul fiind folosit la nisipărie. Măsurînd după latura 
vestică, dimensiun,ife ei au fost: 4 x 4 m. Pe latura nordică şi sudică a , lo
cuinţei, la bază au fost aşezate pietre pe muchie ca un fel' de zid, împie
dicînd surparea nisipului. Cuptorul cu bolta săpată în peretele gropii a f.ost 
pe latura sudică o locuinţei. La o distanţă de 2 m de cuptor o fost. o vatră 
de lut rotundă cu suprafaţa lutuită. Dimensiunile cuptorului: 1 x 1 m; vetrei 
0,90 x 0,90 m. fn jurul cuptorului şi a vetrei ou fost găsite multe fragmente de 
vase, unelte de uz casnic din os şi din fier şi arme. Intrarea era în colţul 
nord-estic al bordeiului (fig. 1). . 

Din inventarul bordeiului, cel mai bogat a fost materialul ceramic. 
Vasele sînt făcute, atît la roată înceată, cît şi rapidă din pastă bună, arsa 
brun-negru sau cărămiziu. Vasele, în majoritatea covîrşitoare sînt de tip 
oală-borcan; cazanul de lut a fost reprezentat numai de un singt,~r fragment 
de margine. Apar de asemenea căni cu gura treflotă _ prevăzute cu to.artă 
de bandă . Pe două fragmente de fund de vas au fost ştampile in formă 
de cruce cu braţele în relief (fig. 3/2, 5/2). Oalele borcane sînt d~ două 
tipuri: oale cu buza răsfrîntă în afară şi tăiate drept, cu pereţi groŞi, făcute 

· la roată, de mînă şi oale cu peretele mai subţire din pastă mai fină, făcute 
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la roată rapidă (fig. 3/1-8; 5/2-3; 6/8-10; 7/5-7; 8/1-2). Uneltel·e de uz 
casnic sint reprezentate prin cuţite, ace, o cheie din fier şi un străpungător 
din os (fig. 4/1-3,7). Armele sînt reprezentate prin trei vîrfuri de săgeată din 
fier de diferite tipuri şi de jumătatea unui pinten din fier (fig. 4/4-6). Nu 
au fost găsite obiecte de podoabă şi nici monede. 

La distanţa de 5 m de latura estică a locuinţei a fost un cuptor cu 
boltă, de copt pîine, cu gura spre est. Tot în acest şanţ a fost găsită o groapă 
de gunoi aparţinînd locuinţei, in care au fost găsite fragmente de vase şi 
scheletul unui animal rozător. 

La încadrarea cronologică a locuinţei şi a aşezării ne-au furnizat date 
materialul ceramic 6 şi vîrfurile de săgeţi. Vasel·e din prima categorie, în 
număr destul de redus, fără ornamente, precum şi oalele-borcan cu forme 
mai evoluate, cu ornament de striuri din categoria a doua, ştampHa pe 
fundul unui vas? lipsa aproape totală a cazanului de lut,ll apariţia cănilor 
cu gura treflată şi cu toarta de bandă, arată că locuinţa nu se poate data 
în secolul al Xli-lea, oi numai la începutul secolului al Xlii-lea. Vîrfurile de 
săgeţi şi pintenul cu spin dovedesc numai faptul că aceste forme mai per
sistă şi in secolul al Xlii-lea, dar nu trec în secolul al XIV-lea. 

Denumirea locului (Loc de aşezare), precum şi materialul ceramic des
coperit nu lasă nici o îndoială că pe acest loc a fost o aşezare din feuda
lismul timpuriu, core etnic aparţinea populaţiei pecenege, atestată pe aoeste 
locuri şi prin documente scrise. 

Se pune întrebarea, cind a fost adusă această populaţie în această 
parte a judeţului Covasna. Deocamdată pentru stohilirea acestui fapt numai 
materialul ceramic ne furnizează date concret~. fn materialul ceramic al 
aşezărilor din sec. al Xli-lea din văile Tîrnavelor, a Oltului şi a Rîului Negru, 
nu au fost găsite vase cu toartă împreună cu fragmente provenite din căl
dări de lut.9 Acest fapt ne îndeamnă, ca data aşezării s-o situăm la sfîrşitul 
sec. al Xli-lea şi începutul s·ec. al Xlii-lea, prin urmare au venit cu secuii sau 
puţin timp după aceştia. Acest lucru este dovedit şi de faptul că in orga
nizaţia tnibală a secuilor au figurat între denumiri de gen şi de ramură (Ko
rozma şi Beşineu) care indubitabil au fost pecenege.10 Secuii din cele trei 
scaune în genul ,,Jeno" ou avut şi o ramură "beşinău".11 Aceşti pecinegi 
ca şi secu.ii, au fost liberi, avînd obligaţia de a efectua numai serviciul mi
litar, fapt reieşit şi dintr-un document din anul 1324, cînd sînt amintiţi pe
cenegii liberi la Valea Seacă. 12 Localităţile mai sus amintite ca aşezări pe
cenege făceau parte din teritoriul judeţului Alba de Sus.13 

Tn ceea ce pniveşte originea căldărilor de lut au fost emise diferite 
păreri. Dintre cercetătorii români unii cred că sînt de origine cu mană, 14 

considerînd că este ceramica caracteristică pecenegilor, 15 iar alţii nu admit 
aceste ipoteze şi sînt de părere că prototipurile lor trebuie căutate în aria 
culturii Saltovo-Maiaţk, de unde ou fost aduse în spaţiul carpato-dunărean 
de către Kabaro-chezari, bulgari şi maghiari, iar acestea ou fost preluate 
de populaţia locală. 16 Cercetătorii maghiari in general le consideră ca cele 



200 4 
·-----------····-··· -----· ·----------

mai caracteristice produse ale olăriei maghiare din secolele X-XIII,17 ori
ginea lor fi,i.nd în regiunea Donului, în cult,ura Saltovo şi că ungurii au 
folosit aceste căldări - de lut pînă !a sfîrşitul secolului al Xlii-lea. 

Din cele relatate mai sus, reiese că un singur lucru este cert, că 
populaţiile de stepă, ca ungurii, pecenegii şi cumanii au folosit căldările de 
lut Venind în Bazinul Dunării aduc cu ei acest tip de vase, iar descoperi
rea lor prin cercetările arheologke în anumite locuri unde au migrat aceste 
popoare, este întărită de documente scrise, denumirea unor localităţi, care 
specifică etnicitatea populaţiilor respective. 

În ceea ce priveşte locuinţa descoperită în grădina conacului Apor nu 
se poate preciza exact, că aparţine pecenegilor sau secuHor. Lipsa totală a 
căldărilor de lut dovedeşte că aşezarea este ulterioară ce~lei de la Telek, 
iar faptul că este situată pe malul drept al pîrîului, unde secu•ii s-au stabilit, 
pledează pentru atribuirea ei acestora . În concluzie putem constata că să 
păturile de la Turia au furnizat date importante pentru cunoaşterea istori
cului acestei regiuni în sec. XII-XIII, cînd secuii şi pecenegii s-au stabilit pe 
aceste meleaguri. 
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Planul locuinţei. 

Fragmente de vase din locui·nţă. 

Cuţit, ac, vîrfuri de săgeţi. 

Fragmente de vase din groapa de la Telek. 

Fragmente de vase. Telek: 1,4; Conacul Apor: 2,3. 

Fragmente de vase. Telek: 1-7; Conacul Apor: 8-10. 

Fragmente de vase. Telek: 1-3, 8-9; Conacul Apor: 4-7, 10. 

Fig. 8. Fragmente de vase. Conacul Apor: 1,2.; Telek: 3-7. 

THE PETCHENEGS IN THE SOUTH-EAST TRANSilVANIA 

Abstract 

On the bases of a few orcheological descoveries besides which, there are a bro·nze 

vessel found near Baraolt (Covasna Region) and fragments of pail mode of clay, found in 
a pit in Turia at the place named the settlements in Ba.raolt and Turia. 

He considers them to belong to the Petcheneg's brought together with the Szekely to 

guard the eastern fro.nlier of Transilvania. 
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Fig. 6. 
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