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Maramureş)

INTRODUCERE

De la inaugurare, la

cumpăna

dintre secolele XIX

propus colectarea de obiecte valoroase
mai vechi timpuri

până

în epoca

Colecţia incipientă

şi

şi

XX, Muzeul din Baia Mare

şi-a

variate din diferite domenii de activitate, din cele

modernă.
astăzi

de arheologie,

doar

parţial păstrată,

poate fi

reconstituită

pe baza primelor registre de inventar 1 şi publicaţii 2 ale muzeului. Ea conţinea piese extrem
de diverse ca

factură şi provenienţă,

muzeistică, obţinute

ele erau

găsit

localităţile

mărturisit

despre care se afirma
republican

mărturii

ca

importanţă ştiinţifică, documentară şi

donaţii.

ale unor

civilizaţii îndepărtate,

ceramică, opaiţe, sticlărie, plastică mică, bucăţi

artefacte aveau indicate
indicaţii,

şi

în cea mai mare parte prin

Unele dintre piese erau
sau romane,

dar

pe

că

de

provenienţă şi,

greceşti

de mozaic etc. Numai

chiar în cazul

existenţei

doar probabile. Printre piesele romane se aflau

puţine

unor astfel de
însă şi

câteva

au fost descoperite în Transilvania, de exemplu un denar

Cetăţuia

de la Cluj sau o parte dintr-un tezaur de monede de argint

imperiale din secolul II e.n. de la Zau de Câmpie. La muzeu a ajuns
găsită

egiptene,

la Baia Mare, pe Cziganyutca (str.

Ţiganului), şi

anume o

şi

piesă

o

monedă romană

de bronz

emisă

de

Antoninus Pius. În 1904 este primit ca donaţie un opaiţ de lut, despre care în Registrul de
inventar3 şi în Anuarul muzeului 4 se afirmă că aparţine epocii romane şi a apărut într-o
mină de la Chiuzbaia5 . Din păcate, nici această piesă nu mai poate fi identificată cu

certitudine în

colecţia actuală

a Muzeului din Baia Mare, pare

însă puţin

probabil ca ea

să

fi

fost într-adevăr de factură romană 6 .
Colecţia

de piese preistorice era

descoperiri aveau

precizată provenienţa.

importantă şi datorită

Unele dintre ele au

faptului

apărut

că

multe dintre

chiar la Baia Mare sau

1

Inventar 1898 - 1914: Regislrele de Invenlar I (A nagybanyai varosi muzeum leltara 1 - 4411) de la 1 la
4411 (anii 1898 - 1903), II (A nagybanyai varosi muzeum lellara 4412 - 7177) de la 4412 la 7177 (anii 1902
- 1905), Jurnalul Achiziţiilor Muzeului orăşenesc Baia Mare (A nagybanyai varosi muzeum beerkezesi
napl6ja) 1898 - 1914. Lipseşle inventarul de obiecte penlru perioada dintre 1906 şi 1914.
2
A Nagybanyai Muzeum-Egyesiilet Ertesitoje az 1900-iki egyesiileti evrol, Nagybanya, 1901; A Nagybanyai
Muzeum-Egyesiilet Ertesitoje az 1901-iki egyesiileti evrol, Nagybanya, 1902; A Nagybanyai MuzeumEgyesiilet Ertesitoje az 1902-iki egyesiileti evrol, Nagybanya, 1903; A Nagybanyai M1izewn-Egyesiilet
Ertesitoje az 1903-iki egyesiileti evrol, Nagybanya, 1904; A Nagybanyai M1izeum-l:,gyesiilet Ertesitoje az
1904-iki egyesiileti ev rol, Nagybanya, 1905 (în continuare Na:;ybMuzErt 1904); Utmutat6 a Nagybanyai
Varosi Muzeum Gyiijtemenyeihez. Budapest, 1904 (în conlinuare Utmutat6).
3
Nr. Inv. 7787 din 13 aprilie 1904. Donatie a preotului greco-catolic N. Lupan.
4
'
NagybMuzErt 1904, 40, nr. 26.
5
Piesa esle menţionată şi de alte surse contemporane: Gy. Lukacsi, Kisbanya, în "Nagybanya ", anul XXX,
nr. 21 din 22 mai 1904; A. Szmik, Adalekok Felsobanya szabad kirâlyi bânyavâros 111011ogrâ(iajâhoz,
Budapest, 1906, 4.
6

A se vedea şi consideraţiile lui I. Stanciu, Materiali romani conservati ne/le collezioni de! Museo
provinciale di Baia Mare, în M. Porumb (ed.), Omaggio a Dinu Adamesteanu. Cluj-Napoca. 1996. 160.
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în localităţi apropiate. Astfel, muzeului i-au fost donate topoare neolitice de la llba şi Apa,
topoare de bronz de la Baia Marc şi din zona Mlaştinii Ecedea, o parte a unui depozit de
bronzuri găsit în l3anat 7 , ceramică dintr-o aşezare de la Tg. Lăpuş, monede celto-dacice de
9

la Mcdicşu Aurit şi Firiza etc.
8

Pentru a ilustra cât mai complet istoria zonei, muzeul a achiziţionat şi mulajele în
ghips ale unor descoperiri preistorice locale, ajunse în alte colecţii muzeale: toporul de
cupru găsit, potrivit Registrului de inventar al muzeului, într-o mină de pe Dealul Crucii
din Baia Marc, unul dintre topoarele de bronz de la Gaura (Valea Chioarului), toporul de
bronz din depozitul de la llba, inelul de aur de la Seini, spada de bronz de la Iedera, piesele
de bronz şi fier de la Apa etc. Prezenţa lor în colecţia băimăreană este importantă şi din
punct de vedere ştiinţific, întrucât câteva dintre piesele originale s-au pierdut sau s-au
amestecat cu alte descoperiri, reconstituirea formei şi stabilirea apartenenţei lor tipologice
fiind realizate de cercetarea actuală tocmai pe baza acestor mulaje '

0

.

Dintre piesele din mileniul I e.n. remarcabile erau o cataramă provenită dintr-o
descoperire din Transilvania şi un solidus de aur emis de împăratul Theodosius II (408-

450). fără precizarea locului său de descoperire'

1

•

Localitatea de descoperire a acestui depozit a fost considerată până recent Şandra (corn. Biled, jud. Timiş).
vezi D. Popescu şi M. Rusu, Depâts de I 'âge du bron::.e 111oye11, Inv ArchRoumanie l, RIO. Mai nou. F.
Medeleţ, P. Rogozea, A. Szentmiklosi, Thraco-Dacica 22, 2001, 197 sqq. stabilesc că depozitul provine de
fapt de la Ivanovo (Serbia).
x Potrivii dalelor din inventarul vechi, Muzeul din Baia Mare a primit ca donaţie, la 3 iulie 1903, o singură
monedă din tezaurul de la Medieşu Aurit. E. Chirilă. A. Socolan. Te::.aure şi descoperiri 111011etare din
colecţia M11ze11/11i judeţean Mara111ureş, Baia Mare, 1971. 66 vorbesc de două piese din această localitate care
s-ar ana în coleqia muzeului băimărean. dintre care cel puţin una a fost achiziţionată de la un colecţionar.
După informaţiile pe care le-am primit de la Klement Karoly, colecţionarul în cauză, el a donat, în anii 'SO,
numai monede ce proveneau de la Tulgheş.
9
Gy. Schi.)nherr, Nagybânya monogrâ(iâja. Eisa fejez.et A 11agyba11yai teriilet ostârtenete, în "Nagybanya"
anul VI, nr. 34 din 20 august 1908 afirmă că o monedă celtică a fost descoperită în 1846 cu ocazia construirii
unui cuptor de topii minereuri la Firiza. Este vorba, foarte probabil, de piesa ajunsă la muzeul din Baia Mare,
despre care în Utmutatâ, 24, nr. 31 se spune că a fost găsită în valea pârâului Ravaszpatak. În lucrările mai
noi (I. Stanciu, EphNapocensis 2, 1992, 172, nr. 2, A: Gh. Poenaru Bordea, B. Mitrea, Dacia N.S. 37, 1993,
311. nr. 17), descoperirea este localizată la Baia Mare.
0
' De ex. toporul cu disc şi spin de tip B3, varianta Cehăluţ de la Ilba (vezi A. Vulpe, Ăxte und Beile in
Ru111ii11ie11 I. PBF IX 2. MUnchen, 1970. 85, nr. 440, pi. 31. 440) sau toporul de cupru de tip SzekelyNadudvar de la Baia Mare (vezi C. Kacs6, Mannatia 711, 2003, 37 sqq., fig. I).
11
J. Cseh. SzMME 7. 1990. Lista I, nr. 3, 66. nr. 9 şi I. Stanciu. EphNapocensis 7. 1997, 178, nr. 2; idem.
Cercetarea arheologică a epocii migraţiilor şi perioadei de î11cep111 a epocii 111ediemle timpurii (sec. V-IX
p. Chr.) pe teritori11l 11ord-1•estic al României, în C. Cosma, D. Tamba, A. Rustoiu (ed.), Studia Archaeologica
et Historica Nicolao Gudea dedicata. Omagiu Profesorului Nicolae Gudea la 60 de ani, BiblMusPor 4,
Zalău, 2001 (în continuare I. Stanciu, Cercetarea), 479 sq. se afirmă că piesa a fost descoperită la Baia Mare.
Ultimul nu exclude nici posibilitatea ca ea să fi apărui în împrejurimile oraşului. Pentru nici una dintre aceste
localizări nu există însă argumente. În colecţia muzeului exista un număr foarte mare de monede antice şi
medievale. cele mai multe fără precizarea localităţii de descoperire. colecţionate mai ales pentru valoarea lor
numismatică, aşa cum se şi evidenţiază în ghidul publicat în 1904. Totuşi. nu este exclus ca moneda să fi
provenit dintr-o localitate nordtransilvăneană, mai ales că în această regiune a mai apărui cel puţin o piesă
asemănătoare contemporană. vezi E. Chirilă, A. Socolan, op. cit., 72 sq. (descoperire de la Copalnic
Mănăştur). N-ar fi exclus ca şi piesa de aur de la Theodosius expusă la Sighetu Marmaţiei în 1876, despre
care se afirma că provenea din Chioar (v. ArchErt S.V. 10, 1976, 295), să fi aparţinut tot acestei categorii de
7
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medievală

Importante pentru istoria
descoperiri

făcute

oraşului

pe teritoriul

Baia Mare:

opaiţe

Borcutului, potcoave
oraşului.

Jibou, o
de la

găsite

şi

din

Medieşu

acelaşi

Aurit

şi

de muzeu din diferite
găsite

în

apărută

în

unelte de miner

ghiulele - una

de pe Cetatea de la Valea

cartier, buzdugan din parcul

alte piese: un fragment de

piatră

în

şi

Schănherr, ceramică

cu ocazia construirii liniei de cale

inscripţie fragmentară

cetăţile

casei

la adâncimea de 1 m în

Desigur, valoroase erau

localităţii Lăpuşel

hotarul

grădina

din apropiere de

de lut

fortificaţii,

mina de pe Dealul Crucii, diferite obiecte legate de
şanţul cetăţii

obţinute

erau piesele

spadă medievală găsit

ferată

dintre Baia Mare

în
şi

de la Cetatea Chioarului, diferite obiecte provenite

Ardud, un buzdugan de la Satulung, un topor de la Seini

etc.
Fără îndoială,

una din cele mai însemnate descoperiri arheologice

muzeu în etapa sa de începuturi a fost tezaurul ce a
timpul unor

lucrări

ieşit

efectuate într-o vie de la marginea

iveală

la

achiziţionate

de

în toamna anului 1904, în

nord-vestică

a

oraşului

Baia Mare, în

cartierul Valea Borcutului. Este vorba de un vas de lut, în care se aflau o pereche de butoni
dubli, un inel, un ac de

păr,

lingură,

tiparul sigiliului mare al

oraşului.

o

precum

şi două

Deoarece în literatura

monede. Vasul avea drept capac
recentă

mai ales podoabele sunt

puţin cunoscute 12 , prezint o descriere ceva mai amănunţită a lor, folosind şi datele oferite
13
de cei ce au făcut exegeza descoperirii la scurt timp după apariţia sa •

Butonii,

uşor

diferiţi

confecţionaţi

din argint, în tehnica

inferioare ale

plăcilor

au cele
pişcot

două părţi

de

ale

bază,

plăcii

turnării, cizelării şi

piesele au fost aurite.

de

bază

ale

plăcii

faţa inferioară.

Pe

faţa superioară

după

decorului. au fost

„ en repaus se". Cu excepţia feţelor

Realizaţi

din câte

două bucăţi,

cu marginile împodobite cu un decor de frunze reliefate, la baza

două părţi

frunze

privinţa

în

perfect îmbinate, formând un element în

practicate mici deschideri circulare, care
Cele

şi

ca dimensiuni. dar

şi

se

îmbină

făceau posibilă

cu ajutorul unui cârlig

a celor

două părţi

ale

butonii

formă

cărora

de

au fost

coaserea podoabelor pe haine.

şi

al unui inel de argint sudate pe

plăcii

a fost realizat un decor de

flori, ultimele fiind împodobite cu pietre de almandin. Unul din butoni, judecând

urmele de

uzură

mai

pronunţate,

a fost în

folosinţă

mai

îndelungată.

monede. I. Stanciu, loc. cit., atribuie ca localitate de descoperire a acestei piese Remetea Chioarului şi
presupune că este vorba de un solidus sau de un medalion. Vezi şi I. Stanciu. EphNapocensis 7, 1997, 18)
sq., nr. 10. Această atribuire poate fi luată în consideraţie doar ca posibilitate teoretică, întrucât prin regiunea
Chioar se desemnează un teritoriu mult mai vast <lecit cel ce înconjura Cetatea Chioarului. Pentru extinderea
domeniului Chioar vezi D. Prodan, /obăKia în Transilvania în secolul XVI, voi. II, Bucureşti, 1968, 173-194.
Asupra lucrării lui J. Cseh mi-a atras atenţia I. Stanciu.
12
Există totuşi referiri la ele, de ex. E. Telcean, File de Istorie 4, 1976, 212; I. Nemeti, StComSatu Mare 5-6,
1981-1982, 174.
13
J. Mihalik, ArchErt 26, 1906, 116-129; Gy. Schonherr, NaKybânya 1·aros legregibb pccserje, în
"Nagybanya ", anul IV, nr. 52 din 25 decembrie 1906; Zs. Mariez, Nagybftnya, în Szatmar Varmegye,
Budapest. (f.a.}, 199.
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Inelul a fost realizat dintr-o sârmă de argint aurită, prevăzută cu crestături desc. care
a fost îndoitz1 în partea superioară în formă de opt culcat, având cele două capele sudate,
astfel fiind constituită o bază, în mijlocul căreia a fost aşezat un trandafir de argint aurit cu
petale duble de câte şase. iar pc capete câte trei cupe mici, dintre care cele de mijloc, ceva
Jllai mari. conţineau câte o perl.1 de argint şi cele din margine, în dispunere alternativă, câte
o piatr[1 de turcoază şlefuită „ en caboclum ", respectiv de almandin roşu faţetat.
Acul de păr. confecţionat din argint. ulterior aurit, avea deja la descoperire cea mai
lllarc parte a tijei ruptă. Capul este format din două semisfere, cea superioară fiind aşezată
în cca inferioară, în zona de îmbinare decorul constând dintr-o sârmă filigran, dublu
crestată.

Semisfera superioară este decorată cu cinci câmpuri de câte două cercuri

concentrice realizate din sârmă filigran, în partea superioară fiind plasat al şaselea cerc
identic. Fiecare câmp are în mijloc câte o piatră roşie de almandin faţetată, iar pe sârma
exterioară

sunt fixate câte cinci sfere miniaturale de metal.

Lingura, ruptă în două şi deteriorată, are corpul oval, în partea dinspre mâner
primind o formă de scut, aici fiind ornamentată cu un scut renascentist realizat printr-o linie
dublă.

în care este

iniţialele

înscrisă

monogramă

o

numelui proprietarului de

decorat cu nervuri concentrice

şi

odinioară,

iar mânerul plin este îngustat în mijloc

piesă

de un sfert de taler de argint

1555. de Ferdinand I, având pe avers bustul încoronat
şi

S, foarte probabil
şi

frunze reliefate.

Una dintre monede este o

cu sceptrul,

şi

cu literele W (sau M)

şi

în

armură

bătută

al

la Kremnitz, în

împăratului,

în

mână

legenda FERDINAND. D. G. ROM. HUN. BOE. DAL. C. REX, pe revers în

scut vulturul imperial cu un singur cap, pe pieptul acestuia un scut cu patru câmpuri cu
stemele Ungariei, Dalmaţiei, Cehiei şi însemnul Austriei, deasupra scutului Fecioara cu
pruncul

şi

legenda INF. HISPA. ARCHID. AUSTRIE. DVX. BVR. 1555, scutul fiind

flancat de literele K - B (=Kormocbanya). Cealaltă monedă este o piesă de jumătate de
taler de argint emisă în 1564 de mareşalul Imperiului romano-german şi prinţ elector al
Saxoniei Augustin, având pe avers bustul emiţătorului în ţinută de prinţ elector, mărginit de
numerele 15-64, şi legenda AUGUSTUS. OEI. GRATIA. DVX. SAXONIAE, pe revers
stema

saxonă,

legenda SACRI. ROM. IMP. ARCHIM. ET. ELECTOR, literele H, B,

iniţialele lui Hans Biener sau Biner, maestrul monetar al principelui elector al Saxoniei.

Tiparul sigiliului mare al oraşului a fost confecţionat, foarte probabil, între anii

1350 şi 1360. Turnat şi cizelat în argint, el are o formă octogonală, diametrul fiind de 7,4
cm şi grosimea de 0,4 cm. În câmpul de asemenea octogonal este reprezentat un peisaj de
munte, realizat pe ambele laturi în câte trei trepte, pe culme tronând regele Ştefan cel Sfânt
- patronul oraşului, încoronat şi cu aureolă, îmbrăcat în veşminte de ceremonie, în mâna

8
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dreaptă

stângă

cu sceptrul, iar în mâna

muntelui este
în mâna

ocupată

stângă

de o intrare
târnăcop

cu un

află

La poalele muntelui se
minereu, ce sunt

adunaţi

boltită

de mina

mină,

de

şi

pajişte,

o

prevăzut

cu globul

în mâna

unde

cu cruce. Partea de jos a

lucrează

un miner îngenuncheat.,

dreaptă ridicată

în mijlocul

căreia

cu un ciocan de miner.
îngrămădiţi bulgări

sunt

de

cu sapa de un alt miner. Stâncile muntelui sunt acoperite de flori,
părţi,

iar din treptele cele mai de jos, pe ambele

se

dezvoltă

spre cer câte o

creangă

de

copac cu patru frunze. În cadrul octogonal alcătuit de liniile crestate ce mărginesc desenul
află inscripţia circulară:

sigiliului, de la dreapta spre stânga, se

CIVIY; OPTMY. E. CIVITATIS FMAMETV; sus, locul gol
de literele S. D. R. D. Textul completat este

următorul:

lăsat

MVTVVS ; AMOR.

de

inscripţie

Sigillum de Rivulo Dominarum.
[oraşului]

Mutuus Amor Civium est Civitatis Firmamentum (în traducere: Sigiliul
Doamnelor. Dragostea dintre
este

prevăzut

cu o

placă

sculptată şi serveşte şi

cetăţeni

este cea mai mare

tărie

formă octogonală,

de asemenea de

este umplut

a

oraşului).

care

Pe spate, tiparul

completează suprafaţa

la fixarea mânerului.

Unii autori atribuie realizarea tiparului fraţilor clujeni Martin şi Gheorghe
alţii

Râul

o astfel de atribuire nu este justificată, recunosc
aceleiaşi şcoli

fiind considerat produsul

însă

valoarea sa

14

,

după

artistică deosebită,

el

artistice care a creat, printre altele, statuia Sf.

Gheorghe de la Praga 15 •
S-a presupus
vreun locuitor mai

că

podoabele au fost în proprietatea

înstărit,

ele fiind

oraşului,

păstrate împreună

poate ca

moştenire

de la

cu sigiliul ce nu mai era în

folosintă 16 , ascunderea lor având loc în 1567, atunci când Ioan Sigismund a ocupat oraşul

m urma unm ase d'IU 17 .

A

'

Dintre piesele tezaurului se mai
butonii, fragmentul de ac

şi

păstrează

tiparul sigiliului

în prezent în

colecţiile

oraşului.

La Muzeul din Baia Mare au ajuns, tot în epoca de începuturi,
împodobit biserica Sf.

Ştefan,

relief de mari dimensiuni,

respectiv turnul acesteia din centrul

înfăţisându-L

însoţit

de

soldaţi

stema regelui Mathia, precum

şi

în

şi

câteva piese ce au

oraşului:

pe Isus rugându-se pe Muntele

spatele Lui fiind cei trei apostoli dormind - Petru, Iacob
prezentat Iuda

muzeului doar

grădina

Ghetsemani

şi

o parte a unui
măslinilor,

în

Ioan; un relief în care este

trădându-şi

prin

un fragment de ancadrament de geam

sărut
şi

un

Maestrul;
capăt

de

14

J. Balogh, Az erdelyi renaissance, I. 1460-1541, Kolozsv:ir. 1943. 125, fig.27-28
Gy. Schănherr, op.cit.; V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările Române. Arta în perioada de dezvoltare
afeudalismului, l, Bucureşti, 1959, 446. fig. 409.
16
Se păstrează doar două documente care atestă folosirea sigiliului mare al oraşului. unul din 1408 şi altul din
1480, este deci aproape cert că el nu a mai fost utilizat în secolul XVI, vezi Gy. Schonherr. op.cit.: K.
Osz6czki, StComSatu Mare 5-6, 1981-1982, 196.
17
Gy. Sc h„on herr, op.cit.
·
15
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coloanf1. primul găsit încastrat în zidul unei aripi a casei Hanzulovics, al doilea la casa
(i(ibel. Cu excepţia stemei. al cărei loc actual de păstrare nu este cunoscut, restul pieselor
se

află

în lapidarul muzeului.
Continufmd practica obţinerii unor mulaje ale pieselor importante găsite în raza

oraştilui sau în împrejurimi şi ajunse în alte colecţii. muzeul a achiziţionat şi copiile în

ghips ale celor patru creuzete de ceramică de diferite dimensiuni, descoperite la o adâncime
de 3 m în curtea casei Bay din apropiere de piaţa oraşului, împreună cu o piuă uriaşă în
greutate de dteva sute de kg, precum şi cu bucăţi de fier. Ele proveneau, foarte probabil.
dintr-un atelier de topitorie. Nu se cunoaşte soarta pieselor găsite, aflate iniţial în colecţia
lui Bay Lajos. şi nici a mulajelor creuzetelor. În lipsa pieselor, descoperirea nu mai poate fi
exact datată, încadrarea sa cronologică nu precede însă, în mod cert, epoca oraşului

1'8 .
.
me d1eva
colecţiei

La realizarea
oraşului

sau din

preoţi, avocaţi,

cei mai

localităţi

elevi,

importanţi

muzeului

şi-au

mai mult sau mai

studenţi,

precum

adus aportul numeroase persoane,

puţin

şi instituţii

apropiate,

notabilităţi,

cetăţeni

ai

profesori, medici.

de stat sau firme particulare. Unul dintre

donatori de piese valoroase, inclusiv arheologice, a fost dr. Gyula

Schonherr. istoric de prim rang, cel care a militat cel mai mult pentru ideea de

înfiinţare

a

unui muzeu la Baia Mare.
Despre
interbelică,

situaţia

datele sunt

muzeului, inclusiv a
puţine.

Se

păstrează

colecţiei

din

sale de arheologie, în perioada

această perioadă

un singur registru de

în care sunt înşirate doar piese intrate la muzeu înainte de 1914. Se pare că nici

inventar

19

colecţia

de arheologie nu s-a

,

îmbogăţit

în mod deosebit, ea s-a

păstrat totuşi

în

condiţii

relativ mulţumitoare şi a putut fi vizionată de publicul interesat~ .

0

*
După

funcţioneze

o întrerupere destul de

îndelungată,

Muzeul din Baia Mare a reînceput

să

în 1950, în anul următor devenind Muzeu regional, iar din 1968 Muzeu

. d
..,,
JU eţean- .

In
colecţiilor

condiţiile dispariţiei

unei

pături

sociale mai avute,

publice valorile patrimoniale pe care le

deţinea,

dar

dispusă

şi

a

uneori

să

cedeze

creşterii numărului

de

În lucrarea colectivă Mo11ogra/ia 1111111icipi11/11i Baia Mare, voi. I, 1972, 123 descoperirea de la casa Bay,
este considerată drept dovadă a practicării mineritului la Baia Mare în
epoca bronzului (?!). O vechime mare este atribuită unei părţi din descoperirea făcută la casa Bay, şi anume
bucăţilor de fier, şi de către S. Rakoczi, BanyKohLap 43, 191 O, 624 care le enumeră printre cele ce aparţin
epocii fierului.
19
Inventarul Muzeului oraşului Baia Mare refăcut în a. 1924-1925.
co Câteva date privind colecţiile de după anul 1918 ale Muzeului din Baia Mare sunt inserate în lucrarea lui C.
Petranu, Muz.eele din Tm11si/l'(J11ia. Crişana şi Maramureş, Bucureşti, 1922, 141 sq. Vezi şi V. Achim,
Marmatia 5-6. 1979-1981, 58 sqq.
el V. Achim, op.cit., 64.
ix

niciodată ilustrată şi astăzi pierdută,
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instituţii

muzeale, răspândite relativ uniform în toate zonele ţării, precum şi a unor măsuri

birocratice de limitare a posibilităţilor de cheltuire a sumelor bugetare alocate, cele mai
multe dintre muzee şi-au restrâns aria de colectare a vestigiilor în principal la unitatea
administrativă

în care îşi aveau sediul. Muzeul din Baia Mare, ca muzeu regional, a avut ca

teritoriu de cercetare regiunea Baia Mare
sudică

a

Maramureşului

parţial

istoric,

22

atunci înfiinţată, ce cuprindea, alături de partea

,

sau total fostele

judeţe

interbelice Satu Mare,

Sălaj

şi Someş.

În anii imediat următori reluării activităţii sale, muzeul a fost lipsit de specialişti
proprii în domeniul arheologiei.
modului în care s-a

desfăşurat

a epocilor

străvechi şi

ideologic,

instituţia

unui anumit tip de

Această

împrejurare a avut evidente repercusiuni asupra
îmbogăţire

procesul de

a

vechi. Asupra muncii de muzeu

fiind

solicitată să producă

colecţiei,

şi-a

respectiv cel de cercetare

pus amprenta

şi

comandamentul

dovezi, argumente, fapte care

demonstraţie istorică impregnată

să servească

de materialism istoric, singurul mod

admis de abordare a trecutului.
Muzeul s-a confruntat

şi

cu realitatea interesului

scăzut

arheologia teritoriilor de nord-vest ale României de
universităţi, preocupările

lor

tradiţionale

către

manifestat în anii '50 pentru
institutele de cercetare

şi

fiind îndreptate cu prioritate spre alte zone ale

ţării 23 . Nu este deci întâmplător că colaborarea Muzeului din Baia Mare cu Institutul de

Arheologie din Cluj a fost doar

intermitentă,

solicitarea de conlucrare la

săpăturile

în situl

24

arheologic de Ia Pir fiindu-i refuzată , în timp ce tot specialişti din Cluj au efectuat
cercetări

la locul de descoperire a depozitului de bronzuri de la

istoric al

oraşului

informarea

făcută

M. Macrea, care a

Bătarci

a fost descoperit la

sfârşitul

de conducerea Muzeului din Baia Mare, la

obţinut

câteva date cu privire la

efectuat un mic sondaj de verificare
lance, pumnal, celturi, seceri,

şi

din nord-vestul

brăţări, bară

ţării

condiţiile

faţa

lunii mai 1952.

locului s-a deplasat

de descoperire a depozitului, a

a recuperat 48 de obiecte de bronz (topoare, vârf de
de bronz, turte), patru inele de aur

din vasul de lut în care a fost depus depozitul
importanţă

respectiv în centrul

Baia Mare.

Depozitul de bronzuri de la
După

Bătarci,

care intra în

25

.

colecţiile

şi

fragmente

Era prima descoperire de mai mare
muzeului

băimărean.

Ulterior ea s-a numit regiunea Maramureş.
Situaţia repeta pe cea din perioada interbelică. De exemplu în Maramureşul istoric au fost efectuate, din
însărcinarea Comisiunii Monumentelor Istorice, cercetări arheologice, conduse de M. Roska, asistai de I.
Bârlea, doar în anii 1922-1923. Rezultatele au fost însă neconcludente, vezi I. Opriş, Protejarea mărturiilor
cultural-artistice din Transilvania şi Banat după Marea Unire, Bucureşti, 1988, 94, nota 13. Este interesant
că una dintre săpături a fost intreprinsă în punctul Grădina lui Cârlig de la Cuhea, acolo unde mai târziu au
fost scoase la iveală importante vestigii medievale (vezi mai jos).
24
Zs. Szekely, Tisicum 12, 2001, 107.
25
M. Macrea, C. Kacs6, StComSatu Mare 2. 1972, 101 sqq. Depozitului de la Bătarci îi aparţine. foarte
probabil, şi turta fragmentară de formă oval-alungită găsită ulterior tot în punctul Valea Gâştii şi ajunsă la
muzeul din Satu Mare, vezi Gh. Lazin. StComSatu Mare 13, 1996, 57, fig. 2.
22

23
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Tot în cursul anului 1952. la Muzeul din Baia Marc au fost aduse mai multe obiecte
din epoca bronzului descoperite în punctele Vâr (Cetate) şi Vâr udvar (Curtea cetăţii) de la
Pir. Săpăturile arheologice din noiembrie 1953 şi septembrie 1954. întreprinse aici în
colaborare cu Muzeul din Sf. Gheorghe, sub conducerea lui Z. Szekely, din colectiv făcând
parte Elena Kovacs şi A. Habina, au fost primele efectuate sub egida Muzeului din Baia
Marc. Au fost puse în lumină urmele unei aşezări şi ale unui cimitir ale culturii Otomani.
Descoperirile: cantităţi impresionante de ceramică, obiecte de lut ars (rotiţe miniaturale de
car. linguri. greutăţi. f usaiole, un idol etc.), piatră, os şi corn (săpăligi, topoare, ace, sule
etc.). un pumnal de bronz. tipare pentru turnat piese de bronz şi altele, precum ş1
observaţiile în legătură cu sistemul de aşezare şi de locuinţe, cu ritul şi ritualul de

înmormântare practicat 26 au deschis perspective noi în studierea unei culturi a epocii
bronzului

puţin

cunoscute

încă

la acea vreme.

Cu ocazia unor lucrări edilitare din anul 1955 în centrul istoric al oraşului Baia
Mare, au fost identificate urmele unor complexe medievale. Ele au fost cercetate de către
D. Protase. care a reuşit să salveze un număr mare de vase de lut
aparţinând

27

,

cele mai multe

categoriei „vaselor de probă", folosite în procesul de turnare a metalelor. Astfel

au fost evidenţiate, pentru prima dată sub supraveghere de specialitate, artefacte ce au
aparţinut

istoriei medievale a

oraşului.

În anul 1956, Muzeul din Baia Mare a achiziţionat o parte a colecţiei lui Ioan
Mihalyi de Apşa. Este vorba de piesele de bronz ce au fost adunate de istoric din diferite
localităţi maramureşene,

mileniului I î.e.n.

astfel fiind salvate importante relicve ale mileniului II

Colecţia

mai cuprindea un topor de

Petrova, câteva piese din tezaurul de aur de la
bizantine, precum

şi

piatră găsit

Sarasău,

un

număr

aparţinut tezaurului monetar de la Teceu

29

.

28

începutul

în 1871 între Leordina

şi

mare de monede antice

şi

obiecte medievale. Dintre acestea, s-au mai

familiei o parte a pieselor de aur de la Sarasău

şi

păstrat

în proprietatea

şi a monedelor, inclusiv cele ce au

Nu există nici un fel de date despre soarta

pieselor medievale, deşi şi acestea au fost oferite spre cumpărare .

30

26

Z. Szekely, SCIV 6, 1955, 854 sqq., fig. 1, I. 3, fig. 5, 5, fig. 9, 7, fig. 10, 2-15; idem, SCIV 17, 1966, 125
sqq.; T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei.Cultura pretracică şi tracică, Bucureşti, 1978
(în continuare T. Bader, Epbron2), 30 sqq., 127, nr. 68; I. Nemeii, StComSatu Mare 13, 1996, 31 sq., fig. 6, I.
4. Mai nou despre descoperirile din epoca bronzului de la Pir, în special despre materialele ajunse la muzeul
din Sf. Gheorghe, Zs. Szekely, Thraco-Dacica 21, 2000, 103 sqq.; idem, Tisicum 12, 2001, 107 sqq.
27
Informaţii amabile D. Protase.
2
~ Vezi C. Kacs6, SCIV A 32, 1981, 371 sqq.
29
Vezi Georgeta M. Iuga, Marmatia 7/1, 2003. 229 sqq.
0
'
Din oferta de vânzare făcută de Julia Mihalyi, fiica istoricului, aflăm cel puţin denumirea acestor obiecte.
precum şi provenienţa unora dintre ele: trei vârfuri de lance şi un vârf de săgeată de Ia Borşa, un pinten din
secolul XIV şi o scăriţă de fier de la Ieud. o sabie de bronz de la Botiza, un cuţit de fier, trei potcoave şi un
inel de bronz, vezi C. Kacs6. Apulum 15, 1977, nota I.
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păcate,

Din

piesele

achiziţionate

bronzuri aflate în patrimoniul muzeului
dificultăţi,

mai târziu cu anumite

din

colecţia

băimărean,

Mihalyi s-au amestecat cu alte

astfel

că

separarea lor s-a putut realiza

pe baza unor date din literatura veche, inclusiv o lucrare

în manuscris a lui I. Mihalyi de Apşa despre preistoria Maramureşului , precum şi a unor

31

însemnări

ale lui M. Rusu, cel care a

fost atribuite

colecţiei

şi

şi localităţile

spin de la Ieud, depozitul de

depozitul de la Slatina, spadele de la
Albă,

celtul de la

la

puţin

Mihalyi 35 de obiecte: topoare cu disc

etc., dintre care câteva au precizate
topoare cu disc

văzut colecţia

Apşa

după cumpărarea

sa. Au

spin, celturi, spade,

brăţări

timp
şi

de descoperire - depozitul de patru

două

topoare cu disc

Sarasău şi Călineşti, apărătorul

de Mijloc, depozitul ('?) de la

şi

spin de la

de

braţ

Sarasău, brăţara

Budeşti,

de la Biserica

de la

Vişeu

de

MIJ··1 oe 32 .
Tot în anii '50, Muzeului din Baia Mare i-au fost cedate piese din fosta

colecţie

Muzeului Prefecturii din Satu Mare. Este vorba de 21 de bronzuri: topoare cu disc
şi

seceri întregi
brăţări;

spadă,

fragmentare, fragmente de

doar ultimele trei piese au localitatea de

ele aparţinând foarte probabil unui depozit
şi

la Baia Mare

determinate cu

alte obiecte arheologice,

33

.

un fragment de

teacă

de

provenienţă cunoscută, şi

şi

a

spin,

spadă, două

anume Ardud,

Este posibil ca tot atunci să fi fost transferate

însă,

în lipsa unor documente, acestea nu pot fi

siguranţă.

În vara anului 1957 au început cercetările de suprafaţă şi săpăturile ce au avut drept
obiectiv locuirea

paleolitică

de Arheologie din

din Depresiunea

Bucureşti şi

multe puncte din raza

Oaş.

C. S.

Nicolăescu-Plopşor

de la Institutul

Elena Kovacs de la Muzeul din Baia Mare au verificat mai

localităţilor

Bixad

şi Boineşti,

unele semnalate mai demult, altele
34

atunci depistate, şi au efectuat un sondaj în punctul Coasta Boineştilor de la Boineşti .
Aici au fost puse în

evidenţă

materiale din paleoliticul mijlociu

~i

superior,

aparţinând

musterianului, respectiv aurignacianului.
La

sfârşitul

au intrat în

anilor '50 au fost descoperite câteva tezaure monetare medievale, care

colecţiile

Muzeului din Baia Mare. Este vorba de tezaurele de la Berchez

(secolele XV-XVII), Baia Mare (secolele XVI-XVII) şi Arduzel (secolul XVII)
atunci au fost

obţinute

prin

donaţie

de la

colecţionarul

35

.

Tot

K. Klement câteva piese din tezaurul

dacic de la Tulgheş 36 .

*
J. Mihalyi, A tărtenet elătti Marama ros. Manuscris la Direcţia judeţeană a Arhivelor Naţionale Maramureş,
Baia Mare.
32
C. Kacs6, Apulum 15, 1977, 131 sqq.; idem. StComSatu Mare 15-16, 1998-1999, 45 sqq.
33
C. Kacs6, Apulum 15, 1977, 142 sqq.
34
C. S. Nicolăescu-Plopşor, Elena Kovacs, Materiale 6, 1959. 33 sqq.
35
E. Chirilă, A. Socolan. 9 sqq .. 14 sqq., 44 sqq.
36
Ibidem, 66 sq.

31
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O schimbare

substanţia)[J

în amploarea

activităţii

de cercetare

arheologică

a

Mu1eului din Baia Marc s-a petrecut la începutul anilor '60, atunci cfmd, în colaborare cu
Institutele de Arheologie din Cluj şi Bucureşti, dar şi cu sprijinul activ al muzeelor din
Marmaţiei,

Sighetu

şi

Satu Marc

Carei. au demarat

cercetări

sistematice în zona Carei, în

Depresiunea Oaşului şi în Maramurcşul istoric. Tot de atunci, muzeul a avut şi proprii
. 1·1şt1.
specia

A

lll

. ~7 .
ar Iico Iog1c

Începerea activităţilor în teren a fost precedată de cumpărarea, în anul 1961, a unei
bune

părţi

colecţie.

colecţiei

de piese arheologice a preotului Gy. Kovacs din

cc cuprindea cca 20 OOO de obiecte, a fost
suprafaţă

scoase la
şi

a

în hotarul

ele

lucrările

localităţilor

restul

colecţiei

38

.

Sanislău, Curtuiuşeni şi

Kovacs este

formată

ilustrează bogăţia excepţională

aproape toate perioadele

evoluţiei

Câteva dintre piesele
ştiinţifice

Berea, dar
şi

în urma

Muzeul din Baia Mare a achiziţionat mai multe mii de piese,
şi

din

ceramică,

Satu Mare.

piese de lut ars, metal,

provin dintr-un interval de timp îndelungat, din mezolitic
Ele

Ciumeşti şi

Valea lui Mihai, precum

ajungând mai tfirziu la muzeele din Carei

Colecţia

prin adunarea unor vestigii

agricole. în principal în raza satelor

Foieni,

efectuării unor mici sondaje

alcătuită

Ciumeşti. Această

până

în epoca

piatră şi

medievală

os, ce

inclusiv.

a zonei Carei în urme arheologice extrem de variate din

istorice.

colecţiei

au o valoare

deosebită datorită importanţei

lor

sau caracterului lor de unicat: inventarele unor morminte celtice, inclusiv

faimoasele obiecte din mormântul princiar (coif de fier cu

şoim

de bronz,

cămaşă

din zale,

cnemide, vfirf de lance din fier) 39 , ceramică şi piese de cupru din mormintele
, .w . depozJtu
. l d e tipare
.
Bod rog keresztur
pentru turnat bronzun·-li , toate de la

c·mmeşt1,.

modelul de casă din lut ars aparţinând Bronzului timpuriu de la Berea 4 ~ şi altele. Desigur,
importante erau
cunoştinţe

pieselor,

şi

celelalte componente ale

colecţiei,

mai ales

arheologice destul de aprofundate, a notat cu

indicaţiile

acestea servind la localizarea

exactă

grijă

că

proprietarul ei, cu

locul de

provenienţă

a

a siturilor arheologice.

17

Elena Kovacs. directoare a muzeului în anii '50 şi la începutul anilor '60, participantă la mai multe săpături
arheologice. a fost licenţiată în istoria artelor (vezi V. Achim. op.cit., 74). Primii arheologi angajaţi la Muzeul
din Baia Mare au fost Janos Nemeti şi Mircea Zdroba. ambii absolvenţi în anul 1963 ai Universităţii din Cluj .
.•x I. Nemeti. StComSatu Mare 14. 1997, 63 .
.1'! V. Zirra. Un ci111irir celtic din 11ord-1·estul României, Baia Mare, 1967, passim; M. Rusu, O. Bandula,
Mor111î11111I unei câperenii celtice de la Ciume şti, Baia Mare, 1970; M. Rusu, 50. BerRGK 1969 (1971 ), 267
sqq.; I. H. Crişan. Marmatia 2, 1971. 69; I. Nemeii, Dacia N .S. 19, 1975, 243 sqq.; J. Nemeti, Repertoriul
arheolo,;ic al :onei Careiului, Bib!Thrac 28, Bucureşti, 1999 (în continuare J. Nemeii, Repertoriu), 50 sq.
40
C. Kacs6. StComSatu Mare I. 1969. 49 sqq.
41
M. Petrescu-Dîmboviţa, Depo:irele de bron:uri din România, Bucureşti, 1977, 90, pi. 132. 11-14, pi. 133,
i-15.
4
~ C. Kacs6. SCJV 23. 1972, 33. fig. 3. I.
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Primele săpături arheologice avînd ca punct de pornire colecţia Kovacs

43

au fost

efectuate încă în 1961 de către A. Păunescu, Elena Kovacs şi E. Comşa în puncte cu
descoperiri mezolitice şi neolitice de la Ciumeşti şi Berea

44

conducerea lui M. Rusu
şi aşezarea

timpuriu

şi

V. Zirra,

cercetările

În anul următor au început, sub

.

ce au avut ca obiectiv cimitirul din Bronzul

Ciumeşti-Tăkăs (Bostănărie) şi

Latene de la

cimitirul Latene de la

Ciumeşti-Malomhat (Moară/Grajdurile C.A.P. ). În 1964 şi 1965 au continuat săpăturile în
făcut

aceste puncte cu un colectiv mai mare, din care au
şi

M. Zdroba,

s-au extins

Obiectivul principal a
lumină şi

şi

studierea vestigiilor epocii Latene,

săpăturile

complexe de locuire sau morminte din alte perioade,
romană,

eneolitic, Bronzul târziu, Hallstatt-ul târziu. epoca
morminte din epoca bronzului

şi

Crişan,

I. H.

I. Nemeti

localităţilor Ciumeşti şi

în alte puncte de hotar din raza

rămas

şi

parte

perioada

Berea.
însă

la

din neolitic

şi

au scos

aşezări

şi

medievală

timpurie,

din Hallstatt-ul mijlociu.

În cimitirul celtic de la Ciumeşti-Malomhat (Moară/Grajdurile C.A.P.) au fost
descoperite morminte de diferite tipuri (de
incineraţie

în

urnă),

cu un inventar bogat

şi

inhumaţie,

de

incineraţie

în

groapă,

de

variat: vase de lut, arme, unelte, podoabe de

b ronz ş1. f"ier45 .
Între practicarea diferitelor rituri de înmormântare nu există diferenţe cronologice,
fapt dovedit de similitudinea inventarului funerar
mormintelor în cadrul cimitirului în
suprafaţa

conţinea

formată

din

o

nouă

inhumaţie,

unui anumit grupaj al

răspândite şi

intercalate pe

brăţară tubulară

remarcabile ca inventar sunt mormintele 7

de bronz cu reliefuri geometrice
aparţinând

semiove, al doilea,

două

centură fragmentară

lucrată

şi

inexistenţa

de rit, ele fiind

de bronz. un colier de fier format din

care

de

toată

locului sepulcral.

Dintre mormintele de
Primul

funcţie

şi

de brâu din fier

una de bronz cu capetele deschise

unui

tânăr

sârme alipite

şi

de

până

şi

o

brăţară

şi

18.

de bronz

la 25 de ani, trei fibule

şi răsucite, două

fibule de fier, o
brăţări,

din mai multe segmente, opt
terminate în „pecete", precum

şi

o

printre

strachină

adâncă.

Mormintele de incineraţie în groapă înglobau resturile incinerării şi ofrandele. În
funcţie
două

de locul unde au fost

aşezate

oasele calcinate

faţă

de obiectele de

ofrandă

se disting

către

marginile

variante: morminte în care oasele grupate la un loc au fost depuse

gropilor, iar ofrandele în centru sau în marginea

cealaltă, şi

morminte în care oasele

43

Se pare că primul cercetător care a studiat colecţia, încă în anul 1959, a fost C. S. Nicolăescu-Plopşor, care
a remarcat mai ales materialul ceramic neolitic şi numeroasele microlite de obsidian, vezi A. Păunescu, Dacia
N.S. 7, 1963, 467; idem, SCIV 15. 1964, 321.
44
A. Păunescu, Dacia N.S. 7, 1963, 467 sqq.; idem, SCIV 15. 1964. 321 sqq.; E. Comşa. Dacia N.S. 7. 1963,
477 sqq.
45 V
ez1. supra nota 39.
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incinerate se găsesc
întotdeauna numeros

imediata apropiere a inventarului funerar, acesta fiind aproape

111

şi

variat.

Dintre accesoriile strict vestimentare. care au aparţinut defunctului şi au fost trecute
prin foc cu prilejul incinerării. cele mai numeroase sunt fibulele de fier şi bronz. brăţările
cu semiove de diferite dimensiuni, brăţările tubulare cu decor în relief mamelonat,
mărgelele de sticlă, pandantivele de bronz sau fier, cuţitele mici de fier. Obiectele de

utilitate specială, săbii cu teacă, suliţe, scuturi. din care s-au păstrat doar umbourile, cuţite
de vfmătoarc. au fost depuse direct în morminte. fără să se fi aflat şi în rug.
Ceramica, în care se afla foarte probabil şi ofranda de „carne", una dintre
caracteristicile mormintelor celtice. este, cu o singură excepţie, lucrată la roată, cele mai
des prezente fiind străchinile adânci. vasele mari bitronconice, vasele-castron. vaselecarafă.

Mormintele în
o

singură excepţie,

Lipsesc vasele de

urnă

sunt

puţine

în cadrul cimitirului de la

Ciumeşti. Vasele-urnă,

nu erau acoperite cu capac, iar inventarul funerar este

de la

Ciumeşti-Ma/om/zat (Moară/Grajdurile

C.A.P.) au fost deosebit de

importante. întrucât ele au marcat începuturile studierii unei epoci pe atunci
ţării.

cunoscute în nord-vestul

rolul avut de
a dus

şi

legătură

celţi,

cu

evoluţia

raporturile cu

apărute

din perioadele timpurie

populaţia locală

şi

şi

mijlocie ale epocii Latene,

etc. Chiar stadiul incipient al

privinţa

apartenenţei

stabilirii

efectuate în

permis dezvelirea a

46

.

În realitate, acestea aparţin unei epoci

aşezarea

şapte locuinţe

Latene de la

Ciumeşti-Tăkăs (Bostănărie)

de tip semibordei, care au

aparţinut populaţiei

înmormântat în cimitirul din punctul Malomhat (Moară/Grajdurile C.A.P.)
erau formate din

două încăperi,

urme de foc. Resturile de
locuinţelor,

etnice a unor

anume Hallstatt-ului mijlociu.

Cercetările

locuinţe

cercetărilor

pe teritoriul cimitirului celtic. Este vorba de cele trei morminte de

incineraţie cu capac. care au fost atribuite dacilor
mai vechi.

încă puţin

Pornind de la descoperirile de aici au putut fi formulate

la anumite concluzii eronate în

descoperiri

sărăcăcios.

ofrandă.

Cercetările

primele opinii în

cu

altele aveau doar una

cărbune, cenuşă şi pământ

singură.

ars se aflau în

acolo unde era locul vetrei. Acestea au fost distruse

47

.

au

ce s-a

Câteva dintre

Nici una nu prezenta
porţiunea centrală

intenţionat,

a

se pare chiar de

proprietarii locuinţelor, în momentul părăsirii aşezării. Toate complexele descoperite
conţineau un inventar bogat: ceramică lucrată la roată şi cu mâna, piese de lut ars, obiecte

de metal. precum şi cantităţi mari de oase de animale domestice şi sălbatice.
I. H. Crişan. Materiale dacice din necropola şi aşezarea de la Ciumeşti şi problema raporturilor dintre
daci şi celţi în Tmnsil\'Qnia. Baia Mare. 1966; V. Zirra, op. cit., 48 sqq.
7
" V. Zirra. StComSatu Marc 4. 1980. 39 sqq.
6

"
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În aşezarea Latene de la Berea-Bodzas (La soci) au fost identificate o locuinţă de
tip semibordei şi mai multe gropi, precum şi un mormânt colectiv cu 16 schelete umane
Ceramica
lucrată

găsită

este de

cu mâna. Chiar

aşezarea

de la

populaţiei

factură celtică şi
dacă

tradiţie hallstattiană,

de

aceasta din

Tăkăs (Bostănărie), aşezarea

fiind

atribuită

de la Bodzas (La soci) a fost

indigene.

arheologice din anii 1962, 1964-1965 de la
existente în colecţia Kovacs
(Moară/Grajdurile

49

Ciumeşti şi

C.A.P.), aici ele fiind grupate în
prezintă

aparţin

două

adăugau

zone, aflate la o

influenţe

evidente

ale culturii

Ciumeşti şi

Dintre descoperirile epocii bronzului de la
ales cele funerare. Mormintele

Berea, se

cercetărilor

celor deja

Mai numeroase au fost cele apărute la Ciumeşti-Malomhat

.

una de alta. O parte a ceramicii

distanţă

de 60 m

Coţofeni.

Berea, remarcabile sunt mai

fie unor cimitire, fie sunt complexe izolate.

Cimitirul cu cele mai multe morminte a

apărut

la

Ciumeşti-Tăkăs (Bostănărie) şi

din Bronzul timpuriu. Primele morminte din acest punct au

sfârşitul

.

au fost sesizate numeroase analogii cu descoperirile din

Materialele culturii Baden, care au fost descoperite în cursul

datează

urmă

48

anilor '50. Inventaru] lor a fost adunat, din

ieşit

la

iveală încă

păcate fără menţionarea

spre

unor eventuale

conexiuni, de către Gy. Kovacs, care a efectuat, se pare, şi săpături în acest loc. În urma
celor trei campanii de

cercetări

au fost publicate în 1970
rămânând până

Tăkăs

50

,

sistematice au fost

aproape 30 de morminte. Ele

discuţiile cu privire mai ales la încadrarea culturală a cimitirului

în prezent deschise.

Morminte din

acelaşi

(Bostănărie)

au fost descoperite

orizont cronologic

Ciumeşti

s-a afirmat

că

şi

şi

cultural cu cele de pe duna de nisip de la

cu ocazia

publicării

(Moara/Grajdurile CAP). Cu prilejul
timpuriu de ]a

evidenţiate

săpăturilor

descoperirilor funerare din Bronzul

mormintele din cele

două

singur cimitir, chiar dacă între ele există o distanţă de cca 600 m
fost

pusă

sub semnul

aceste descoperiri.

întrebării

Totuşi,

de nici unul dintre

între cele

două

cercetătorii

.

Această afirmaţie nu a

care s-au ocupat ulterior de

contrar celor spuse anterior, lipsesc materialele arheologice

degrabă că

51

puncte provin dintr-un

puncte se interpune un teren

îndoielnic ca descoperirile în totalitatea lor

să

fi

de la Malomhat

aparţinut

mlăştinos,

asemănătoare.

de unde,

Este deci

unui singur cimitir. Pare mai

avem de a face cu complexe funerare diferite, care se

încadrează însă

în

aceeaşi

48

Ibidem, 65 sqq.
P. I. Roman, I. Nemeti, Cultura Baden în România, Bucureşti, I 978, I 5 sqq.
50
I. Ordentlich, C. Kacs6, SCIV 21, 1970. 49 sqq. Câteva morminte (M. 6/1962, M. 12/1962, M. 1511962, M.
9/1964) au fost descrise incomplet, iar altele greşit (M. 5/1964. M. 8/1964). Datele referitoare la unul dintre
morminte, este vorba de M. 411964, au fost menţionate la un alt mormânt şi a fost trecută cu vederea prezenţa
unor fragmente ceramice din Bronzul timpuriu, provenite cu siguranţă dintr-unul sau mai multe morminte
distruse, în umplutura gropii mormântului 3/1964, care aparţine Bronzului mijlociu (vezi mai jos).
51
Ibidem, 50.

49
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secvenţă cronologică.

In condiţiile în care au existat nenumărate reguli în amplasarea

adăposturilor sepulcrale, astăzi imposibil de precizat în totalitatea lor, nu pot fi stabilite

motivele care au determinat edificarea a două cimitire în locuri totuşi apropiate unul de
altul.

Explicaţia

cea mai

cCI ele au deservit

plauzibilă,

în cazul în care au fost

într-adevăr

contemporane, este
52

două comunităţi sau ramuri diferite ale aceleiaşi comunităţi .

Mormintele din Bronzul timpuriu ele la Ciurnqti au fost atribuite la început primei
faze a culturii Otomani. Prin nuanţarea discuţiilor cu privire la problematica primei
perioade a epocii bronzului din nord-vestul României, au fost propuse

şi

alte

încadrări

culturale. În prezent, majoritatea cercetătorilor consideră aceste descoperiri ca aparţinând
culturii

Sanislău

din ultima

etapă

a Bronzului timpuriu.

În punctul Ţ(jkiis (8ostâ11ârie) au mai fost descoperite două morminte din epoca
bronzului. M. 3 este un mormânt de
ofrandă,

în majoritate

incineraţie

ceşti şi căni, aşezate

format dintr-o

urnă şi

20 de vase de

aproximativ pe o linie, câteva aflându-se

totuşi

în afara grupului central 5:i. M. 6 este de asemenea un mormânt de incineraţie, constând doar
54

dintr-o urnă, în care se afla o cantitate foarte mare de oase calcinate şi cenuşă . Cele două
morminte
târziu,

şi

aparţin

unor etape cronologice diferite, M. 3 Bronzului mijlociu, M. 6 Bronzului

unor aspecte culturale deosebite, primul mormânt unui aspect local al culturii

Otomani, cu trăsături prezente doar în zona Nir (Nyfrseg) 55 , cel de al doilea grupului
cultural

Cehăluţ.

săpăturilor

Cu prilejul
obiectiv punerea în
descoperite

şi două

lumină

efectuate la Berea-Sâskas (Colina cu

a unor niveluri de locuire romane

morminte din epoca bronzului, un mormânt de

şi

măcriş),

având ca

postromane, au fost

inhumaţie şi,

posibil, un

mormânt cenotaf56 . Primul mormânt avea drept inventar 11 vase, dintre care nouă au fost
aşezate

pe un rfmd, iar

două

lateral de acestea. A mai fost identificat

un vas apreciat ca

De asemenea într-un punct relativ apropiat se aOă şi cimitirul de la Berea-Csanyi sz'in'ije (Miriştea lui
Csanyi), vezi I. Nemeti, StComSa1u Mare l. 1969, 60. pi. 16, 3-5; T. Bader, Epbronz, 23. pi. 9, 4 şi pi. 90, 24;
I. Nemeii, StComSalu Mare 13. 1996, 29, fig. 9, 1-2; J. Nemeti, Repertoriu, 54.
:'ii I. Nemeti, S1ComSatu Mare I, 1969, 60 sq„ fig. 3, pi. 13-15: T. Bader, Epbron::,. 39: I. Nemeti, StComSatu
52

Mare 13, 1996. 30, pi.I, 8, fig. I, 1, fig. 2. fig. 3. fig. 6, 3.
~ I. Nemeii. StComSatu Mare 1, 1969, 62, fig. 2, 2, pi. 11, 8; T. Bader, Epbronz, 39, pi. 14, 2: I. Nemeti,
S1ComSatu Mare 13, 1996, 30, fig. 5, I; C. Kacs6, în Die Oto111a11i-Fiizesabony-K11lt11r - Entwicklung,
Clzronologie. Wirtsclzaft. Materialen der arclzăologischen Konferenz Dukla. 27-28. 11. 1997, Krosno. 1999.
pl.12.2.
5
:\ Acestui aspect îi aparţin şi descoperirile funerare de la Baktal6rfothaza, vezi N. Kalicz. EvkNyfregyhaza 2.
1956 (1961), pi. 1, precum şi cele de la Nyfrjak6. inedite în muzeul din Nyfregyhaza.
56
I. Nemeti, S1ComSatu Mare I, 1969, 57 sqq., fig. 1-2. 1, pi. I O, pi. 11, 1-7, pi. 12; T. Bader, Epbronz. 40,
pi. 14. I. 3: I. Nemeti, S1ComSatu Mare 13, 1996, 29, pi. I, 5, fig. I, 2. fig. 4, fig. 6, 2, fig. 7, I. Bader
vorbeşte de două morminte de inhumaţie, deşi Nemeti precizează că în cadrul complexului denumit M. 2 nu
au fost găsite deloc oase. El nu exclude însă posibilitatea ca şi acest mormânt să fi conţinut iniţial un schelet,
dispărut din cauza compoziţiei solului. În acelaşi punct de hotar au mai fost descoperite vase asemănătoare
celor din mormintele menţionate, care au ajuns la muzeul din Satu Mare, vezi I. Nemeti, StComSatu Mare 13,
1996. 29. pi. I. 2-3. 6-7. fig. 10. 2.
5
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aparţinând,

aceluiaşi

foarte probabil,

complex, care se afla

decât celelalte recipiente. Cel de al doilea mormânt
vase, aflate la o oarecare
cu M. 3 de la

distanţă

una de

cealaltă.

două

mică

grupaje de câte patru

morminte sunt contemporane

încadrează

se

la o adâncime mai

conţinea două

Cele

Ciumeşti- Tăkăs (Bostănărie) şi

însă

în

acelaşi

aspect local al

culturii Otomani.
În afara urmelor preistorice. în zona Berea-Ciumeşti au fost evidenţiate numeroase
resturi de locuire din mileniul I e.n. Unele dintre acestea au fost salvate
Kovacs. altele prin
materialelor

săpăturile iniţiate

achiziţionate

cercetări

şi

cultură

ars etc.

57

recente

58

arheologice pentru

S6skas (Colina cu

(Moara/Grajdurile CAP). Au fost
de

de preotul Gy.

puţin parţial

pe baza

în 1961.

Cele mai importante

Berea-Bodzas (La Soci)

de Muzeul din Baia Mare, cel

încă

relativ consistente,

măcriş),

evidenţiate aşezări

locuinţe,

această perioadă

respectiv la

s-au

desfăşurat

Ciumeşti-

din secolele II-IV

şi

la

Malomhat

V-VI, cu straturi

gropi, vetre, mult material ceramic, obiecte de lut

La suprafaţă au apărut şi vestigii din secolele VII-VIII, dar şi din perioade mai
.

Cercetările

arheologice de la

Ciumeşti şi

reprezentat puncte de plecare pentru noi
secvenţă cronologică şi culturală,

astfel

Berea cu privire la mileniul I e.n. au

investigaţii
că

în

zonă

pentru

în prezent, chiar

dacă

această importantă

pentru unele secole

atribuirile culturale şi etnice apar încă premature 59 , există date suficiente pentru o
reconstituire

veridică

a fenomenelor petrecute aici într-un

răstimp

de altfel extrem de

frământat.

Ultima campanie de
zona Carei s-a

desfăşurat

săpături

arheologice efectuate de Muzeul din Baia Mare în

în 1967, atunci când au fost descoperite la Berea- S6skas (Colina

cu măcriş) vestigii din neolitic, dar şi din alte epoci

60

.

*
În 1960 au fost reluate, sub conducerea Mariei Bitiri, cercetările ce vizau
obiectivele paleolitice din Depresiunea

Oaşului.

Ele s-au derulat pe parcursul mai multor

campanii (1960, 1962-1967, 1969) tot prin colaborarea Muzeului din Baia Mare cu

57

V. Zirra. op. cit., I sq., nota 2; I. Stanciu, ActaMusNap 22-23, 1985-1986, 553 sqq.; I. Nemeti, R. Gindele,
ActaMusPor 21. 1997, 599 sqq.; I. Stanciu, EphNapocensis 7. 1997, 182 sq .. pi. 4, lc-d; J. Nemeti.
Repertoriu, 51 sqq.; A. V. Matei, I. Stanciu, Vestigii din epoca romană (sec. li-IV p. Chr.) în spaţi11! 11ordvestic al României, BiblMusPor 2, Zalău - Cluj-Napoca, 2000, 31 sq., 41.
58
J. Nemeti, Repertoriu, 51 sqq.
DE IST
59
Ibidem, 128.
~\EJ-t'l
OFllE s1 ·•
60
Cercetări C. Kacs6. Vezi J. Nemeti, Repertoriu, 56.
~<J
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Institutul de Arheologic din Bucureşti. la săpături participfind în anumite momente şi colegi
de la Muz.eul din Satu Mare

61
.

Boineşti,

Primele sf1pf1turi au avut loc la
Somoş

(punctele
suprafaţă

apoi au continuat la Remetea

Oaşului

I şi Somoş li). Călineşti, Turulung, fiind intreprinse şi cercetări de

în localităţile menţionate, dar şi la Oraşu Nou. Medieşu Aurit, Târşolţ, Lechinţa

Cele mai vechi urme de locuire au fost sesizate în nivelurile inferioare de la
Boincşti şi
purtătorii

Remetea

Oaşului.

Ele

paleoliticului mijlociu final

culturii musteriene de aici erau buni
obţinerea

a pietrei, ceea ce le-a permis
structură neomogenă,
încadrează

fază

de locuire

paleolitică

Boineşti şi

Caracteristică

retuşate

mai ales pe
şi aşchii

şi

se

încadrează

acestei faze este

în centrul

Oaşului,

şi

Oaş

musterianul din

se

în nord-estul României.
Oaş

a fost

identificată 111

în stratul inferior de la

Călineşti

II. Ele

datează

Călineşti

I şi

de la începuturile

cultural în aurignacianul specific Europei centrale.

prezenţa

unor elemente ca nuclee prelungi cu unul sau
şi aşchii

două

lamelare simple cu laturile paralele

şi

pe una sau pe ambele laturi, gratoare de diverse tipuri cioplite pe lame, dar

aşchii

scurte. S-au

păstrat şi

unelte de

factură

nucleare, nuclee discoidale etc. Ca materie

rocile locale, au
silicioase de

său,

din Depresiunea

Remetea

planuri de lovire special amenajate, lame
lame

şi

cu un singur nivel de locuire de la

paleoliticului superior

că

dovedesc faptul

ai diverselor moduri de cioplire

greu de prelucrat. Prin specificul

straturile superioare de la
aşezarea

cunoscători

şi

unor unelte cu contururi perfecte din roci cu o

într-un facies cultural ce se extinde

A doua

în

aparţin

apărut însă şi

bună

obsidianul

mai veche, cioplitoare pe

primă

negru-cenuşiu

bulgări

au fost folosite în continuare

translucid, precum

şi

o serie de roci

calitate.

În Depresiunea Oaş au fost identificate şi urmele gravetianului, care reprezintă
ultima

cultură

Remetea

a paleoliticului superior pe teritoriul României. Ele au

Oaşului

(Somoş

la

Boineşti,

/, Somoş 11), Călineşti I, în aceste aşezări suprapunând

aurignacianul mijlociu, precum
(aşezări

apărut

şi

la

Călineşti

III,

Călineşti

IV

şi

Turulung-Dea/11/ P11sri11

cu un singur nivel de locuire). Complexele gravetiene sunt lipsite de uneltele cu

caracter mai vechi, de tip musterian. fondul principal de unelte constând din lame simple,
lame

retuşate,

gratoare cioplite pe

aşchii şi

pe lame,

puţine

burine etc. Acum s-a impus ca

un element nou microlitismul, fondului mai vechi de unelte
diverse tipuri de lame sau vârfuri, precum

şi

adăugându-i-se

elemente noi,

cele combinate: gratoar-burin, gratoar-

Din colectiv au făcut parte pe perioade mai lungi sau mai scurte Elena Kovacs, A. Socolan, Doina Ignat şi
Rezultatele cercetărilor au fost publicate în mai multe studii, precum şi în două monografii: Maria Bitiri,
A. Socolan, Cercetări paleolitice în Ţara Oaşului, Baia Mare, 1966; Maria Bitiri, Paleoliticul în Tara
Oaşului, BiblArh Seria Complementară 1, Bucureşti, 1972.
·
1
<' Cu privire la cercetările de suprafaţă vezi şi Maria Bitiri, A. Socolan, Marmalia 1, 1969, 5 sqq.
<i1

alţii.
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străpungătoare şi
scăzut proporţia

altele. Materia

primă

consta din opaluri, tufuri vulcanice, roci silicioase. a
şi

galetelor în favoarea obsidianului
Oaş

Descoperirile din

aflate în

colecţia

a diverselor silexuri de

bună

calitate.
adaugă

Muzeului din Baia Mare, la care se

materialele din descoperirile mai recente, fac dovada unei locuiri intense a zonei începând
cu paleoliticul mijlociu,

comunităţile

umane devenind mai numeroase în etapa

următoare,

cea a paleoliticului superior.

*
În anul 1963 au fost demarate ş1 primele cercetări moderne 63 de arheologie
medievală

Săpăturile,

în nordul Transilvaniei.

executate într-o
terasă, aflată

poiană

între

conduse de R. Popa

de aproximativ 1 ha ce

văile

Borcutului

şi

prezintă

aspectul unor lentile întinse, de
grosimea lor variind între 0,50

şi

subţire

de

cărbune,

inferioară

uşoară

o

Romanei, în regiunea lacului de acumulare al

zgură,

oraşului

Baia Mare. Aici au

unele suprapuse sau intersectate, care aveau

formă neregulată,

cu diametrele cuprinse între 4

şi

10 m,

1,00 m. Au apărut şi resturile unor cuptoare pentru topirea

minereului, reprezentate prin temeliile lor de
un strat

Elena Kovacs, au fost

în partea ei

barajului Firiza - Strâmtori, la cca 10 km nord-est de centrul
fost descoperite numeroase halde de

şi

piatră.

provenit în parte din

La baza haldelor se

spălarea

prin ploaie a

găsea

pretutindeni

cărbunelui

aruncat

din cuptor odată cu zgura. În câteva locuri, stratul de cărbune era mai gros şi avea la limita
lui inferioară o arsură superficială a solului. În aceste locuri au fost amplasate, foarte
probabil, "cuptoare" foarte primitive,

clădite

la

suprafaţa

solului, pe un

eşafodaj

de lemn.

Doar temelia unuia dintre cuptoarele propriu-zise s-a conservat relativ bine. Ea a fost
surprinsă

la adâncimea de 1,10 m

(3,00/ 1,50 m), fiind

clădită

faţă

de solul actual

din bolovani mari de râu,

şi

avea o

rezistenţi

formă dreptunghiulară

la foc,

aşezaţi

direct pe

pământ. Pietrele aveau între ele legătură de pământ, ars la roşu în timpul funcţionării. În

interiorul temeliei se afla o
a pietrelor, sugerând faptul

lipitură
că

de lut care, în unele locuri, se continua pe

faţa interioară

baza cuptorului era de forma unui mic bazin. Solul de sub

temelia cuptorului era ars puternic pe o adâncime de l 0-15 cm. Împrejurul cuptorului s-au
păstrat porţiuni
zgură şi

mult

dintr-un pavaj de

nivelului de

cărbune,

în care au fost

vârf de

săgeată şi

ieşit

iveală şi

la

călcare

piatră.

Corespunzând limitei inferioare a haldelor de

al constructorilor cuptoarelor, a
găsite

fragmente de

un strat de

fragmente ceramice provenind de la oale

opaiţe.

Acestea din

găsite

urmă,

selecţionării

şi

cultură

cu

ulcioare, un

de aspect foarte rudimentar, au
minereului,

lângă

halde sau în

de asemenea funduri de la

ceşti

de

în sterilul rezultat de pe urma

preajma cuptoarelor, unde au fost

apărut

probă şi

Săpături arheologice au fost executate la Cetatea Seini în ultimele decenii ale secolului XIX, nu există însă
nici o documentaţie cu privire la amploarea săpăturilor şi nici informaţii în legătură cu rezultatele obţinute.
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scursură
găsită

iar

de plumb aurifer. O sapă masivă de miner. arsă şi cu zgura prinsă de ea, a fost

într-una din halde. Descoperirile au fost datate în a doua jumătate a secolului XVI,

instalaţiile

cercetate au fost atribuite lui Francisc Szcgedy,

menţionat

într-un document

din 1593 6.i. Săpăturile au avut un caracter de salvare, fiind în acelaşi timp deschizătoare de
drum. şi anume în cercetarea pc calc arheologică a istoriei mineritului în nordul
Transilvaniei. Din pficatc. ele nu au fost pfmă de curând(i urmate de alte investigaţii în
5

direcţie.

aceastft

*
şi

ln anii 1964

1965 s-au

desfăşurat

aproape concomitent, pnn colaborarea

şi

Marmaţiei

cu institutele de arheologie din Cluj

muzeelor din Baia Mare
Bucureşti, săpături

Sighetu

arheologice în mai multe

Marmaţiei, Onceşti,

Cuhea

(astăzi

Marmaţiei.

La Sighetu

Bogdan

localităţi

Vodă) şi

Maramureşul

din

şi

istoric: la Sighetu

Ieud.

K. Horedt a cercetat o

aşezare fortificată

din Bronzul

târziu(i 6 . Ea se află pe culmea lată dinspre est a dealului Solovan. ce se întinde pe malul
stâng al Izei, înaintea
faţă

de 274 m, cota

vărsării

oraşului.

doar spre vest, unde se
barează

accesul din
Valul de

apărare

Prin

leagă

această

numită

acesteia în Tisa,
poziţia
şirul

de

sa

Dealul

naturală,

Cetâţii, înălţată până

culmea este

apărată

altor dealuri, s-a ridicat un val

la S 13 m

pe trei laturi
impunător,

şi

care

parte.

de pe Dealul

formă încovoiată şi înconjoară

Cetâţii,

cca o treime din

necesar pentru umplutura valului, care are Ia

în lungime de aproximativ 240 m, are o
circumferinţa
bază

platoului de culme.

lăţime

o

Pământul

de 17 m, a fost scos de pe

ambele laturi. În val a fost sesizată o zonă formată din arsură şi pământ, străbătută de dungi
roşii,

ce

indică

într-una dintre
lungime

şi

locul unor bârne arse, care au
secţiunile

către

intensitate
aşezarea

pentru

cercetate 11 m lungime

şi

de val, de

botul dealului

redusă, aşa

nu a fost

populaţia

cum

ocupată

până

din grosimea

permanenţă,

aparţin

până

locuită
mică

din jur. Acest strat avea

înălţime,

în

cealaltă

4,20 m

lăţime,

care se

la 3 m.

(230 m lungime

la 70 m), a fost

rezultă

în

formă ovală

şi

170 m

pe o mare întindere. dar cu o

a stratului de

cultură.

Se pare

ci a servit mai mult ca loc de refugiu

că

şi apărare

din jur.

Printre fragmentele ceramice descoperite în
ce

1,30 m

0,40 m înălţime. Umplutura valului se ridica

Aşezarea apărată

reduce

înroşit şi pământul

unor vase mari, cu

pereţii groşi,

aşezarea fortificată

de culoare

neagră

6

în exterior,

se

remarcă

roşie

câteva

în interior

şi

~ R. Popa. Elena Kovacs. SCIV 16, 1965, 113 sqq.
Mă refer la săpăturile de salvare executate foarte recent în centrul istoric al oraşului Baia Mare (vezi mai
jos).
6
~ K. Horedt, Aşe::.area fortificată din perioada tîrzie a bronwlui de la Sighetu/ Marmaţiei, Baia Mare, 1966.
In afara autorului, la lucrări au mai participat F. Nistor şi J. Nemeii.
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cu suprafaţa canelată. Pe baza acestora, aşezarea a fost atribuită culturii Gava şi datată în
Hallstatt A. Cantitatea mică de ceramică recoltată şi lipsa oricăror piese de metal nu permit
însă încadrări

cronologice sigure. Este posibil ca aşezarea să fi aparţinut unei etape ceva

mai recente decât s-a presupus iniţial.
Cercetările

de la Onceşti au avut drept obiectiv urmele de locuire dacică, precum şi

cele medievale aflate la aproximativ 4 km nord-est de localitate, pe dealul Cetăţeaua (488
m), de

formă

m) cu o

aproape

suprafaţă

dominantă,

conică,

aproape

este legat de

(lăţimea

de 6-9

un platou de vârf relativ restrâns. Dealul, cu o

poziţie

având doar

netedă şi

către

înălţimea alăturată,

şi

nord un bot lung

îngust

şa.

a Custurei, printr-o

că

Acest punct a fost remarcat deja de I. Mihalyi, care indica

numeşte

se

"Cetatea

lui Dragu~"' şi că aceasta a rămas probabil de pe vremea dacilor67 . În 1957 a executat aici
un sondaj F. Nistor, descoperind fragmente ceramice dacice. Cu prilejul unor
suprafaţă

efectuate la începutul anilor '60, M. Rusu
pământ,

un val de

cercetări

au fost urmate de

Daicoviciu, din colectivul de cercetare

făcând

de

F. Nistor au identificat în acest punct

părţi înălţimea,

care înconjura din trei

fragmente ceramice. Aceste

şi

cercetări

din care au prelevat câteva

săpături

arheologice conduse de H.

parte I. Glodariu, O. Bandula, intermitent

şi

F. Nistor şi I. Nemeti 68 .
Săpăturile
pantă şi

de

s-au

pe muchea

arsură şi

desfăşurat

nordică.

în trei

fragmente ceramice. S-a presupus
(colibe) de

feudală

etape, reprezentate prin

din

urmă

stabilirea

diferite ale dealului: pe platou, la valul de pe

Locuirii dacice de pe platou îi

locuinţe uşoare

două

în

părţi

suprafaţă.

a fost construit direct pe
precisă

de 7,70 m, iar

două

stâncă.

o

vatră

de foc, un strat

aici au fost amenajate doar una sau

Peste locuirea din epoca

a dimensiunilor pe latura

măsurată

că

aparţin

straturi de

Starea sa

vestică.

arsură şi

proastă

să

s-a suprapus cea

un turn de

piatră.

Acesta

de conservare permite doar

Lungimea ei,

pe zid de 7,25 m. Turnul pare

dacică

două

măsurată

fi avut o

fundaţie,

este

formă pătrată

sau

pe

aproape pătrată. În apropierea lui s-au găsit fragmente ceramice medievale, precum şi un
ciocan de fier de spart
de

pământ

piatră.

care, urcând

uşor

La aproximativ 13 m sub platou se

spre nord,

înconjoară

dealul din trei

află

amenajării

acestuia de

ridicătură continuă

părţi. Săpăturile

în val au dus doar la descoperirea unor fragmente ceramice dacice,
din 1964-1965 excludeau posibilitatea

o

către

totuşi

autorii

efectuate
cercetării

daci, considerând

că

el

a fost în legătură cu turnul feudal de pe platou. Într-o lucrare mai recentă, fortificaţia de
I. Mihalyi, Diplome maramureşene din secolul XIV. şi XV.. Maramureş-Sziget. 1900 (în continuare I.
Mihalyi, Diplome), 41 sq., nota I. Istoricul maramureşean face referire la aceeaşi staţiune şi într-o altă
lucrare, Maramaros fălde a tifrtenelem elâ11i korban, în "Kăzerdek. Politikai hetilap '', M.-Szigct. anul I, nr.
13 - 17 din 25 noiembrie - 23 decembrie 1883.
68
H. Daicoviciu, O. Bandula şi I. Glodariu, Cercetârile de la Onceşti din Maramureş, StCercMaramureşene
I, Baia Mare, 1965.
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pfunfmt de pc Cetâ{emw a fost atribuită însă dacilor '>. Săpăturile de pe muchea nordică a
6

dealului au prilejuit descoperirea unei

cantităţi

apreciabile de

ceramică dacică lucrată

cu

mfma şi la roat[1. precum şi a unui lustruitor şi a unei fusaiolc, nu au fost însă descoperite
complexe de locuire care să corespundă acestor materiale. În urma săpăturilor s-a
concluzionat că aşezarea dacica de la Onceşti a fost modestă. constând dintr-un număr mic
de

locuinţe

veche

şi

de

era

suprafaţă

nouă.

crescători

ale unor

de animale. Ea a fost
Cetăţeaua

Pe baza unor piese de pc

datată

la hotarul dintre era

cu analogii în ceramica culturii

Lipiţa, s-a emis mai nou şi ipoteza unei datări a aşezării de la Onceşti şi în secolul II e.n.
medievală

Locuirea

menţionată

atribuită

a fost

70

.

secolului XIV. când de altfel localitatea este deja

în izvoare scrise.

Cercetările

şi

lui R. Popa

desfăşurat

M. Zdroba la Cuhea s-au

obiective: reşedinţa feudală din punctul Grâdina lui Cârlig

71

,

în mai multe

biserica de piatră din punctul

Mâ11iistire 72 , vatra satului 73 . Pe baza săpăturilor s-au putut stabili forma şi dimensiunile

diferitelor monumente, datarea
Reşedinţa

de mari pentru epoca
Maramureş,

respectivă

- 12/9 m obişnuit

(faza a doua) a avut drept rezultat atât

legată

cu

palisadă,

că

care avea unul sau

deasupra

pivniţei-depozit

pământ.

ale

cărei

chiar

cea mai
două

îngroşarea

de o

probabilă

temeliilor

şi pereţilor,

cât

locuinţei

şi înălţarea

reconstituire a sa este aceea a unui turn-

şi

lipitură groasă

de

pământ,

delimitate printr-o temelie de

în faza a doua cu bolovani de râu, era

păstrat

neobişnuit

casă ţărănească contemporană

niveluri, construite din lemn cu

pavată

urme s-au

a fost de dimensiuni

faze de

de locuit, transformate astfel într-un fel de

aflate la nivelul solului

Curtea,

faţă

două

cu

dimensiunile de 6112 m. Reconstruirea

găsea planşeul încăperilor

etaj. R. Popa considera
locuinţă

şi

dreptunghiulară,

că locuinţa

de o curte. Se aprecia

care are în mod

nivelului la care se

lor.

locuinţă

se compunea dintr-o

construcţie, înconjurată

din

şi semnificaţia

sub forma gropilor de stâlpi.

Reşedinţa

de un incendiu. O parte a materialului arheologic descoperit provine de Ia

închisă

a fost

piatră

de o

distrusă

pereţii locuinţei:

piroane masive din fier lucrate cu ciocanul la cald, care serveau la încheierea scheletului de
lemn, cuie mici lucrate tot din ciocan, ce provin probabil de Ia
casei, balamale de

uşă

acoperişul

lucrate din fier cu ciocanul, lungi de 24 cm, cu

din

şindrilă

capătul

lungit

al
şi

V. Kotigorosko, Ţinuturile Tisei superioare în veacurile III î.e.n. - IV e.n. (Perioadele La Tene şi romană),
BiblThrac 11. Bucureşti, 1995, 71 sqq.
70
Gh . B'1c h'1r, ActaMusPor 21, 1997, 785, nota 5.
71
R. Popa. M. Zdroba, ~C)antierul arheologic Cuhea. Un centr11 voievodal din vearnl al XIV-iea, Baia Mare,
1966 (în continuare R. Popa. M. Zdroba, C11hea}, 8 sqq.; R. Popa, Revue roumaine d'histoire 5, 1966, 770
sqq.; R. Popa. Ţara Maramureşului în l'eacul al X/V-leu, Bucureşti, 1970 (în continuare, R. Popa
Maramureş). 18. 235 sqq.; R. Popa. SCIV 24. 1973. 671 sqq.
7~
R. Popa, SCJV 17, 1966, 511 sqq.; R. Popa. M. Zdroba, Cuhea, 32 sqq.; R. Popa, Mara11111reş, 19, 219 sq.
71
· R. Popa, M. Zdroba. C11hea, 46 sqq.
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despicat în forma cozii de rândunică, prinse prin patru piroane de lemnul uşii. În umplutura
locuinţei şi

pe promontoriul pe care aceasta a fost ridicată au mai fost descoperite ceramică,

vârfuri de

săgeţi

de diferite tipuri, dintre care trei erau cu capetele rupte, fapt ce a fost

interpretat ca un indiciu probabil
au incendiat

reşedinţa,

braţele

simple, arcuite pe

cataramă

XIII

orizontală şi

pe

scurtă despicată

jumătate

prima

cataramă

de

şi

formă

ca

centură

toată

pe

găsiţi

plăcuţe

de

aramă,

pe podeaua

în zona

bucăţile

aparţine

sau foarte

îngroşare marcată

simplă

reşedinţei

locuinţei, lângă

puţin răsfrântă

lipitură

aplicată, prăbuşite

reşedinţei,

au fost

în

inferioară

de

pământ,

secolului

a arcului

şi

datează

în

se

afară,

este o

care se aflau
treflă.

Cea

caracteristică

totdeauna

scundă,

printr-un unghi drept sau
purtând în unele cazuri

într-un strat gros pe podeaua
găsite

cureluşa

remarcabilă

categoriei oalelor, cea mai

în partea

mari, incendiate, de

depozit cu prilejul distrugerii

a

sfârşitul

având pe margini vârfuri terminate în câte o

dreaptă

amprentele bârnelor pe care a fost

incendiată

tip, având

prin care trecea

Acest tip apare pe la

lungimea, pintenii

apărută

din fier,

în exterior cu o

Printre

cizmă.

aceluiaşi

terminate la capete prin câte

în tot decursul secolului XIV. Prin forma

fiind aceea cu marginea

ascuţit.

verticală,

singură gaură rotundă,

perforat de o

mai mare parte a ceramicii identificate

prevăzută

puţin

mai

în general

a secolului XIV. Dintre piesele de port descoperite

fragmentele unei

formă

destul de mare, ei servind cel mai bine ca
şi aparţin

pentru fixarea pintenului pe

şi evoluează

prin tija

număr

acelora care. cu prilejul unei lupte,

pintenii sunt din fier

un sector circular aplatizat
cu

aparţinut

acestea au

pinteni într-un

Toţi

elemente de datare.

că

pivniţei

câteva fragmente de aspect

particular, ce provin de Ia cahle. Ele sunt de mai multe tipuri: scunde tronconice, cu sau
fără

deschideri laterale, scunde cu gura

lobată,

înalte tronconice etc. Soba din

oale-cahlă

aflată în interiorul turnului-locuinţă a fost construită, se pare, în anii '30 ai secolului XIV
Reşedinţa feudală

a

aparţinut

familiei

bogdăneştilor.

începutul secolului XIV sau chiar la
jurul mijlocului secolului XIV,

fără

după tradiţie

nouă

de lemn, pe temelie de

localităţii,

se afla "palatul lui
piatră,

ale

cărei

temelii se

urmele unui cimitir

găsesc şi

creştin.

reşedinţei
sfârşitul

a fost

datată

la

fazei a doua în

marcat de biserica veche de lemn, în locul
unde s-a ridicat, în l 937, biserica

movilă parţial păstrată

efectuate cu ocazia construirii noii biserici, au fost scoase la
piatră,

a

.

această dată.

Dragoş Vodă" şi

într-o

fază

secolului XIII, iar

a depăşi cu mult

La cca 300 m est de centrul
unde

sfârşitul

Prima

74

lumină

în urma

nivelărilor

ruinele bisericii de

sub biserica de lemn. Tot aici au fost descoperite

Biserica este

menţionată

într-un document din anul 1471

publicat de I. Mihalyi 75 . Ea este localizată la marginea dinspre Dragomireşti a Cu hei,
R. Popa, SCIV 24, 1973, 678. Apariţia sobei din cahle-oală în interiorul turnului-locuinţă al voievodului era
la Cuhea a unor meşteri străini. care au construit biserica de piatră.
· I. M1haly1, Diplome, 505 sqq., nota 5.

74

~~usă î~ l~gă_tură. cu prezenţa
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fiindu-i atrihuit hramul "sfântul rege ~tcfan". Probabil că la această construcţie se referă şi
At. Popa. atunci dnd

menţionează

puhoi de apă din 1898"

711

"mănăstire domnească ...

dezgropate de un

.

dezvelită

Biserica

ruinele de

"sală".

este de tip

cu lungimea

exterioară

de 23 m

11.50 m. grosimea temeliilor zidurilor oscilfrnd între I, I O şi 1,20 m, în
turnului-clopotniţă,

formă dreptunghiulară,

cu dimensiunile interioare de 11

colţ

un altar lat de 4,50 m terminat spre

şi

trei laturi din octogon. Pc muchiile altarului se
mică încăpere.

şi

cu laturile de 3.50

dreptunghiulară.

spre apus

afară

care au 1,65 m. Ca plan, biserica se compune dintr-un

pc latura de apus, de

şi

două

9 m, cu

află

răsărit

5 m, o

şi lăţimea

de cele ale

turn-clopotniţă

navă

de asemenea

contraforturi oblice de

printr-o

absidă poligonală

contraforturi, iar pe latura

cu dimensiunile interioare de 3.30 x 2,50 m.

de

asemănătoare

cu

nordică

o

unei sacristii atât

ca formă. dt şi ca dispoziţie în plan. Întregul monument a fost construit într-o singură
etapă. Zidăria

piatră brută

este din

intrării

cioplită

la portalul

parterul

turnului-clopotniţă şi navă şi

bisericii s-au putut deduce
turnul-clopotniţă

Popa.

şi

demantelării reprezintă

putut preciza

boltă semicirculară
tencuială

pictura

său

că

ea a fost din lemn

era de

părere că

secolului XIV.
cum

indică

datorită

datează

din

că

piatră, terminată

de la origine.

deasupra absidei cu o

în molozul provenit de pe urma

monumentul a fost

deducţia că

şi că

unor

a fost

dificultăţi

demontată

ridicarea bisericii de

Există şi

opinii potrivit

zugrăvit

Observaţiile

în interior, nu s-a

prilejuite de cercetarea

înainte de construirea bisericii de

de cercetare, dar posibil

Săpăturile

până

pe la

din acest sector au

Bronzul târziu. El a

apărut

cărei

pe

urme

faptului

în momentul construirii noii biserici. R. Popa

piatră

a avut loc, foarte probabil, în deceniul 4 al

cărora

construită

biserica a fost

sfârşitul

pe la 1360.

După

dărâmarea

secolului XVI.

evidenţiat existenţa

la o adâncime

piatră

şi datorită

cele mai noi fragmente ceramice recuperate din molozul provenit din

bisericii, aceasta a funcţionat

dintre

niveluri, nava un tavan din

exista deja un cimitir, care era amplasat în jurul unei alte biserici, ale

nu au putut fi surprinse,

uşii

sale. Foarte probabil, credea R.

încă două

pictură găsite

cu

dovezi ale faptului

cimitirului (vezi mai jos) au permis
locul

elevaţiei

a avut deasupra parterului

însă dacă

piatra

la copertina soclului bisericii. Din analiza planului

anumite elemente ale

Fragmentele de

şi

cu mortar de var. S-a folosit

principale de pe latura de vest a turnului, la cadrul

grinzi de lemn, iar altarul o
semicalotă.

carieră, legată

de

cuprinsă

aici

între 0,50

şi

şi

a unui nivel de locuire din
1 m sub forma unui strat de

pământ castaniu-lutos, pigmentat cu rare fragmente de cărbune. În acest nivel s-au

descoperit pete de arsură, ce provin probabil de la vetre sau de la podeaua incendiată a unor
locuinţe
7
<>

de suprafaţă, precum şi ceramică. A fost reconstituit doar un singur castron de

Al. Popa, Biserici vechi de lemn ro111âneşti din Ardeal, ACMIT 1930-1931, 206.
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mari dimensiuni, s-a putut

totuşi

stabili

şi prezenţa

altor forme de vase, precum oale,

castroane, vase pântecoase. Castronul întregibil, dar şi alte câteva fragmente sunt dublu
colorate, negre în exterior,

roşii

sau

cenuşii

în interior, unele fiind ornamentate cu caneluri.
atribuită

Pe baza acestora, locuirea din epoca bronzului a fost
, 77
G ava .

unei faze evoluate a culturii

Nivelul preistoric este suprapus de nivelul medieval. El are o grosime medie de
0,20-0,30 m şi o culoare castaniu-cenuşie, fiind pigmentat cu cărbune. În partea superioară.
acest nivel cuprinde fragmente de mortar
Cimitirul are
bisericii de

două

piatră,

piatră,

creştin,

iar o

moloz. Din el

pleacă

gropile mormintelor.

faze. O parte din morminte sunt mai vechi decât momentul construirii
turnul-clopotniţă,

gropile lor fiind acoperite de pavajul de la sud de

corespunde vechiului nivel de
de

şi

altă

călcare,

sau sunt

tăiate

şanţurile

de

de

parte sunt contemporane cu biserica. Mormintele

scheletele fiind orientate vest-est, cu

braţele

ce

fundaţie

ale bisericii

aparţin

unui cimitir

aduse pe piept sau în regiunea

abdomenului. Mormintele <lin prima fază erau lipsite de inventar. Într-unul din mormintele
fazei a doua s-a

găsit

sub craniu o

verigă mică

din metal, iar sub

la Maria, regina Ungariei ( 1382 - 1387), într-altul, sub

braţul

braţ

stâng al scheletului, un denar

de argint emis de Ludovic I în 1343, iar în al treilea, tot în regiunea
de argint de la

acelaşi

Ludovic I, emis între anii 1346

şi

un denar de argint de

braţului

stâng, un denar

1349.

În zona centrală a localităţii, pe o suprafaţă de aproape 250 m 2 , s-au efectuat
săpături

în vederea

la începuturile
grupează

identificării

aşezării.

vetrei vechi a satului

S-a stabilit

la vest de actuala

biserică

că

şi

a obţinerii unor

informaţii

cele mai vechi urme din epoca

cu privire

medievală

se

veche de lemn, în apropierea locului în care, înainte

vreme, valea Bocicoielului se vărsa în Iza. În apropiere de biserica veche de piatră nu au
fost

găsite

biserica

şi

urme de locuire mai vechi de secolele XVIII-XIX, acest fapt însemnând
cimitirul din secolul XIV se aflau la o oarecare

distanţă

de

aşezarea

că

ce le

corespundea.
În paralel cu săpăturile de la Cuhea, în 1965 au fost întreprinse sondaje la Ieud 78 .
Potrivit

tradiţiei

locale, satul vechi Ieud s-ar afla la cca 2 km nord-est de centrul actual, pe

un platou din apropierea pârâului Recea, în punctul La
platoului, acolo unde se afla o
temeliile de

piatră

ridicătură

de 5 m

şi lungă

La

capătul

de est al

de teren de aproximativ 0,50 m, au fost

ale unei biserici de lemn. S-a stabilit

navă dreptunghiulară lată

mănăstire.

de cca 10 m,

că

biserica era

terminată

spre

compusă

răsărit

găsite

dintr-o

cu un altar, ce

pare a fi fost pentagonal. În interiorul bisericii a apărut groapa unui mormânt, în care s-au

77
7K

C. Kacs6, Angustia 4, 1999, 59, fig. 8-9.
R. Popa, M. Zdroba, Cuhea, 49 sqq.
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pf1stral sdndurile de stejar ale sicriului. cc nu conţinea nici un schelet. Un al doilea
mormfmt s-a gf1sit în exteriorul bisericii. dar şi aici sicriul de lemn avea ca şi conţinut doar
un fragment din femurul unui schelet uman. Ceramica şi monedele găsite în acest punct
dovedesc că monumentul a funcţionat de-a lungul secolului XIX, începuturile sale putând
data cel mai clcvrcmc de la sfârşitul secolului XVIII. Biserica a fost demontată la sfârşitul
secolului XIX sau Ia începutul celui următor. Secţiunile de control trasate pe restul
platoului şi pc latura lui nordică au dus doar la descoperirea unui număr mic de fragmente
ceramice preistorice foarte corodate. care nu se leagă de vreun nivel arheologic consistent.

*
În ziua de 24 noiembrie 1965, în curtea casei din strada Mihai Viteazu nr. 4 din
centrul istoric al oraşului Baia Mare, cu ocazia unor lucrări la sistemul de canalizare, a fost
descoperit un vas de lut ce conţinea aproape 1000 de monede de aur medievale şi imitaţii

·
· 79 . V asu I ~m care s-a a fl at tezauru I s-a spart ~tn momentu I
contemporane de piese
antice
descoperirii, fiind recuperate din el numai câteva fragmente, acestea
reconstituire

ipotetică

a formei sale. Se pare

că

drept capac a fost

permiţând

folosită

doar o

o farfurie cu un

diametru cc depăşea mult diametrul gurii vasului. Au fost salvate 991 de piese~m. este însă
destul de probabil
Imitaţiile

că

tezaurul a

conţinut iniţial

un

număr

de monede antice sunt cele trei piese

argint al lui Lysimach

emisă

la Pergam sau

după

ceva mai mare de monede.

confecţionate după

un exemplar lucrat cu

Giovanni Cavino din Padua (l 500?-1570), respectiv o

o

tetradrahmă

ştanţele

piesă turnată după

de

gravorului

un solidus din

421 e.n. al lui Honorius (395-423). Monedele medievale provin din Transilvania. Ungaria,
şase

provincii

Florenţa,

Modena,

Austria, Boemia, Carinthia, Tirol, Wroclaw (Breslau), Gdansk (Danzig), din
ale

Confederaţiei

Parma,
piesă

Veneţia,

olandeze, din

oraşele

Campen, Daventer, Zwolle,

din Savoia, Principatul Mi.insterberg-Oels, Prusia

şi

Turcia, cea mai veche

- un ducat de la Albert de Habsburg ( 1437-1439) - fiind din 1438, iar cele mai

recente - doi

ducaţi

de la Matei II (1608-1619) - din 1613.

*
La poalele dealului

Morgău

din partea

nord-vestică

a

oraşului

Baia Mare, cu ocazia

construirii Spitalului TBC, au fost descoperite numeroase fragmente ceramice din epoca
bronzului. Ele au fost salvate de preot dr. G. A.

Bălan şi

predate Muzeului din Baia Mare.

Pentru verificarea caracterului descoperirii, am efectuat aici, Ia începutul verii anului 1966,
81

un sondaj de mici proporţii • În cele patru secţiuni trasate în curtea spitalului am constatat

E. Chirilă. O. Bandula. Tc;:,a11rul 111011erar de la Baia Mare, Baia Mare, 1966.
166 de piese se păstrează la muzeul din Baia Mare. 821 la Muzeul Naţional de Istorie a României. patru la
Cabinetul Numismatic al Academiei.
81
C. Kacs6, Dacia N.S. 31. 1987. 51, nr. 2, fig.I.
11
'
811
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existenţa

unei aşezări cu un singur nivel de locuire, al cărui grosime nu depăşea, cel puţin

în porţiunea cercetată, 0,20 m. În acest nivel au mai apărut sporadic fragmente ceramice,
precum şi o greutate de lut ars, lipseau însă orice urme de complexe de locuire. Aşezarea a
fost

atribuită iniţial

culturii Otomani, ea

aparţine însă

culturii Suciu de Sus.

*
În anul 1966, un colectiv condus de R. Popa
medievală

82

a continuat cercetările de arheologie

în Maramureşul istoric, la Giuleşti. Pe parcursul a trei campanii au fost

executate aici săpături în mai multe obiective: vatra veche a satului 83 , urmele de locuire din
actualul centru al localităţii , biserica veche de piatră 85 .
84

plasată

In vederea stabilirii locului în care era
săpăturile
Sărata.

desfăşurat

s-au

Săratei,

Pe malul stâng al
apreciabilă

cantitate

la sud-est de centrul
în panta ce

ceramică

de

vatra veche a satului medieval,

localităţii,

urcă până

la

pe cele
uliţa

două

maluri ale

Berceasca, a fost

din secolele XIV-XV, nu au fost

însă

Văii

găsită

o

identificate

complexe de locuire. În apropiere de acest loc, pe o terasă lată de 70-100 m şi lungă de
200-300 m,

ocupată

la data
atestă

fragmente ceramice ce

cercetărilor

livadă,

de o

aici o locuire

efectivă

au fost descoperite, la

suprafaţă,

în secolul XIV, eventual chiar mai

devreme.
Pe partea

opusă

delimitat spre nord
găsite

şi

uliţei

a

Berceasca, terasa mijlocie a Marei

nord-est de albia

Săratei.

urmele unui semi bordei, adâncit în sol

Aici, în

până

grădina

lui

formează

Ştefan

un pinten

Feier au fost

la 0,50 m. Lung de 4,20 m pe latura EV,

semibordeiul avea în mijloc o vatră înconjurată de pietre de râu. În umplutură au apărut
cantităţi

apreciabile de

secolului XIV
lame de

cuţit,

şi

ceramică,

care permit datarea complexului în a doua

la începutul secolului XV. Tot aici au fost

verigi,

cuţit

găsite

jumătate

a

mai multe piese de fier:

de plug.

Sondajele efectuate pe malul drept al Săratei, în terenul aflat între cimitirul actual şi
uliţa

Popenilor, au dus la identificarea altor

de altul. Gropile acestora au fost

săpate

vale era la nivelul solului, iar limita
până

la

în

opusă

două

pantă,

lumină

pe

celălalt

mal al

astfel încât marginea lor

se adâncea treptat

la -0,90 la cel de al doilea. Descoperirile

distanţă

unul

orientată

spre

semibordeie, situate la 15 m

până

aparţin aceleeaşi

la -0,60 m la primul

perioade ca

şi

şi

cele scoase

văii.

Colaboratorul principal al lui R. Popa în această perioadă a fost M. Zdroba. Din colectiv au făcui parte şi
unii ajunşi mai târziu reputaţi cercetători în diferite domenii ale istoriei.
83
R. Popa, Cnezatul Marei, Baia Mare, 1969 (în continuare R. Popa. Cne:.(/1), 39 sq .. fig. 16-18: R. Popa. M.
Zdroba, SCIV 20, 1969, 270: Popa, Maramureş, 19.
K4
R. Popa, Cnezat, 39.
85
R. Popa. Cnezat, 28 sqq .. fig. 5-15: Popa. Zdroba, SCIV 20. 1969, 267 sqq.; R. Popa. Maramureş. 19. 228
sqq., fig. 14.
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În centrul localităţii, pe malul drept al Marei, puţin în aval de confluenţa cu Valea
cu prilejul unui sondaj de verificare efectuat tot în anii 1966 şi 1967, au fost găsite

Sărată,

fragmente ceramice databile în secolele XV

şi

XVI, precum

şi

cărbune şi

multe oase,

cenuşă.

Un alt sondaj a fost întreprins la piciorul
centrului actual al

localităţii,

pot fi legate de o locuire
Biserica de
pe un pinten de

efectivă

perioadă

mai

Nu s-au descoperit decât foarte rare

îndelungată,

secolele XIV-XVIII . Ele nu

a zonei respective înainte de secolul XVIII.

piatră contemporană aşezării

terasă

buza terasei mijlocii a Marei, în dreptul

biserică.

la nord de

fragmente ceramice, databile pe o

şi

medievale de la

Giuleşti

a fost

construită

a Marei, pe un teren lipsit de urme anterioare epocii

înălţării

zidurilor ei.
săpăturilor

Pe baza
construcţie ,
sfârşitul

astfel

că

ea s-a

s-a putut conchide
mărit

treptat

până

că

biserica a cunoscut trei faze de

la forma în care

şi-a

încetat

existenţa

pe la

secolului XIX.

În prima fază, monumentul era format dintr-o navă simplă, dreptunghiulară, având
pe latura de răsărit un altar cu absidă semicirculară. Dimensiunile exterioare ale bisericii
erau de 15/7, 80 m. Materialul folosit la construcţia temeliei a fost piatra de râu în proporţie
de 80-85 %, restul fiind reprezentat de piatră de carieră, totul legat cu mortar rezistent din
nisip

şi

a fost

acoperită

var. R. Popa considera cu probabilitate foarte mare

la

răsărit

printr-o

vest. Biserica a fost de la început
etapă

pictură aşternut

funcţionare,

de

ei de vest, în stânga
timpul
fost

lucrărilor

noi din

aparţine

lucrată

având capetele

tencuită
fină.

această fază iniţială,

construcţie,

formă dreptunghiulară

braţelor

semicircular trasat prin

din

pe mijlocul laturii de

ei au purtat în interior un

pentru a face loc turnului. Ulterior ea a
iar în prezent,

după

încheierea

pe unul din stâlpii din interiorul bisericii

(lung. 1,65 m,
este

în exteriorul navei, pe latura

de la locul ei, mai spre nord, în

construcţie,

ridicată şi montată

calcaroasă,

situată

puţin deplasată

în zidurile ultimei faze de

dintr-o gresie

boltă semicilindrică

plasată

pereţii

nava

Tot celei mai vechi faze a bisericii, în sensul de

o lespede de mormânt

celei de a doua faze de

De

Intrarea era

la exterior, iar

Lespedea a fost

arheologice , a fost

Giuleşti.

lespedea,

îi

semicalotă.

pe tencuiala

intrării.

parţial încastrată

cercetărilor

în

cu un tavan de lemn, iar deasupra altarului se afla o

piatră, încheiată

strat de

că,

decorată

lăţ .

pe

0,90 m, gros. 0,30 m),

faţa superioară

cu o cruce

arcuite spre interior, ca la crucile de Malta, deasupra unui sector
două

linii concentrice, reprezentare

schematică

a Golgotei sau a

mormântului lui Adam. Printre pietrele refolosite la treptele drumului ce urcă la biserica
actuală se mai găsesc fragmente provenind de la cel puţin două sau trei lespezi de mormânt,
una dintre ele cu un decor identic celui descris mai sus.
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În faza a doua, bisericii i s-au adăugat trei contraforturi şi s-a înălţat un turnpe latura de vest a navei. Temeliile din

clopotniţă

însă

mortar, în care predomina

această fază

construcţie

ca material de

zidărie legată

sunt tot din

carieră,

piatra de

ele fiind

pretutindeni adosate zidurilor mai vechi. Contraforturile au fost dispuse asimetric,
şi

partea de sud-est

şubrezirea

zidurilor din

că

această

şi

de nord

Turnul-clopotniţă

parte.

de

carieră

lungă.

potrivit aprecierii lui R. Popa, a cel

construcţie

de

cu

au

apărut

câteva

apare în plan ca un dreptunghi de

puţin

unui etaj de

două intrări

amenajări

zidărie.

Pe laturile

largi de câte 1,25 m. Tot în

interioare: un cavou zidit din

de mortar, pardosit cu lespezi, precum

legătură

colţul

Grosimea temeliilor sale, de 1,05-1,10 m,

de sud ale parterului turnului se aflau

această fază

pe

adosarea lor a avut un caracter fortuit, determinat de

4,80/3,20 m, adosat bisericii pe latura sa
indică existenţa ,

două

sud a altarului, iar al treilea pe latura de sud a navei, aproape de

est - sud-estic. S-a apreciat

cu

şi două

platforme

piatră

pătrate,

ce

au servit drept soclu unui tetrapod sau unei mese pentru icoana de hram, respectiv mesei
din altar.
Ultima
două

fază

de

laturi lungi ale navei vechi

apus a acesteia, unde
de

construcţie.

datorită

după

construcţie

înglobează

a constat din

şi

a unei

încăperi

în plan temeliile

Contraforturil e au fost

mari, pronaos sau pridvor, pe

turnului-clopotniţă

exclusiv din

clădite

altor patru contraforturi pe cele

adăugarea

piatră

de

din faza

carieră,

faţada

de

intermediară

fiind mai slabe,

dimensiunilor lor mai reduse, decât cele anterioare. Construirea lor a reprezentat,

R. Popa, tot o

soluţie fortuită

pentru consolidarea monumentului, ce avea la acea

dată

dintre noile contraforturi au fost plasate pe latura de sud

o vechime de câteva secole.

Două

a navei, în continuarea celui

adăugat

în faza

precedentă

de

construcţie,

iar celelalte

două

pe

latura de nord a navei. Încăperea construită pe faţada de vest, în prelungirea navei, respecta
aproximativ lăţimea părţii vechi a monumentului , iar lungimea sa exterioară era de 7,50 m,
biserica ajungând la o lungime
pridvor a fost piatra de
s-au

adăugat

legătură

de

carieră

lespezi mari de
pământ.

temelia acestei

Ca

încăperi

Popa, pentru ideea

totală

de dimensiuni mici

carieră şi

nu era

că pereţii

de 8 m

legată

au fost

S-a considerat

acum pe

această

că

dispuşi

cu mortar, fapt ce

cărămidă,

pe cinci sau

pledează,

şase

straturi cu

potrivit

părerii

din lemn, probabil bârne tencuite cel

situată

piatră

de

la care

această fază,

Ca un ultim element al planului, este de

de 1,60 m,

Temeliile sale au fost realizate tot din
pământ.

cu rare fragmente de

contraforturilor adosate în

realizaţi

piatră.

şi lată

şi

bolovani de râu,

şi subconstrucţiile

exterior, deasupra unui soclu de
altă încăpere, lungă

de 23 m. Materialul folosit la construirea pronaosului-

nici

lui R.

puţin

la

menţionat

o

pe latura de sud a pronaosului-pridvor.

carieră şi

bolovani de râu cu

ea era probabil în conexiune cu accesul în

legătură

biserică

de

ce se afla

parte.
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Datarea L.11.elor de construcţie ale monumentului este asigurată de inventarul
mormintelor descoperite în interiorul şi exteriorul bisericii. Doar stabilirea începuturilor
bisericii comportă uncie dificultăţi căci, deşi clementele de datare cele mai vechi, un inelpccctc din argint cu placa supcrioar[1 rotundă. fixată pc o sârmă groasă de argint, având
reprezentat simbolul creştin al jertfei: un pelican care îşi sfâşie pieptul pentru a-şi hrăni
puii. la fel ca şi cei doi denari de argint emişi de regina Maria (1382-1387) se plasează la
sffirşitul

secolului XIV, sub aspect planimetric biserica din

Giuleşti, susţinea

R. Popa, pare

mai veche decât ctitoria de la Cuhca, datată către 1330-1340. Judecând după plan,
monumentul a fost încadrat în categoria modestelor biserici-sală din etapa de sfârşit a
romanicului. care se
autorul

cercetărilor.

datează

ca

şi

în Transilvania la

sfârşitul

începuturile bisericii de la

secolului XIII. Este posibil, spunea

Giuleşti să aparţină

acestei perioade.

eventual primelor decenii ale secolului XIV. ea fiind astfel cel mai vechi monument de
piatră din Maramureş. În prima sa etapă de folosinţă se încadrează şi mormintele ce au avut

ca inventar un inel-pecete de
din

două

triunghiuri

despărţite

formă octogonală,

cuprinzând un element heraldic compus

printr-un fascicul de linii drepte

şi şerpuite,

totul încadrat

într-un chenar perlat, respectiv un inel-pecete cuprinzând în câmp un element animalier sau
vegetal stilizat. Etapa a doua de
această etapă

dezvoltat din
Giuleştenilor,
reparaţiilor

construcţie

se

datează

fac parte mormintele având ca inventar
reprezentările

morminte, ceramica
provenite de la o

dată

relativ

găsită

sobă,

sfârşitul

inele-peceţi

secolului XV. Din
cu semnul heraldic

de pe inelele mai vechi, dovedindu-se a fi sigiliul de familie a

folosit de ei pe durata a cel

este de

la

în

recentă.

şanţurile

puţin două

secole. Ultima

etapă

fundaţie şi

decorate cu vultur bicefal

şi

lărgirilor şi

aparţin şi

unele

mai ales fragmentele de

cahlă

Raportul dintre temeliile ce-i
de

a

purtând data de 1701, o

plasează

la

începutul secolului XVIII.
În timpul săpăturilor au fost dezvelite 113 morminte. Acest număr nu indică
mărimea

cimitirului din perioada

cuprinsă

între secolele XIV

şi

XIX, multe morminte fiind

răvăşite de îngropările ulterioare. În acelaşi timp, şi cercetarea arheologică a fost limitată
de prezenţa bisericii noi şi a cimitirului actual. În legătură cu ritul de înmormântare este de
menţionat

descoperirea în câteva gropi de morminte, alături de schelete, în special la cele

mai recente, a unor fragmente de lemn şi a unui număr mare de cuie. Ele dovedesc
folosirea sicrielor într-o parte a mormintelor. mai ales în cele mai noi.
Au fost găsite 11 monede, şase în morminte nederanjate, una lângă tâmplă, celelalte
în regiunea mâinilor, iar alte cinci în pământul răvăşit de îngropările ulterioare. Tot în
morminte au apărut cele nouă inele, dintre care şapte sunt sigilare, datate între secolele XIV

şi XVI. În mormintele din secolele XVIII şi XIX erau prezente mărgele, nasturi, inele de
aramă.
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În urma cercetărilor de suprafaţă, la Giuleşti au fost descoperite şi două obiective
preistorice. Astfel, în punctul Gruiuţ, aflat la vest de localitate pe o terasă din stânga Marei,
unde s-ar fi găsit, potrivit spuselor localnicilor, o mănăstire, au fost identificate urmele unei
probabile aşezări neolitice, din care au fost recoltate, în cadrul unui mic sondaj de
verificare, câteva fragmente ceramice, precum şi un fragment de topor de piatră 86 . Cea de a
doua

aşezare,

Mestecăniş,

ce

aparţine

epocii bronzului, a fost

în apropiere de

confluenţa

depistată

acesteia cu Mara, în

văii

pe malul drept al

vecinătatea

Gruiuţ.

punctului

În sondajul din 1966 a fost dezvelită o locuinţă de tip semibordei, parţial distrusă de vale
Cercetările

datorită

să

fi existat aici doar o

caracterului restrâns al
construcţii

parte de

găsite,

locuinţă izolată.

cercetării,

aşezării să

locuirea de pe Valea

culturii Suciu de Sus

88

fi

şi

aceasta

recente, ce nu permit

posibilitatea ca o parte a
ceramicii

.

pe care le-am efectuat în acest punct în anul 1968 nu au dus la descoperirea
Pare

totuşi puţin

Depistarea altora nu a fost

însă posibilă

altor resturi de locuire, dar nici la sesizarea vreunui strat de
probabil ca

87

din

investigaţii

cauză că

locul este acoperit în

de amploare. Nu este

dispărut datorită

Mestecăniş

cultură.

poate fi

repetatelor

atribuită fără

bună

exclusă

inundaţii.

nici

Pe baza

dubii primei faze a

.

În paralel cu săpăturile de la Giuleşti, au fost efectuate cercetări arheologice de
amploare de

către acelaşi

colectiv

şi

Sarasău.

la

anii '70, cu participarea Georgetei M. Iuga

şi

Ele au continuat cu rezultate notabile

în

a lui R. Harhoiu. Au fost cercetate locuirea

multiculturală din punctele învecinate Zăpodie şi Lazul Mare
90

şi

89

,

cetatea medievală de pe

91

Cetăţuia , biserica veche de piatră .

Punctul

Zăpodie

ei în Tisa, pe un teren ce
în care s-au efectuat
aici pe o

suprafaţă

află

se

pe partea

coboară

cercetările

în

stângă

a

pantă uşoară

diferenţiat

identice. Grosimea lui nu
mai

spre sud-est, folosit ca

livadă

vărsarea

în perioada
apărut

de aproximativ 10 ha.

Acest nivel este dificil de

şi

la cca 1,5 km de

arheologice. Urme de locuire din mai multe epoci au

Nivelul de locuire cel mai vechi de pe

consistent

văii Sarasăului,

uşor

depăşeşte

Zăpodie aparţine

de solul viu,

datorită

decât în mod

primei epoci a fierului.

aspectului

excepţional

şi

culorii lor aproape

O, 10-0,20 m, fiind mai

de delimitat în apropierea complexelor ce-i corespund. Din

aceste complexe (gropi, vetre, urme de

locuinţe)

au fost doar

menţionate, fără

păcate,

a fi descrise,

86

R. Popa. Cnezat. 30; R. Popa. M. Zdroba. SCIV 20. 1969. 268; C. Kacs6. Angustia 4. 1999, 56.
R. Popa, Cnezat ,30, nota 94. fig. 3; R. Popa, Maramureş, 43, nota 6.
88
C. Kacs6, Dacia N.S. 31. 1987. 59, nr. 13, fig. 5-7; idem, Angustia 4, 1999, 56 sq.
89
R. Popa, Maramureş, l 9, 52 sq.; idem. SCIV 22, 197 l. 608 sqq., fig. 6-17; R. Popa. R. Harhoiu .. SCIV A
40, 1989, 249 sqq., fig. 2-4, fig. 9-10.
90
R. Popa, Maramureş, l 9; idem, SCIV 22, 1971. 602 sqq .. fig. 2-5.
91
R. Popa, Maramureş, l 9; idem, SCIV 22, 1971, 623 sq„ fig. 18-19.
87
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astfel că nu pot fi precizate nici numărul, nici caracteristicile lor. ln afara unei piese de
hronz fragmentare (teacă sau vftrf) 92 • singurele materiale arheologice din nivelul preistoric
sunt fragmentele ceramice, cele mai multe corodate. Au putut fi reconstituite doar puţine
vase. printre acestea numărfmdu-sc şi unul de mari dimensiuni de culoare roşiatică, cu gfttul
înalt şi corpul bitronconic, ornamentat cu butoni şi caneluri

93

Majoritatea fragmentelor

.

provin de la oale din pastă grosolană, slab arse. decorate cu brfturi alveolate. Puţinele
fragmente din categoria semifină apanin unor străchini şi castroane. Atftt din Maramureş
cfit şi din regiunile învecinate lipsesc, deocamdată. materialele analoage. din acest motiv
este dificilă încadrarea cronologică mai restrânsă a descoperirilor hallstattiene de la
Sarasău. În momentul de faţă, datarea cea mai probabilă a aşezării de pe Zâpodie pare să fie

Hallstattul tftrziu (secolele V-IV î.e.n.)
Următoarea etapă

fiind

reprezentată

pigmentat cu
pietre mari

înroşite

.

de locuire de la

locuinţă

cărbune şi

dreptunghiulară,
locuinţei.

de o

94

de

Sarasău-Zăpodie aparţine

suprafaţă,

care a fost

şi

fragmente mici de chirpici, printre acestea aflându-se

un grup de

în foc, inclusiv una de dimensiuni mai mari (43/38 cm), de

cu

colţurile

formă

rotunjite, din gresie, ce formau, foarte probabil, vatra

din

sticlă

alb-verzuie, o

mărgică rotundă

de râu. Fragmentele ceramice, destul de numeroase,
ulcele. castroane, vase de provizii, unele de

câteva fragmente atipice, lucrate cu mâna, a
apreciată

sub forma unei pete de sol

Materialul arheologic descoperit aici este format din fragmente ceramice, o

mărgică tubulară

rapidă:

sesizată

secolelor IV-V e.n.,

ca

Din

din

aparţin

sticlă şi două

cute din

piatră

unor vase modelate la roata

tradiţie provincial-romană.

căror apartenenţă

Au

apărut şi

la acest complex a fost

nesigură.

aşezarea medievală

de la

Sarasău-Zăpodie

au fost dezvelite 35 de

locuinţe.

Cele

mai vechi au fost atribuite ultimelor secole ale mileniul I sau începutului mileniului II, iar
cele mai recente secolului XIII. Una dintre locuinţele timpurii avea un plan aproximativ
circular cu diametrul de cca 3,50 m, în centrul ei fiind plasată o groapă ce se adâncea până
la 0,50 m, având lungimea de aproximativ 2 m şi lăţimea de 0,70-0,80 m. În ea s-au aflat
multe pietre de râu arse, unele sparte în foc, cărbuni şi o cantitate relativ mare de fragmente
ceramice. În inventarul locuinţei, în afara fragmentelor ceramice provenind de la 30-40
recipiente, au mai fost găsite câteva fragmente de zgură de fier, precum şi jumătatea unei
cute din gresie. Dintre formele de vas identificate se remarcă ţesturile şi tăviţele modelate
cu mâna, câteva cu pereţi masivi, groşi de 1,8-2 cm şi cu diametrul gurii ajungând până la
9~

.

R. Popa. SCIV 22. 1971, fig. 6.
•n I. Nemeti, Dacia N.S. 26, 1982. 132. fig. 20, I.
'J-1 C. Kacs6. Angustia 4, 1999, 60. S. Morintz a încadrat materialele preistorice de la Sarasău în Hallstattul
timpuriu (vezi R. Popa. SCJV 22. 1971, 610, nota 15). O astfel de încadrare nu este însă sustinută nici măcar
de o parte a descoperirilor scoase la lumină, care sunt unitare din punct de vedere cultural şi c;·onologic.
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înceată

25-30 cm, oalele-borcan modelate la roata
dist...1nţate

orizontale
apărând

formă

sau dese, trasate uneori sub
două

sub unul sau

sau cu mâna, ornamentate cu mctzn
de fascicule, pe trei exemplare

registre de linii scurte oblice practicate la limita

umerilor respectivelor recipiente, mai rar fiind prezent decorul
simplă

în val sau din fascicul de linii în val trasat cu pieptenul.

vălurit

superioară

a

constând din linie

Locuinţele

mai recente erau

de formă rectangulară, cu dimensiunile laturilor cuprinse între 3,50 şi 4,50 m. În umplutura
fiecăreia

găsit

dintre ele s-au

pietre de râu arse, iar în câteva cazuri chiar

adevărate

(mulţi sparţi

suprafaţa

"pietrare", cu o cantitate foarte mare de bolovani

în foc), acoperind

unei vetre mici cu latura de 0,80-1 m. În apropierea vetrelor se afla câte o groapă adâncită
cărbune şi

în podea, ce cuprindea pietre de râu arse, mult

fragmente ceramice, uneori vase

întregibile. În faţa uneia dintre locuinţe, plasată aproximativ central pe Zăpodie, a fost
depistată

groapă umplută

o

foarte multe

bucăţi

de

scursură

cu o

zgură

de fier

pământ

de

şi două

lame de

cărbune, ceramică,

negru cu mult

cuţit

din fier. Toate acestea au fost

considerate ca semnificând în mod cert activitatea unui atelier de fierar. Materialele
locuinţe

arheologice recoltate din aceste
s-a considerat, a unei
de

cuţit şi

carieră

(una dintre ele este de

cu o cruce), fusaiole

destul de

variată

şi

de

ascuţit cuţite,

alungiţi, perforaţi

eventual, ca

ceramică lucrată

greutăţi

la

roată

dovadă probabilă,

Ele constau din câteva unelte: lame

formă paralelipipedică şi

mici cilindri

folosiţi,

toate din lut ars, ultimii
gamă

aşezării.

neprecipitate a

alte obiecte de fier foarte oxidate, cute pentru

râu sau de
capăt

părăsiri

sunt cantitativ destul de reduse,

la o

lucrate din

este

piatră

ornamentată

de

la un

longitudinal, lungi de 4-8 cm,
instalaţie

sau cu mâna:

de

ţesut,

precum

ţesturi, tăviţe,

şi

o

oale de

dimensiuni foarte diferite, predominând cele cu o capacitate de 4-8 litri, decorate cu striuri,
împunsături

caneluri, incizii, impresiuni "cu unghia",
modelată

la o

roată perfecţionată, manevrată,

datarea acesteia nu poate fi
Cetăţuia medievală
şi

coborâtă

se

un afluent al acesteia, ce
localităţii,

actual al
oferă

o

privelişte

află

largă

că

sub secolele XII-XIII.

tot numele de

înspre munte. Dealul

destul de

foarte probabil, cu piciorul. S-a apreciat

pe vârful dealului

poartă

etc. O parte a ceramicii a fost

domină

asupra unei

părţi

Cetăţeaua,

Cetăţeaua,

situat între valea

la cca 1,5 km sud de centrul
înălţime

satul de la o
a

văii

Sarasăului

Tisei.

de peste 100 m

Cetăţuia medievală ocupă

şi

un

pinten a cărui suprafaţă actuală nu depăşeşte 1500 m şi care este mărginit pe trei laturi de
2

pante abrupte, fiind
păstrează

şanţ

de

despărţit

printr-o

azi sub forma unui val de

apărare,

al

cărui

fără

a putea

de masivul principal al dealului.

pământ,

înalt pe anumite

porţiuni

Cetăţuia

de 1,5 m,

şi

se

a unui

traseu, cu o adâncime de abia câteva zeci de centimetri, se distinge

pe partea de sud. R. Popa înclina
circular,

şa

însă

preciza

să creadă că fortificaţia
dacă

a avut

iniţial

un plan aproximativ

valul a fost continuu sau nu.
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Punctul Cl'tâ{cmw. menţionat de I. Mih{tlyi'''.i. a fost identificat în teren de către F.
st1păturilor

Nistor. În cadrul

secţionat

a fost

valul în trei locuri

cc1tqui1. S-a stabilit d1 amenajarea complexului a fost
terenului. dar

şi

faptul

că şanţul

apărare

de

şi

a fost sondat

precedată

de

şi

interiorul

defrişarea

prin foc a

nu a fost nici în vechime mai adânc de I m. iar

valul s-a construit în spatele unui sistem de sprijinire exterioară. durat din lemn. În incintă
nu a fost surprinse urme de
construcţii

cu

tălpi

sunt extrem de
umplutură

locuinţe,

de bfirnc

puţine.

s-a considerat

aşezate

totuşi

ca

probabilă existenţa

aici a unei

pc pietre mari. Materialele arheologice descoperite

Este vorba de diteva fragmente ceramice

apărute

în

pămf111tul

de

scurs din val. Pc baza lor. complexul a putut fi datat în mod cert în epoca

medievală.

Biserica de

piatră,

cca mai veche

destul de departe de mijlocul actual al
anumite indicii. pe baza

cărora

Acestea sunt altarul pentagonal
celor mai vechi biserici de
pronaos. în dreapta

intrării,

din

localităţii.

Sarasău,

se

află

Datarea sa este

în apropierea Tisei,
incertă. există totuşi

începuturile sale au fost plasate chiar în secolul XIV.
şi

piatră

se

clădire

partea de

din

referă,

răsărit

Maramureş.

a navei, care

Data de 1700,

atestă

pictată

cu vopsea

altarului bisericii nu a dat rezultate concludente, deoarece numeroasele
răvăşit

şi

şi

îngropări

de est al
succesive

însă şi

materiale arheologice mai

ceramică.

Tot în anul 1966, în urma descoperirii
Zdroba

în

cu totul mormintele mai vechi. Mormintele nederanjate, datate prin

monede. provin din secolul XVIII. au fost descoperite
vechi, în special

roşie

foarte probabil, spunea R. Popa, la o restaurare sau la

o amplificare a monumentului. Sondajul arheologic practicat pe latura de nord

din acest loc au

obişnuit

un plan

întâmplătoare

I. Iuga au cercetat un cimitir din secolele XI-XII

şi

a unor oseminte umane, M.
o

aşezare

din secolele XIII-

XIV, aflate în locul numit Buia Mitrului din raza localităţii Nadiş 96 . Din păcate, lipseşte un
raport cu privire la

săpături,

astfel

că

nu mai pot fi precizate nici

numărul

mormintelor

descoperite, nici inventarul acestora, nici eventualele complexe de locuire. În colecţia
Muzeului din Baia Mare se
mormintele de la

Nadiş:

păstrează totuşi

inele de

buclă,

câteva piese ce provin

verigi, ace, perle. Tot aici se

află

fără îndoială

din

câteva fragmente

ceramice Suciu de Sus, care au fost descoperite în acelaşi punct de hotar'n. În prezent nu se
mai poate stabili cu certitudine

dacă

fragmentele ceramice Wietenberg semnalate din
98

această localitate, pe baza informaţiei primite de Ia unul dintre autorii săpăturii , provin

sau nu din

'

15

%
117
LJS

această staţiune.

I. Mihalyi. Diplome, 20 sq., nota 2.
Săpăturile au continuat şi în anul 1967. În prezent. localitatea este înglobată în oraşul Cehu Silvaniei.
CK
'M armatia
· 7/1, 114, nr. 16.
. acso,
Idem. ActaMusPor 4. 1980. 38, nr. 3a.
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În anii 1966 şi 1967 au fost efectuate cercetări arheologice, sub conducerea lui I.
Glodariu, în două puncte de hotar din raza localităţii Culciu Mare, Zăldmezo şi Boghilaz.
În punctul Zăldmezo au fost scoase la lumină resturile unui mormânt din Bronzul
târziu, probabil Hallstatt B, trei locuinţe din epoca romană, precum şi trei gropi
rectangulare cu pereţii lutuiţi şi arşi, cu ceramică şi vălătuci de lut ars, din epoca medievală
timpurie

99

.

Complexele au fost parţial distruse cu prilejul construirii unui drum comunal.

Investigaţiile

au fost

totuşi puţin

prezenţă

izolată

singura descoperire

funerară

mormântului este vorba despre o
Deocai11dată,

el

reprezintă

că

extinse, astfel

nu se poate preciza

sau el

aparţine

dacă

în cazul

unei necropole.

din Bronzul târziu final în Câmpia

sătmăreană.

Locuinţele

roată:

ceramic lucrat la
găsită. însă

în

de epoca

număr

pentru încadrarea

romană

castroane, inclusiv cu ornament

mult mai mic,

cronologică

ştampilat,

şi ceramică modelată

probabilă

de material

oale, boluri etc. A fost

cu mâna. Lipsesc indiciile sigure

a descoperirilor. S-a apreciat

analogiile ceramicii, ca cea mai

substanţială

au oferit o cantitate destul de

totuşi,

luându-se în

consideraţie

datare secolul IV. Pe baza asocierilor ceramicii
sfârşitul

cu obiectele de lut ars, complexele târzii au fost datate la

secolului VII sau în

secolul VIII e.n.
În punctul Boghilaz a fost cercetată o locuinţă medievală timpurie de formă
dreptunghiulară

(3, 00 x 2, 15 m) cu

colţurile

rotunjite. Ea suprapunea o

groapă

cu

pereţii

lutuiţi şi arşi, orientată nord-sud pe direcţia axei lungi, ce aparţine epocii romane târzii

100

.

În locuiţa medievală timpurie nu au fost descoperite decât fragmente ceramice ce provin de
la aproximativ 19 vase, cele mai multe lucrate la
probabilă

a acestei

locuinţe

este

considerată

roată. Poziţia cronologică

cea mai

secolul VIII e.n.

*
În anul l 967 s-au desfăşurat primele săpături arheologice la Lăpuş sub egida
Muzeului din Baia Mare, în cadrul necropolei tumulare din Bronzul târziu. Aceasta este
plasată

la aproximativ l,5 km sud-vest de localitate, pe terasa a patra a râului

locurile numite Podanc, Podancul Mare
străbat

şi

Podul Hotarului,

despărţite

longitudinal terasa de la sud la nord. Terasa a patra este cea mai

şi lăţime şi

cea mai bine

conservată

dintre terasele

Lăpuşului,

de

văile

extinsă

ea având o

Lăpuş,

în

adânci ce

ca lungime

suprafaţă netedă,

ce urmează aproape exclusiv curba de 400 m. În porţiunea dintre localităţile Rogoz şi
Lăpuş,

unde a fost

prelung, care au

edificată şi

lăţimile

necropola

tumulară,

terasa are aspectul unor poduri înclinate

de peste 0,5 km, muchiile fiind

uşor

99

coborâte.

I. Stanciu, EphNapocensis 5, 1995, 143 sq.; idem, StComSalu Mare 13, 1996, 75; A. Matei, I. Stanciu, op.
cit., 43 sq., nr. 55.
100
I. Stanciu, StComSatu Mare 13, 1996, 71 sqq.
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Tumulii erau grupaţi în patru sectoare distincte, dintre care unul se afla pc Podancul
M(/rc, două pc Podanc şi unul pc Podul Hotarului. În afara acestor grupări, existau şi
câţiva
faţă

izolaţi, plasaţi

tumuli

la o

distanţă

destul de

apreciabilă

faţă

atât unul

de altul, cf1t

şi

grupări.

de

evoluţiei săpăturilor

Potrivit

grupările

recente în cadrul cimitirului,

de tumuli au

fost notate astfel: a). Gruparea I - de pc Podanc, în apropierea muchiei terasei: b).
Gruparea li - de pc Podancul Marc: c). Gruparea III - de pc Podanc, la sud de gruparea I,
clar

despărţită

vizibilă încă

adâncă,

de aceasta printr-o vfdcca

cu un duct aproape longitudinal pe

în anii '60 ai secolului XX, în prezent

agricole, cc au început în acest loc

după

anii

însă dispărută

menţionaţi:

în urma

terasă.

lucrărilor

d). Gruparea IV - de pc Podul

Hotarului.
observaţiilor

Pe baza

identificaţi

putut fi

gruparea IV. La
şi

precum

un

probabile sunt
de

şi

ele teren

a unor

consemnări

din literatura mai veche. au

15 tumuli în gruparea I, 11 în gruparea li,

aceştia

adaugă încă

se

neprecizabil de tumuli

trădate

de

prezenţa

la

suprafaţă

distruşi

în gruparea III, 14 în

izolaţi, prezenţi

trei tu muli

număr

şase

de

lucrările

pe terasa Podanc,

agricole, ale

căror

urme

cantităţi

în perimetrul necropolei a unor

mari

ceramică.

Cei 15 tumuli din gruparea I au fost
restrânsă.

relativ

zona acestei
marginea
lângă

Din cauza

grupări

a fost

grupării, ceilalţi

altul, conturul

grupării

înălţimii

de

erau foarte bine

grupării

II erau mult mai

lucrările

anumită

altul, pe o

agricole. Cu

conservaţi. Deşi

şi

se

porţiune

şi

excepţia

găseau

După

a

de teren

densităţii

lor,

a doi tumuli din

foarte aproape unul

dimensiuni, în cadrul

trei mici.

răsfiraţi şi

mare. O parte dintre ei se prezentau complet
lor fiind realizate doar cu o

lângă

turnul a putut fi clar marcat.

doi tumuli erau mari, zece mijlocii

Tumulii

unul

apreciabile a unora dintre movile

puţin afectată

fiecărui

ridicaţi

ocupau o

aplatizaţi,

suprafaţă

distingerea

dificultate. Tot aici erau

şi

de teren destul de

marcarea conturilor

însă şi două

movile de foarte

mari dimensiuni, cu diametrele de peste 80 m.
În cadrul grupării III, care avea de asemenea tumulii răsfiraţi pe o suprafaţă destul
de mare, se afla turnului cel mai mare din cimitir, cu o înălţime de peste 8 m
peste 100 m.
înălţimile

Ceilalţi

tumuli din

această

şi

diametrul de

grupare aveau de asemenea diametrele foarte mari,

lor erau însă relativ modeste. Forma unora dintre ele, datorită lucrărilor agricole

care au afectat mantalele de

pământ,

era

oval-alungită.

Exista aici

şi

un turnul complet

distrus.
Dintre tumulii

grupării

IV erau vizibili în teren patru, de dimensiuni mijlocii,

aflaţi

unul lângă altul. Se ştie însă că pe Podul Hotarului au fost, la sfârşitul secolului XIX, 14
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movile, dintre care una era mai mare, în bună parte distrusă de "căutătorii de comori", în
jurul ei fiind dispuse celelalte. S-a apreciat că tumulii mai mici aveau înălţimile între 1 şi

5,5 m. Pare

însă

foarte probabil, având în vedere dimensiunile restului movilelor

cimitirului, că înălţimea maximă menţionată este eronată.
Cei trei tumuli izolaţi de pe Podanc erau de dimensiuni mijlocii. Doi dintre ei se
aflau pe muchia terasei, iar al treilea pe acelaşi aliniament cu tumulii din gruparea I, la
aproximativ 200 m est de

aceştia.

În prezent, datorită cultivării intense a întregii terase, dar şi a cercetărilor
arheologice care s-au efectuat. aspectul necropolei tumulare s-a schimbat în mod radical
faţă

urmă

de cel din

cu doar trei decenii, atunci când

care se aflau amplasate movilele funerare era
vizibilă

se

sesizează

în

privinţa

cu contururile modificate.
Lăpuş

la

sfârşitul

Prima

şi

folosită

cea mai mare parte a terenului pe
păşune.

drept

Schimbarea cea mai
dar

şi

situaţia constatată

la

dimensiunilor unor tumuli, acum mult mai

Fireşte,

descrierea de mai sus se

referă

Ia

aplatizaţi,

anilor '60 ai secolului trecut.

menţionare

găsite

a unor fragmente ceramice

colecţie particulară, datează de la 1889

101

.

Lăpuş,

la

prezente într-o

M. Roska a presupus că aceste fragmente provin

din cimitirul tumularl0 2 , nu există însă nici o certitudine în acest sens.
Cel dintâi cercetător al cimitirului a fost J. Szendrei

103

.

EI a săpat în 1890 mai mulţi

tumuli din gruparea IV. Foarte sumarul raport publicat cu privire la aceste
cuprindea, pe

lângă

descrierea

poziţiei

la ritul de înmormântare constatat
stratul vegetal, tumulii
precisă,

şi

a aspectului tumulilor, date cu privire

la inventarul arheologic descoperit. Se preciza

un strat gros de pietre de râu depuse

care acoperea inventarul, compus exclusiv din
şi

acestea aflându-se
era de

conţineau

şi

topografice

părere că

care s-au spart

resturile

incinerării,

oase calcinate

oasele calcinate au fost depuse
însă

săpături

din cauza solului umed

şi

iniţial

fără

de

cărbune.

sub

vreo ordine

ceramică fragmentară,

şi bucăţi

că,

printre

J. Szendrei

în urne de foarte mari dimensiuni,

a stratului de pietre care a fost

aşezat

deasupra lor. În raport se mai spunea că în turnului mare localnicii au descoperit o ceaşcă
de bronz

decorată,

practicat la

Lăpuş

care nu a putut fi

era în toate

recuperată, şi

amănuntele

se spunea

că

ritul de înmormântare

sale identic cu cel observat la tumulii de la Suciu

de Sus-Troian.
Gy. Schănherr, ArchErt 9, 1889, 343. Sunt menţionate fragmente de urne preistorice, care au fost expuse
în expoziţia de istorie din anul 1889 de la Baia Mare, prima manifestare de acest fel în oraşul de pe Săsar.
Unele dintre piesele din această expoziţie au intrat mai târziu fin colecţia muzeului nou înfiinţat la Baia Mare,
de ex. toporul de piatră de la Ilba. opaiţele de Iul ars din minele de la Baia Mare etc.
102
M. Roska. Erdely regeszeti repertâri11111a /. ()skor. Kolozsvar. 1942, 209, nr. 23.
101
.
,
,
· J. Szendre1, ArchErt 10, 1890, 375 sqq.; J. Hampei, ArchErt 11, 1891, 81.
101
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Soarta materialului descoperit de J. Szendrei la Lăpuş nu este cunoscută. În mod
cert, ci a predat la Muzeul Naţional din Budapesta un singur fragment ceramic, provenit de
la un vas pfmtccos înalt, negru în exterior, roşu în interior, ornamentat cu caneluri. Acest
fragment se află şi în prezent în colecţia acestui muzeu (nr. inv. l 02. 1890. 7).
La o dată neprecizată, prohahil încă în deceniile de sfârşit ale secolului XIX, a
efectual cercetări în cimitirul de la Lăpuş şi D. Teleki. Puţinele informaţii în legătură cu
aceste cercetări ne sunt furnizate de către M. Roska
mulţi tumuli în punctul

Suciu de Sus, precum

şi

104

,

care afirmă că Tcleki a săpat mai

Podanc şi a găsit morminte de incineraţie cu ceramică de factură
un topor de bronz.

Pe Podanc am constatat urme de săpături mai vechi doar la doi tumuli, unul fiind
complet distrus, iar cel de al doilea, cercetat şi ulterior şi notat nr. 14, în bună parte
deranjat. Ambele movile se plasau în porţiunile mărginaşe ale grupării I. Este posibil ca
Teleki
de el

să

să

fi

fi

săpat

doar

dispărut

aceşti

tumuli, nu este

exclus ca urmele altor

găsit

către

de

descoperirile de la Suciu de Sus, astfel

Teleki la

că

Mureş,

efectuate

colecţia

de la

s-a amestecat ulterior cu

certă

în prezent nu mai este

Teleki,

păstrată

pe baze tipologico-stilistice, a marcajelor

registrele de inventar a dat doar rezultate parţiale
Cercetările

Lăpuş

identificarea sa

O încercare de separare a ceramicii din

Muzeul din Tg.

săpături

complet.

Materialul ceramic

posibilă.

însă

Lăpuş

105

şi

în prezent la

a înscrierilor din

.

au fost reluate în 1961 sub conducerea lui M. Rusu

şi

I.

Ordentlich. În acel an au fost săpaţi trei tumuli din gruparea I (turn. A-C), materialul
descoperit fiind depus la Muzeul din Cluj
Militar Central din

Bucureşti,

106

.

Ulterior, o parte a acestuia a ajuns la Muzeul

respectiv la Muzeul din Baia Mare.

Prima etapă a săpăturilor executate de Muzeul din Baia Mare în necropolă s-a

desfăşurat între anii 1967 şi 1974

107

,

când au fost cercetaţi 20 de tumuli: 10 din gruparea I

(turn. 1-7, 9, 10, 14), şapte din gruparea li (turn. 11, 12, 15-19), doi din gruparea III (turn.
13, 20), precum

şi

unul izolat (turn. 8).

Cea mai recentă etapă de cercetare a necropolei a început în 1995 ca o săpătură de
salvare, atunci când proprietarii locului pe care este amplasat cel mai mare turnul din

10

~ M. Roska, KozlemenyekDebrecen 1940, I, 11, nr. 26.
T. Bader, Marisia 6, 1976, 37 sqq.
ior, M. Rusu, I. Ordentlich, Necropola r1111111lară hallsrarriană de la Lâp11ş (ms.). Vezi şi M. Rusu, Dacia N.S„
7, 1963, 189; idem, în J. Filip (ed.), Enz.yklopădisches Ha11db11ch zur Ur- und Friihgeschichre Europas 2, {Iz.), Prag, 1969, 677 sq.
107
În primele două campanii, colectivul de cercetare a fost format din I. Ordentlich şi C. Kacs6, apoi lucrările
au fost conduse doar de ultimul. Rezullatele au fost publicate în mai mulle studii: I. Ordentlich, C. Kacs6,
Marmalia I, 1969, 11 sqq.; C. Kacs6, Marmatia 2, 1971, 36 sqq.; idem, Dacia N.S. 19, 1975, 45 sqq., precum
şi în monografia C. Kacs6, Necropola rumu/ară de la Lăpuş, Cluj-Napoca. 1981 (teză de doctorat).
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gruparea I (turn. 21), singurul încă nesăpat, au încercat să-l distrugă, pentru a nivela
terenul. Săpăturile în acest turnul continuă şi în prezent 108 .
În urma săpăturilor efectuate în necropola tumulară de la Lăpuş au fost scoase la
lumină cantităţi excepţionale

de variate materiale arheologice: ceramică, obiecte de lut ars,

piese de metal (bronz. aur, fier), os şi piatră, şi au fost făcute observaţii cu privire la ritul şi
ritualul de înmormântare practicat.
Necropola a avut

două

evoluţie

faze de

care au acoperit un interval de timp destul

de îndelungat din ultima parte a mileniului II î.e.n. Cele două faze prezintă caracteristici
specifice atât în cultura materială, mai ales în ceramică, cât şi în rit şi ritual. În privinţa
constată

ceramicii deosebirile cele mai evidente se
Alături

în tehnicile de ornamentare folosite.
evoluţie,

în

a inciziei

şi

exciziei, prin care sunt decorate cu motive spiralo-geometrice vasele pântecoase înalte

şi

de tehnica strierii, ce apare pe cele mai multe vase în ambele faze de

prima dintre acestea cea care

dă

coloratura definitorie este tehnica

combinată

unele variante de străchini. În faza a doua, chiar dacă nu în proporţie predominantă,
caracteristică

devine tehnica

canelării, fără

a fi abandonat nici tipul de decor realizat prin

mc1z1e-exc1z1e.
Vasele pântecoase înalte din prima
au marginea relativ
cu patru
conică,

îngustă,

proeminenţe

fază

sunt de culoare

brună

sau

gâtul cilindric sau tronconic, corpul tronconic

şi

brun-cenuşie şi

sunt

prevăzute

hipertrofiate, dispuse în cruce, acestea fiind fie masive, de

de aspect zoomorf (berbec, câine,

şoim),

probabil falice, fie goale în interior, exclusiv de
apare pe margine, gât, corp

şi proeminenţe.

respectiv

reprezentări

formă conică.

formă

mai deosebite,

Decorul incizat-excizat

Doar pe un singur vas, pe partea

inferioară

a

marginii, apar caneluri late oblice. Motivele sunt dispuse în registre concentrice pe partea
superioară

a marginii, în registre paralele, oblice sau orizontale pe gât, în registre curbilinii,

ce înconjoară prin

faţă

nivelul mijlocului

înălţimii

de descifrat.

sau prin spate

Proeminenţele

sunt decorate în

corpului

proeminenţele,

şi

sunt uneori

conice sunt

aceeaşi manieră şi

în

prevăzute

pe corp. Acestea din
însoţite

de

urmă

reprezentări

nu

depăşesc

simbolice greu

cu incizii adânci concentrice, celelalte

aceeaşi tehnică

ca

des întâlnite sunt triunghiurile simple sau duble, uneori

şi

întreg vasul. Motivele cele mai

haşurate, crestăturile

simple sau

Cercetările sunt conduse de C. Kacs6. Din colectiv rac parte, din 1996, D. Pop. iar din 2003 şi R. Cardoş.
Despre rezultatele obţinute au fost publicate rapoarte preliminare (C. Kacs6. Lăpuş, "Podanc "'. jud.
Maramureş, CronCercArh Campania 1995, Brăila, 1996. 72 sq., nr. 81; C. Kacs6, D. Pop, Liipuş, "Podanc ",
jud. Maramureş, CronCercArh Campania 1996, Bucureşti. 1997, nr. 56; C. Kacs6, D. Pop, Liipuş, co111.
Lăpuş, jud. Maramureş. Punct: Podanc, CronCercArh Campania 2001, 2002, 188 sqq., nr. 131; C. Kacs6, D.
Pop, Lăpuş, cam. Lăpuş, jud. Mara11111reş. Punct: Podanc, CronCercArh Campania 2002, 182 sq .. nr. 111 ).
De asemenea, au fost publicate câteva dintre artefactele descoperite (C. Kacs6, Zur chru11ologische11 und
kulturellen Stellung des Hiigelgrăberfeldes von Lăpuş, în C. Kacso Ied.], Der nordkwpatische Ra11111 in der
Bronzezeit. Symposium Baia Mare, 7.-10. Oktober 1998, BiblMarmalia I. Baia Mare. 2001. [în continuare C.
Kacs6, Hiigelgrăbeifeld], fig. 14, fig. 25, fig. 28. H2 l ).
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dispuse în forma acelor de brad. liniile duhlc. ohlicc. verticale, orizontale. curbe. Pc mai
multe vase este reprezentat soarele suh forma unui cerc cu raze. Pc un exemplar, acest
motiv apare deasupra unui registru format din motive cc sugerează un lanţ de dealuri sau
munţi. pc alte două. motivele solare alternează cu motive zoomorfe, incizate. Un singur vas

este ornamentat pc gf1t şi corp cu spirale. Marginile mai multor vase sunt perforate în patru
locuri în porţiunea de deasupra proeminenţelor. Astfel de perforări se găsesc şi pe vasul cu
proeminenţele

în

formă

de berbec. pc cele

două

laturi ale acestora.

În legătură cu aceste vase este de remarcat şi contrastul dintre pe de o parte forma
lor elegantă şi decorul bogat, minuţios executat şi rafinat organizat în ansambluri, care au
avut desigur şi menirea de a fi purtătoare ale unor mesaje codificate, pe de altă parte
friabilitatea lor excesivă, cauzată de pasta de slabă calitate din care au fost confecţionate şi
de arderea. de asemenea. slabă. O posibilă explicaţie a acestui contrast este că vasele de
acest fel nu au fost destinate unei folosinţe îndelungate, ci doar ceremonialului funerar. în
cadrul căruia ele au fost sparte. În tumuli, de regulă pe vetrele de incineraţie, erau depuse
niciodată

numai fragmentele.
Străchinile

toate câte au

aparţinut

respectivului vas.

sunt ornamentate de regulă pe pereţii exteriori şi pe margine, mai rar şi

pe pereţii interiori. Dintre motivele decorative, remarcabile sunt mai ales spiralele, dispuse
în patru grupuri de câte trei de dimensiuni diferite.
În faza a doua necropolei de la Lăpuş au avut loc schimbări substanţiale în
repertoriul ceramic. Au

apărut

câteva forme noi, respectiv tipuri

şi

variante cu

trăsături

modificate. Cele mai multe dintre vasele pântecoase înalte sunt dublu colorate, negre în
exterior

şi roşii,
puţine

Exceptând

număr variază

sunt

galbene sau

regulă,

urcă şi

pe

şase.

au marginea
prevăzute

iar corpul sferic.

proeminenţe,

al

căror

ele nu

masive, ci goale în interior. Câteva vase, majoritatea de culoare

neagră

Forma

proeminenţelor

cu

lată,

este de asemenea

în interior, au decorul incizat-excizat, registrele curbilinii fiind plasate

mai jos de mijlocul
de

şi

variată,

de la patru la

roşie

în interior,

exemplare, vasele de acest fel sunt

însă niciodată

în exterior,

cenuşii

înălţimii

şi

corpului. Decorul canelat de pe vasele de acest fel este dispus,

în registre orizontale pe gât, în grupuri de linii unghiulare sau semicirculare, ce
proeminenţe,

sau în registre verticale, uneori cu aspect de nervuri paralele, pe

corp. Mai multe vase au decorul combinat din motive realizate în tehnici diferite: registre
de linii orizontale. incizate pe gât

şi

caneluri pe corp.

Între piesele de metal descoperite la Lăpuş un loc aparte îl ocupă celtul de fier 109 . El
este fără îndoială cel mai vechi obiect de pe teritoriul României confecţionat din acest
metal şi unul dintre cele mai timpurii din Europa. Aproximativ contemporană cu celtul de
10 1
'

C. Kacs6. Dacia N.S. 19. 1975, 67, fig. I, 16.
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la Lăpuş pare să fie o lamă de fier din depozitul de la Rozavlea (vezi mai jos). Apariţia
unor astfel de piese de fier timpurii se explică, foarte probabil, prin acumularea treptată de
cunoştinţe

tehnologice în cadrul centrelor locale de metalurgie a bronzului, care a făcut

posibilă obţinerea unor produse cu calităţi superioare 110 •

Ritul de înmormântare practicat în cadrul necropolei de la Lăpuş este cel al
incineraţiei.

Faza Lăpuş I se caracterizează prin vetre de incineraţie amenajate pe locul în
După

care s-au ridicat ulterior tumulii.
cenuşă,

care au fost trase spre marginile sale sau au fost grupate

au fost strânse în mijloc. Pe vetre au fost depuse,
ceramică,

piesele de inventar:

uneori

şi

curăţată

incinerare, vatra a fost

fără

alături,

a exista vreo

de

cărbune şi

iar oasele calcinate

regulă

obiecte de metal. Mantaua de

în aranjarea lor,

pământ depăşeşte

mult ca extindere suprafaţa vetrei. În porţiunea aflată imediat deasupra acesteia, în cei mai
mulţi tumuli s-au depus fragmente ceramice sau ceşti cu torţile rupte intenţionat. În
pământ

mantaua de

a mai multor tumuli se aflau, într-un strat relativ compact, numeroase

pietre de râu, care acopereau vatra.
comune în
îi

privinţa construcţiei

diferenţiază

urnă

clar de

aceştia.
şi

a resturilor incinerate

Câţiva

prezintă

dintre tumulii fazei a doua
şi

o serie de

particularităţi

sunt de

menţionat

strângerea într-o

lor cu tumulii fazei întâi, dar

Dintre acestea din

urmă

caracteristici
ce

depunerea de resturi arse, ce provin de la un foc aprins în

afara perimetrului de ridicare al tumulului.
Fazei

Lăpuş

calcinate umane.

Aceşti

câteodată şi

ceramice,

Deşi

animale.

însă,

aparţin şi

tumuli

la fel ca

ei
şi

lipsiţi,

tumulii care sunt

conţin cantităţi

stâncă,

de

acestor tumuli nu a putut fi

aparţin

cu o

singură excepţie,

impresionante de resturi arse

bucăţi

chirpici, pietre,

semnificaţia

totuşi că

considerat
lipsesc

II îi

precum

şi

stabilită

şi

de oase

fragmente

oase incinerate de
cu certitudine, am

tot categoriei de morminte, eventual colective, din care

în numeroase alte monumente similare, osemintele umane, potrivit

unui precept religios imposibil de precizat

111

.

În faza Lăpuş II se înscrie şi turnului care este încă în curs de cercetare (turn. 21 ).
Spre deosebire de

ceilalţi

construcţie realizată
înconjurată
identificată

tumuli ai necropolei, acesta a avut în mijloc o

din pietre de râu,

bucăţi

ridicate

o

vatră

110

111

ea fiind

şi

stâncă şi plăci

de un inel de pietre de râu. Sub inel, înspre marginea
de

incineraţie,

pe care s-a

incinerate, probabil de animale. Vatra de
centrală,

de

amenajată

pe o

movilă

de

găsit

Pe

de gresie, care era

sudică

a turnului, a fost

o cantitate foarte mare de oase

incineraţie principală
pământ.

impresionantă

se afla sub

această movilă şi

construcţia

în jurul ei au fost

alte vetre, respectiv au fost depuse resturi arse.

M. Rusu, în ln memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, 349 sq.
C. Kacs6, Thraco-Dacica 11, 1990, 81 sq.
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Prin rernltatele ohţinute în urma cercetărilor de la Lăpuş, coroborate cu datele
că

re1t1ltate din investigarea altor ohiective, s-a putut conchide
cnmuni!Jţile

mileniului li î.e.n.

condiţiile

importante prefaceri. în
întinse. Aceste

comunit[iţi

în ultimele secole ale

care au locuit în bazinul Tisei superioare au suferit
unor

schimbări

de

anvergură

- reunite suh denumirea de grupul

importante resurse de minereuri neferoase. sare

şi

spaţii

cc au avut loc pc

Lăpuş, stăpâne

mai

peste

lemn. au cunoscut o dezvoltare

acceleratf1 economico-socială şi schimbări în sistemul de idei şi credinţe. Ele aparţin
ultimei etape a unei îndelungate
inclusiv cele legate de

aşa

evoluţii

numita

progreselor proprii. precum

şi

a

tradiţionale.

locale. în care au coabitat clementele

„civilizaţie

a lemnului", cu altele noi,

recepţionării

unor impulsuri

născute

şi influenţe

în urma

externe, uncie

. c Ii1ar
. de I a man. d.1stanţe 11 -.
~
ventte

În paralel cu săpăturile în necropola tumulară. la Lăpuş s-au desfăşurat cercetări şi
în alte obiective arheologice. Unul dintre acestea a fost depistat în punctul numit Gruiul
Tfirg11l11i sau Dfi111b11/ lui
superioară
maximă

Hoşporvdic,

terasă

un mamelon înalt (rest de

?) cu partea
şi lăţimea

având forma unui platou relativ neted, cu o lungime de cca 200 m

de 60 m. aflat la nord de terasa Podanc.

În vara anului 1969 am executat aici un sondaj de verificare, descoperind două
complexe sensibil diferenţiate în timp 113 . Primul complex, ce aparţine fazei Lăpuş II,
constă

dintr-o depunere de fragmente ceramice,

pământ

ars,

cărbune,

foarte

puţine

calcinate, amestecate printre pietre de râu de diferite dimensiuni. Tot aici au
proeminenţă

reprezentând un berbec. un fragment de greutate de lut ars

şi

o

placă

oase

apărut

o

de gresie,

parţial prelucrată. Întreaga depunere se extindea pe o porţiune uşor adâncită în solul antic,

de

formă ovală.

cu diametrele de 1,50/4 m. Oasele calcinate s-au dovedit a fi în

exclusivitate de animale. Având în vedere evidentele
calcinate umane din necropola

tumulară

de la

Lăpuş,

asemănări

precum

şi

cu descoperirile

fără

oase

cu obiectivul de la Libotin-

Dflmbu Crucii (vezi mai jos), complexul de pe Gruiul Târgului a fost interpretat tot ca un

mormânt.
Cel de al doilea complex este în mod cert un mormânt de
puternic

răvăşit.

Din el au fost recuperate partea

de culoare

roşiatică,

de culoare

cenuşie,

din

din

pastă

cu cioburi pisate, slab

pastă fină,

bine

probabil, drept capac. Mormântul pare
11

"
111

inferioară

arsă,
să

arsă,

care pare

să

din

şi părţi

lucrată

la

dintr-o

roată şi
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strachină

care a servit,

dateze din perioada secolelor III-IV e. n.

I<lem. Hiigelgriibcr{eld. 240 sqq.: idem. Marmatia 711, 2003, 128.
Idem. Crisia 24, 1994. 9 sqq.

păcate

a urnei, un vas lucrat cu mâna,

precum

fie

incineraţie,

Cu ocazia unor cercetări de teren a fost identificat un număr relativ mare de
obiective arheologice în mai multe puncte din raza localităţii Lăpuş, aşezări, un grup
tumular. eventual tumuli distruşi. toate contemporane cu necropola tumulară. unele fiind
plasate chiar în imediata apropiere a acesteia

114

.

Ele dovedesc intensitatea excepţională de

locuire a regiunii în perioada de evoluţie a grupului Lăpuş, dar şi faptul că necropola
tumulară

a reprezentat un adevărat centru religios pentru comunităţi răspândite probabil pe

un teritoriu mai extins.
In anul 1967, la

Lăpuş

am recuperat

şi

o

bună

parte dintr-un depozit de bronzuri ce

a apărut în punctul Secătura Savului. un deal aflat în prelungirea sud-estică a terasei

Podancul Mare. Primele piese ale depozitului

rădăcina

1932, pe versantul nordic al dealului, la
piese au fost

achiziţionate,

campanii de

săpături

acelaşi

predat din

Lăpuş

I au fost găsite, în primăvara anului

unui copac

răsturnat.

Câteva dintre aceste

în vara anului 1961, pentru muzeul din Cluj. Cu prilejul primei

efectuate de Muzeul din Baia Mare la

Lăpuş.

descoperitorul mi-a

depozit alte câteva piese: mânerul unei spade, o

fragmentară, totodată

mi-a

arătat

daltă şi

o

seceră

locul presupus de descoperire a lor. Aici am cercetat o

suprafaţă de 4/3 m, fără a putea recupera vreun obiect. În timp ce efectuam săpătura de
că,

control, un alt localnic m-a informat
care îl cercetam, a

găsit şi

el mai multe obiecte de bronz. Acestea au fost
suprafaţă,

Muzeul din Baia Mare. Am deschis o
aproape de culmea dealului. Am

găsit

Date fiind apropierea locurilor de
cronologică

identitatea
probabil

că

ele

aparţin

culmii dealului.
mânerul de
recentă

tot de 4/3 m,

şi

găsire

mică turtă

brăţări,

a bronzurilor din cele

turtă

întrucât tipul

doar

căruia

dintre care zece cu

de bronz. Am

două

inovaţie

şi

loturi de piese recuperate, pare foarte

îi

apartenenţa

aparţine

se

la depozit a unui singur obiect -

datează

de

secţiunea rotundă şi două

gaură

alăturat

formă

de

regulă

că

cu

înmănuşare transversală,

depozitului

momentul depunerii, întrucât consider
multe caracteristici de

de bronz.

unui singur depozit, punctul lor de depunere fiind cel din apropierea

cinci verigi de picior, un topor cu
antene, o

pentru

indicate de cei doi descoperitori, precum

într-o

decât restul descoperirii. Depozitul este format din cinci celturi, o

seceri, 12

cumpărate

pe noul loc indicat, plasat

aici, la adâncimea de 0,35 m, o

Problematică rămâne

spadă,

în cursul anului 1961, foarte aproape de locul pe

ca se

şi

spada

daltă

cu toc,

mai

două

secţiunea rectangulară,
spadă

cu

întreagă

în

un mâner de

fragmentară,

diferenţiază

perioadă

probabil

destul de evident prin mai

de celelalte spade cu antene, putând fi

timpurie a metalurgiei locale. Desigur, nu este întrutotul

considerată

exclusă

astfel o

nici posibilitatea

ca spada să fi fost depusă mai târziu, intenţionat sau întâmplător, în acelaşi loc în care au
fost depuse anterior alte bronzuri 115 •
114
115

Idem, Marmatia 711, 2003, 111 sqq., nr. 14.
Idem, Marmatia 5-6, 1979-1981, 115 sqq.

45

https://biblioteca-digitala.ro

La o datf1 mult mai recentă. în toamna anului 1996, la Lăpuş, tot în apropiere de
necropola tumulară. în punctul numit Valea Hcr(ii, a mai fost descoperit un depozit de
colecţia

hrollluri. care a ajuns tot în
din

nouă

celturi cu

fragment de

lamă

de fragmente cc
torsionată,

manşonul
spadă,

de

aparţin

şi îngroşat. prevăzute

drept

fragmente din mai multe
puţin

Ia cel

Lăpuş

Muzeului din Baia Marc. Depozitul

li constă

cu decor reliefat, cinci seceri. un

ceşti

de bronz (au fost recuperate 29
toartă

patru exemplare). o

de vas de bronz din

bară

patru verigi fragmentare, un fragment de placă de bronz decorată cu linii duble
diademă ?).

incizate (fragment de

o

turtă mică

superioară

aspect spongios, fragmente din partea
proeminenţe

sub margine cu mici

de mari dimensiuni de culoare
linii în val într-o dispunere

formă ovală,

a unui vas de lut în

conice. fragmente din partea

neagră

în exterior,

roşiatică

formă

inferioară

suprafaţa

cu

de

de sac decorat

a unui vas de lut

în interior, decorat cu registre de

neordonată. oblică şi verticală.

Ambele descoperiri de bronzuri se
Bronzul tfirziu, depozitul

de bronz de

Lăpuş

încadrează

din punct de vedere cronologic în

I fiind datat în Bronz târziu 2, iar depozitul

Lăpuş

II în

şi

spin

Bronz târziu IV.
La

Lăpuş

au

de tip B 3 , varianta
dintr-un punct

apărut şi
Lăpuş.

rămas

câteva descoperiri izolate de bronzuri: un topor cu disc

puternic deteriorat la

manşonul găurii

neprecizat. un celt fragmentar de tip

de

înmănuşare,

transilvănean, găsit

la

provenit
suprafaţă

în punctul Poienile Danciului, aflat în zona de dealuri din prelungirea terasei Podanc, o
spadă fragmentară

cupă

de tipul cu

la mâner

găsită

la

suprafaţă

Dobâneştilor, care au intrat tot în colecţia Muzeului din Baia Mare
datează

în punctul
116

•

T1~fele

Prima piesă se

în Bronz târziu 2, a doua în Bronz târziu 2-3, a treia în Bronz târziu 4.

*
Săpăturile arheologice la Cetatea Chioarului

117

au început în anul 1968 sub

conducerea lui R. Popa, din colectiv făcând parte M. Zdroba şi numeroşi studenţi. În anul
următor

Rosetti

au continuat
şi

B. Mihoc.

cercetările

Săpăturile

sub

aceeaşi

şi

conducere, la ele participând

Dinu V.

au fost reluate în 1976 de un nou colectiv, format din S.

losipescu, Viorica Ursu şi T. Ursu, etapa aceasta de cercetări încheindu-se în 1980. În vara
anului 1981 au fost efectuate
Cetatea Chioarului se

lucrări

află

de restaurare de

mică

amploare.

la cca 3 km sud de localitatea Berchezoaia, pe un vârf

stfmcos din stfmga râului Lăpuş. Începuturile cetăţii datează, foarte probabil, din secolul
Xlll. De-a lungul secolelor cetatea a devenit un important complex militar

şi

economic,

Idem. Crisia 24. 1994. 14 sq„ pi. 5. 3-4: idem. RevBistriţei 16, 2002, 9.
R. Popa. Marmatia 2. 1971, 369. 371, 375 sq.; S. Iosipescu, Viorica Ursu. T. Ursu. Materiale 13, 1979,
337 sqq.: S. Iosipescu. Viorica Ursu. T. Ursu, Materiale 15. 1983, 374 sqq.; S. Iosipescu. Cercetări istorice şi
arheologice la cc/l/tca şi în districtul Chioamlui. comunicare la Simpozionul "Cetatea Chioarului (Cetatea
de Piatrii) ohicctii• iswric. cu/rural şi turistic". Baia Mare, 20-21 iunie 2002.
1
"'
117
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centrul unuia dintre cele mai mari domenii din Transilvania. Cetatea avea ziduri masive, cu
porţi şi

poduri mobile interioare şi se compunea din trei incinte: cetatea de sus, cetatea

interioară şi

cetatea

exterioară.

fiecare cu numeroase

clădiri,

anexe

gospodăreşti, curţi

interioare. drumuri etc.
săpături

Primele

vegetaţie şi

(acoperit de

consolidare a unor

stării

au avut ca scop verificarea
de moloz), aprecierea

porţiuni

din

zidărie.

de conservare a monumentului

posibilităţilor

şi

de restaurare, degajare

Au fost abordate concomitent mai multe sectoare în

cetatea de sus sau castelul cel mare,

piaţa centrală, piaţa

de jos (de

ouă), apărarea

exterioară. În castelul cel mare au fost descoperite urme din secolele XVI-XVII şi începutul
apărut şi

secolului XVIII. Au
uşă

ancadrament de

sau

câteva piese litice mai deosebite, printre care un fragment de

fereastră

cu

inscripţia

latină

în limba

A. DO. 15 „., care data o

construcţie sau o refacere a acesteia din secolul XVI. În piaţa centrală a fortificaţiei au fost

identificate resturile unui turn, în podeaua
Alexandru Jagello (1501-1505). Sub culmea
iveală

şanţ săpat

un

în

stâncă.

căruia
cetăţii

s-a

găsit

monedă

o

groş

de 1

exterioare sau a castelului mic a

de la
ieşit

datată

Aici s-a descoperit o lespede de mari dimensiuni

la

1657

cu inscripţia KOV ARIENSIS FOKAPITANEO. În afara platoului cu ruinele cetăţii
exterioare s-a efectuat un sondaj de verificare în vârful unei

proeminenţe

romboidale.

Cercetările indicau lucrări de amenajare a locului în prima jumătate a secolului XVII. În
piaţa

de jos a

cetăţii,

iveală

scos la

fundaţiile

un zid paralel cu zidul

şi

lămurească

etapa
şi

cetăţii şi,

exterioară, săpăturile

au

dincolo de el, spre culmea dealului,

unor case cu monede imperiale germane din a doua jumătate a secolului XVI.

Cercetările

literare

pe panta de la drumul fortificat înspre incinta

arheologice din anii 1976-1980, coroborate cu diversele
şi

cartografice, dar
în

recentă

bună măsură

de

funcţionare

cu datele oferite de fotografiile aeriene, au

planimetria
a

generală

a

cetăţii, investigaţiile

Cetăţii

de

Chioar. Este vorba

până

acum

informaţii
reuşit să

însă

doar de

nereuşind să dezvelească

urme certe mai vechi de secolul XVI.
Cetatea Chioar era o

fortificaţie dublă,

cele

două cetăţi

sau castele fiind legate între

ele printr-un drum şi o piaţă împrejmuite cu ziduri de incintă. Între aceste ziduri a fost
inclusă,

în secolul XVI,

şi toată porţiunea

de sub castelul mic,

până

la marginea platoului

către râpa văii Lăpuşului. În apropiere de poarta pieţei de jos se afla o construcţie
patrulateră

cu

două încăperi, evidenţiată

De sistemul de

apărare

arheologic, probabil un mic turn.

al castelului mic

artileriei. El era separat de castelul mic printr-un

aparţinea şi
şanţ

adânc

un bastion pentru amplasarea
şi

de un puternic zid de

piatră.

O platformă de artilerie a fost amenajată şi pentru supravegherea vechiului drum al Băii
Mari şi interzicerea accesului din această parte. Ea era apărată de prelungirea aceluiaşi şanţ
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~i 1.id. În acest loc este desprins şi prăbuşit pc pantă un uriaş masiv de zidărie. Dislocarea s-

a produs probabil în momentul distrugerii finale a cetăţii.
faţă

A vf1nd în
lespede marc de
reconstrucţii.

obiecte cc

piatră

şanţ

apărare.

de

cu stema lui Rakoczi

Au fost recoltate aici

aparţineau vieţii

şi

precum

un mic

cantităţi

poarta castelului mic era

şi

importante de

confecţionat

ceramică şi

aramă

din

şi

scară,

ieşea

se

era intrarea în turnul
şanţul

de

apărare.

în curtea castelului

şi încăperile

situată

pe o

feronerie. dar

începutul celui

şi

alte

următor.

de la 1629, din vremea domniei

principelui G. Bcthlcn ( 1613-1629). Printr-un culoar cc separa
urcând o

de o

anul 1657, cc marca data unei refaceri sau

cotidiene. monede din secolul XVII

un jeton de miner

surmontată

două încăperi

platformă stâncoasă
apărate

adiacente ale castelului

laterale,

a dealului. Aici

de marele zid ce

mărginea

La catul inferior se afla un culoar boltit, de acces la platforma de

artilerie.
În campaniile de săpături dintre 1976 şi 1980 au fost reluate cercetările şi în piaţa
centrală

cetăţii şi

a

în primul rând Ia poarta dinspre

începutul cadrului de

piatră.

De partea

adosate zidului de

incintă, încăperi,

fragmente de cahle

smălţuite

piept un soi de blazon

şi

a turnului

anul 1618.

Aceleiaşi

din 1624

de jos, unde s-a identificat

parţial

cărora

din umplutura

în verde, decorate cu o

aparţine şi inscripţia

Bethlen îi

cealaltă

piaţa

dezvelit în 1968 se aflau,

au fost salvate, printre altele,

pasăre bifacială încoronată,

etape de

lucrări

din vremea principelui G.

parţial păstrată, săpată

vopsea indigo, de pe peretele exterior a uneia dintre

purtând pe

în

piatră şi întărită

cu

menţionatele încăperi:

MC /rupt/

DNI D NI R.I.IIV
M > O:STEP.KATONA
ET MAT.VER.1624
Prin noi
construcţie,

săpături

la turnul identificat în 1968, au fost stabilite fazele sale de

prima de la începutul secolului XVI, a doua din a doua

XVI sau de la începutul secolului

următor.

Aici au fost

găsite

jumătate

a secolului

ancadramente de

fereastră

renascentiste.
Au fost puse, de asemenea, în
zidului de

incintă

ce

poarta de acces, ca
platoului, spre

şanţul

Degajarea

mărginea
şi

evidenţă

spre valea

amenajarea în

Lăpuşului

stâncă

a

drumul dinspre

capătului

podului

piaţa

de jos a

ridicător

cetăţii

la

la margmea

ce o separa de castelul cel mare.

şanţului, parţial tăiat

inventarul din 169i1

ruinele unui mic turn în locul de inflexiune a

18

,

în stânca dinaintea castelului mare a confirmat

şi anume că acest şanţ constituia şi un rezervor de apă cu peşte,

i ix D. Prodan, lohâ!;ia în Transill'(lnia în secolul al XVII-iea, voi. II. Bucureşti, 1987, 467-472.
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şi

fiind închis cu ziduri la ambele capete. Au fost identificate

elementele de

fortificaţie,

mult distruse, ale castelului mare, precum şi un fragment de scară în spirală ce urca spre un
adevărat

donjon, cu un nucleu de

zidărie

de

piatră.

*
În 1969, în dreapta şoselei Baia Mare - Satu Mare, în apropiere de km 11, pe dealul
numit Coasta

Buşagului,

care face parte din piemonturile colinare de Ia vest de Baia Mare,
Munţilor

ce unesc depresiunea cu versantul sudic la
aşezare paleolitică. Datorită

oferă

o

largă perspectivă

Gutâi, Maria Bitiri a descoperit o

eroziunii, dealul nu este prea înalt (sub 200 m), dar
Someşului şi Lăpuşului.

asupra luncii

poziţia

Pe versantul nordic are

piatră cioplită

apărut

au

trigonometric. Tot aici au fost efectuate,
continuat prin

săpături

dată

Buşagului,

sondaj pe Coasta

mai

în vederea

cenuşiu-gălbui prăfos,

tranziţie,

gălbui-lutos

stratul

superior

şi

şi

gălbui

înspre

este

următoarea:

0-0, 1O m -

lutos, 0,40-0,50 m - strat de
concreţiuni

argilos, cu

tranziţie,

în cel de
a avut

două

ferimanganice

ş1

ajungând

totuşi

şi puţin cuarţ

mai rar,

până

la

niveluri de locuire. Nivelul inferior se

prin unitatea materiei prime, ce

constă

din roci de

alb. Dintre uneltele

faţă

de cele din

provenienţă locală

apărute

în

se disting lamele

oblic pe una sau pe ambele laturi, lamele simple, gratoarele, racloarele etc. Acest

aparţine

fazei

iniţiale

a paleoliticului superior,

Materialul din nivelul de locuire superior se
nivelul inferior,
datorează

deşi

cele

două

şi

diferenţiază

anume aurignacianului inferior.
net cultural-tipologic de cel din

niveluri se suprapun direct. O astfel de suprapunere se

procesului de eroziune, care a eliminat depozitele loessoide, care s-au format în

timpul lung ce a separat etapele de locuire paleolitice de la

Buşag.

Inventarul din nivelul

superior este mult microlitizat, iar în cadrul materiei prime apar silexurile de
şi

şi

unor probe pentru analizele de polen.

staţiunea paleolitică

gălbui-roşcat

Aşezarea

special vulcanice, gresii de râu

nivel

1971, când s-au extins

printr-un aspect arhaic al pieselor, prin masivitatea lor

nivelul superior

retuşate

şi

anume 1978, M. Cârciumaru a întreprins un

obţinerii

în

an, sondaje de verificare, care au

Materialele arheologice descoperite erau concentrate mai ales în

adâncimea de 0,65 m.
caracterizează

acelaşi

în

O, I 0-0,40 m - strat

0,50-1,50 m - strat

structură grăunţoasă.

încă

recentă, şi

Situaţia stratigrafică constatată

strat

pe botul promontoriului, în apropierea punctului

de mai mare amploare în 1970

culmea dealului. La o

văi

Tăuaş.

adânci cu maluri abrupte, iar la poalele sale curge de la est înspre sud-vest pârâul
Primele piese de

sa

obsidianele. Cele mai multe dintre nuclee sunt

cele prismatice

şi

mărunte,

piramidale. Multe dintre lame sunt

laturi. Sunt prezente

şi

numeroase

străpungătoare

bună

calitate

încadrându-se tipologic printre

retuşate mărunt

pe vârf de

lamă,

pe una sau pe ambele
burine

şi

gratoare de

diverse tipuri, unelte combinate (gratoare-burine într-o gamă variată), ultimele constituind
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un specific al acestei

aşezări.

etapei finale a paleoliticului superior,
>

•

· ·I I 'J

I,oman1c1

Buşagului aparţine

Locuirea din al doilea nivel de pc Coasta
şi

anume fazei a doua a gravclianului din nord-vcsLUI

.

*
În anul 1969, în urma unor semnalări primite de la muncitorii care efectuau lucrări
de amenajare a cursului rftului Suciu (Tihlcs), am executat un sondaj de control la Suciu de
Sus. la aproximativ 500 m de
rfiului. pe o parte

şi

cap~itul

localităţii.

sud-estic al

Groşii Tiblcşului,

alta a drumului Suciu de Sus -

înaltă

în lunca

din stânga

în locul numit La

şes,

înLr-o aşezare din Bronzul tfirziu. Cercetările au fost reluate aici de abia în 1989
Aşezarea

este în cca mai mare parte

provocate de

afluenţii

identificată

totuşi,

Deşi

ceramica

este în întregime

roşie

în exterior,

cu striuri, frecvent

lată,

şi

corpul

uşor

In urma
apropiate

121

ceramică şi

castroane,

121

Aşezarea aparţine

cercetărilor

grupului
şi

de teren întreprinse la Suciu de Sus

evidenţiate şi

corpul

Lăpuş.

în

localităţile

de la Suciu de Sus, puse în

lumină

prin

săpături încă

incineraţie găsit

la

incineraţie

sfârşitul

secolului

la Suciu de Jos-Vâ1fit!

, ce aparţine grupului Lăpuş. Am recoltat numeroase fragmente ceramice, ce

Prezenţa

destul de marc.
11

şi

vase

alte obiective arheologice. dintre care unele sunt

provin de la mai multe vase, un mic obiect nedeterminabil de bronz, precum
calcinate.

ceşti,

de motive în relief, respectiv cu caneluri. Un singur fragment

XIX. Printre altele, este de remarcat mormântul de
Carpănului

câteva

a putut fi

arcuit. vase cu gâtul scurt

apropiate cronologic sau sunt contemporane cu binecunoscutele necropole de
plană şi tumulară

inundărilor

în interior, vase sac etc. Cele mai multe dintre vase sunt decorate

însoţite

, au fost

a

gâtul înalt, corpul pântecos, dintre care unele au culoarea

un decor realizat în tehnica exciziei-inciziei.

.

şi

fragmentară,

aşezare: străchini.

o parte a formelor de vas prezente în

bombat, vase cu marginea

poartă

o cantitate relativ mare de

descoperită

mici. vase cu gâtul scurt tronconic

neagră

râului

.

acestuia. Nu au fost dezvelite complexe de locuire, ci doar cftteva

gropi menajere. care au furnizat,
obiecte de lut ars.

distrusă datorită deplasării

120

că

unei

cantităţi

apreciabile de

plăci

de gresie

mormântul a fost înconjurat cu astfel de

indică,

şi

câteva oase

cu probabilitate

plăci.

Maria Bitiri, Marmatia 2, 1971, 7 sqq: Maria Bitiri, Marmatia 2, 1971, 371, 377: B. Jungberl,
ActaMusNap 15. 1978. nr. 8: Maria Bitiri, M. Cîrciumaru, Marmatia 5-6, 1979-1981, 79 sqq.: Maria Bitiri,
G1rciu111aru, SCJV A 32. 1981, 15: M. Cârciumaru, Dacia N.S .. 29. 1985. 27 sq.: Roxana Dobrescu,
Co11.1idemţii tch11ologice şi tipologice pri1·i11d utilajul litic di11 11i1·el11I a11rig11acia11 de la Buşag. în
Si111po:Jrm11I de Arheologic Târgm·işFc 23 - 25 noic111brie 1995. Târgovişte, 1996, 39 sq.: Roxana Dobrescu.
Pn'sc11cc de I 'A11rig11acic11 du Nord - Ouest de la Rou111a11ic, comunicare la / 2 ]" Co11grcs 11atio11al des
socic't('.1· historiq11e.1· ct scie11tifiq11cs, Nice 26 - 31 Octobre 1996: V. Chirica. I. Bozarciuc. N. Chetraru.
Gi.H'111e11ts du paleolithique s11perie11r e11trc le D11iestr ct la Tisa. Iaşi. 1996. 163 sqq.: Roxana Dobrescu.
StPreist I. 200 I. 5 sqq.:
1 0
~ C. Kacs6. Marmatia 2, 1971. 370, 376: idem, RevBistriţei 7, 1993, 29 sqq .. pi. 1 - 11. La campania din
1989 a participat şi I. Stanciu.
1 1
~ C. Kacs6, RevBistriţei 17. 2003, 45 sqq.
I,..,
.
-- Idem. Mar111a11a 7li, 2003, 118, nr. 31, pi. 37.
')
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Urmele aceluiaşi grup cultural au fost depistate şi la Groşii Ţibleşului, în punctele

Tăuşor şi Ograde, în ultimul fiind efectuate şi săpături 123 .
În punctul Tăuşor se află una dintre puţinele aşezări de înălţime ale grupului Lăpuş.
Tot aici au fost găsite urme ale culturii Coţofeni, precum şi un mic depozit de bronzuri

(Groşii Ţibleşului I), ce conţine, alături de alte piese, şi seceri de factură răsăriteană
Aşezarea

aşezări,

din alte
porţiune

puţin

din punctul Ograde a oferit relativ
de aici lipsind ceramica

canelată.

material,

uşor

.

diferit de cele provenite

Cercetarea a fost

din obiectiv, concluzii ferme nu pot fi deci trase, pare

124

limitată

totuşi

doar la o

mică

destul de probabil

că

locuirea din acest punct a depăşit ca extindere cronologică necropola de la Lăpuş. În
relativă

aşezare,

apropiere de

a

apărut şi

(Groşii Ţibleşului

un depozit de bronzuri

II), ce

conţinea exclusiv celturi din perioada Bronz târziu IV 125 .
Grupului Lăpuş îi aparţin şi descoperirile de la Libotin, punctul Dâmbul Crucii 126 .
În cursul săpăturilor au fost evidenţiate aici urmele unui complex mai deosebit, asemănător
în

bună măsură

oseminte umane.

Şi

la LiboLin au

apărut

stânci, lespezi de gresie puternic arse
inventar relativ bogat, constând din
cu disc
găsite

şi

anume cei

lipsiţi

de

depuneri de resturi arse, pietre de râu,

bucăţi

de

şi

un

cu o parte a tumulilor din necropola de la

şi

spin de tip B 3 , varianta Dobrocina.

obiecte de lut ars,

Deşi şi

conexiune, precum

piatră

cu alte

construcţii

cultural în grupul
găsite şi

de

râşniţă,

un topor

de aici lipsesc osemintele umane, fiind

doar câteva oase calcinate de animale, complexul a fost atribuit

cu caracter sepulcral, având în vedere tocmai
şi

evidentă

gropi, aflate în

ceramică,

Lăpuş, şi

trăsăturile

totuşi amenajărilor

comune cu tumulii de la

Lăpuş,

dar

funerare. Pe baza pieselor descoperite, complexul a fost încadrat

Lăpuş

II

şi

datat la începutul Bronzului târziu III. La

suprafaţă

au fost

fragmente ceramice Suciu de Sus II, care sunt sigur mai vechi decât complexul

funerar cercetat.

*
În toamna anului 1969 au demarat cercetările arheologice în zona de sud-vest a
judeţului Maramureş,

Baia Mare,
eşalonate

într-un teritoriu ce a

datorită numărului

rămas

de atunci constant în

foarte mare de

staţiuni

atenţia

Muzeului din

de diferite tipuri prezente a1c1,

pe un interval de timp foarte îndelungat.

Idem, RevBistriţei 7, 1993, 32 sqq., pi. 12-13, 4-15. Săpăturile s-au desfăşurat în toamna anului 1989, la
ele participând şi I. Stanciu.
124
Ibidem, pi. 13, 1-4.
125
Idem, EphNapocensis 4, 1994, 5 sq., fig. I, 1-3.
126
Idem, Thraco-Dacica 11, 1990, 79-98.
123
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Primele săpături s-au desfăşurat pc dealul Mâgun/

27

•

aflat în partea nord-vestică a

localităţii Oarţa de Sus. Dealul arc pante abrupte pc trei laturi şi o pantă relativ lină, cc

permite accesul cu uşurinţă, dinspre vest. pc platforma de culme. Pc haza unei informaţii
primite de la dr. G. A. Bf1lan. am găsit, cu prilejul unei cercetări de suprafaţă, o cantitate
apreciabilă de ceramică. precum şi alte materiale, în majoritate neolitice. Am constatat,

totodată, prezenţa. la cca 60 m spre vest de marginea crestei, a unei slabe albicri

transversale a terenului. orientată aproximativ sud-nord, care ar putea reprezenta urma unui
posibil şanţ de apărare, amenajat într-un anumit moment al habitatului de aici. După
primele săpături de mai mică întindere, au urmat altele, în colaborare cu E. Comşa, în 1970.
Ele au fost continuate, sub conducerea Georgetei M. luga, în anii 1985 şi 1986.
Încă în 1969 s-a putut observa că aşezarea era în bună parte distrusă de lucrările

agricole, foarte multe dintre artefacte fiind scoase la suprafaţă de arăturile adânci. Cele mai
multe dintre ele au fost adunate cu prilejul săpăturilor, respectiv a repetatelor periegheze
împreună

(cele mai recente în decembrie 1998,

cu A. V. Matei, I. Stanciu

şi

D. Pop,

respectiv în mai 2000, împreună cu M. Rotea şi D. Pop) sau au fost găsite de localnici,
majoritatea ajungând, prin grija profesorului de istorie Tr. Rus, în

colecţia şcolii

din

localitate, iar mai târziu la Muzeul din Baia Mare.
Stratigrafia

aşezării

adâncime, între OJO
materiale

şi

arheologice,

este

simplă:

0,60 m, ea este
de

culoare

stânca,

constituită

suprapusă

verzuie,

de un strat

şi

0,30 m, care

conţine

depunerile arheologice,

prezente de asemenea piese arheologice,
Mâgura

aparţin

şist

cenuşie,
şi

răvăşite însă.

cristalin. se

subţire

amestecat cu

feruginoase, acesta fiind urmat de un strat de culoare

O, 15

din

de

află

pământ,

pietricele

şi

la

mică

lipsit de

concreţiuni

cu o grosime variind între

de stratul vegetal, în care sunt
Vestigiile cele mai vechi de pe

neoliticului mijlociu, urmate de cele din neoliticul târziu, între ele existând

însă un hiatus de timp. În aceste etape se datează majoritatea inventarului litic prelevat din
aşezare,

printre care se

remarcă numărul

mare al microlitelor de obsidian; nu au fost

însă

descoperite complexele de locuire. În eneolitic şi în perioada de tranziţie spre epoca
bronzului se

încadrează

locuirea Tiszapolgar, respectiv locuirea

Coţofeni,

ambele, se pare,

de scurtă durată pe Mâgura. Celei din urmă îi aparţine şi o locuinţă de tip bordei de formă
aproximativ ovală, cu deschiderea în partea superioară de 2,50/3,20 m. Ceramica
descoperită în umplutura bordeiului, dar răzleţ şi în alte porţiuni ale dealului permite

atribuirea locuirii Coţofeni din acest punct fazei II şi începutului fazei III a culturii. Este de
1

7

~ C. Kacs6. Marmatia 2. 1971. 370: E. Comşa, Marmatia 2, 1971, 371; E. Comşa, K. Kacs6. Materiale 10,
1973, 47 sqq.; Zoia Kalmar, Marmatia 5-6, 1979-1981, 107 sqq.; Georgeta M. luga, SCIVA 38, 1987, 296
sq.: I. Stanciu. EphNapocensis 2, 1992, 177 sq., nr. 19, A, pi. 2-4, 1-2; A. V. Matei, Daci şi romani î1111ord1·cst11/ Dacici, seco/11/ / î. Chr.-scco/11/ I/Ip. Chr. (teză de doctorat), Cluj-Napoca, 1999; D. Pop, Angustia 4,
1999, 73 sqq.

52

https://biblioteca-digitala.ro

şi prezenţa

semnalat

recentă

cea mai

Coţofeni,

aici, în asociere cu ceramica

de pe

Măgura

datează

se

ales pe platoul dealului sau imediat sub acesta, în
locuinţă

de

suprafaţă,

cantitate

apreciabilă

de

în apropierea
ceramică.

dacică.

în epoca

căreia

Aici a fost

a ceramicii Baden. Locuirea

această porţiune

se afla o
găsită şi

o

apărut

Materialul dacic a

groapă,

monedă

fiind

probabil

identificată şi

menajeră,

emisă

de bronz

râşniţe

a unei

aşezarea dacică.

(catillus), ambele descoperite

Posibilul

şanţ

de

apărare (împreună
şi

eventual tot de daci. Pe baza monedelor
încadrează

întâmplător,

două

însă

şi

partea

?) a fost amenajat

aşezarea dacică

cronologic în secolele 11-1 î. e. n., n-ar fi exclus

cu o

provin de asemenea din

cu un val sau

a ceramicii,

o

la Histria în

secolul II î. e.n. Un denar de argint roman republican din secolul I î. e. n., precum
superioară

mai

de pe

Măgura

se

să

fie

ca începuturile sale

chiar mai timpurii, respectiv a doua jumătate a secolului III î. e. n.
Următoarea săpătură arheologică

în

zonă

s-a

desfăşurat

la

Oarţa

de Jos, în punctul

Vâlceaua Rusului 128 • Aici se află o staţiune locuită în mai multe epoci. Ea a fost
descoperită

cu prilejul unei periegheze pe care am efectuat-o, în toamna anului 1970,

împreună cu E. Comşa. În toamna anului 1971 am întreprins aici un sondaj de control, iar

între anii 1977
participat

şi

şi

1979

săpături

din 1977

şi

1979 a

Georgeta M. luga.

Cea mai veche locuire se

datează

acestei epoci a putut fi doar sesizat, dar nu

freatică,

care a

totuşi

apărut

la o adâncime relativ

câteva piese litice

şi puţine

păcate,

în neolitic. Din

aparţine

salvate

cercetările

de mai mare întindere. La

mică,

şi

stratul de

cultură

cercetat din cauza pânzei de
secţiunile

inundând

ce
apă

noastre. Au putut fi

fragmente ceramice, care nu permit

însă încadrări

culturale mai precise.
Locuirea cea mai
cultură

intensă aparţine

distincte care, chiar

de timp.

Aşezarea

colibă

se suprapun nemijlocit, se succed

mai veche, sigur de mai

culturii Wietenberg. A fost
de tip

dacă

epocii bronzului. Sunt prezente

descoperită

o

mică

întindere,

singură locuinţă

după

aparţine

două

straturi de

un anumit interval

celei de a doua faze a

a acestei culturi, foarte probabil

de dimensiuni relativ mici, urmele sale constând dintr-o aglomerare de resturi

arse şi numeroase fragmente ceramice, lipsind însă bucăţile de chirpic. În stratul
Wietenberg, al
în stare

cărui

fragmentară.

grosime nu

depăşea

0,40 m, a fost

3tratul superior, cu o grosime

găsită

variabilă

fragmente ceramice.

Locuinţele

au

apărut

sub forma unor

ceramică, fără excepţie

între O, 10

fazei II a culturii Suciu de Sus. Au fost identificate mai multe
dimensiuni ale acestei culturi, cu vetre interioare, unele

doar

locuinţe

şi

de

1,20 m,

aparţine

suprafaţă

de mari

făţuite şi clădite

aglomerări

pe paturi de

mai mult sau mai

12

x C. Kacs6, Materiale 14, Tulcea, 1980, 134-136; idem, ActaMusPor 4, 1980, 39, nr. 9a; idem, Dacia N.S ..
69, fig. 16-21; I. Stanciu, op.cit., 176 sq., nr. 18, pi. 6, 13-16, pl.7-8.
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puţin compacte de bucăţi de chirpici, alături de care se allau multă ceramică fragmentară şi

obiecte de Iul ars. În stratul Suciu au fost găsite şi două ace de hronz.
Fără

a se detaşa clar într-un strat separat, în partea superioară a sitului au apărut

fragmente ceramice din mileniul I c. n., cc au aparţinut unor vase cenuşii şi cărămizii
lucrate la roată, databile în secolele II-IV. respectiv unor vase lucrate la roata înceată şi cu
încadrează

mfma, cc se

în secolele VII-IX.

La cca 2,5 km sud-vest de Oarţa de Sus, în zona colinară din dreapta văii Făget, pe
dealul Oul Fâgerului. se află o întinsă staţiune locuită în mai multe etape: neolitic, perioada
de tranziţie spre epoca bronzului. Bronzul târziu şi epoca romană

129

. Cercetările

arheologice desfăşurate în anii 1977 şi 1987 indică faptul că locuirea cea mai intensă din
acest punct datează din Bronzul târziu. Într-una din secţiunile cercetate (S. II) s-au putut
evidenţia
aparţine
Lăpuş

trei straturi de locuire distincte ale acestei perioade, dintre care cel inferior

culturii Suciu de Sus II, cel din mijloc grupului
Şi

II.

cercetate au
fost

în celelalte
apărut

găsite şi

două secţiuni săpate

Lăpuş

câteva fragmente ceramice Wietenberg. Din
şi poziţia

acestor descoperiri sau, eventual, în

că şi

nu a putut fi

Lăpuş

legătură

grupat doar într-o

lumină şi

singură porţiune

piese litice) apar în

cantităţi

cm, care nu se extinde

însă

menţionate.

aferente

Tot aici au

mic al unor

cu sincronismele Wietenberg-Suciu de Sus

în acest punct a existat o locuire Wietenberg
în

suprafeţele

păcate, numărul

găsit

II cu decor canelat, negru în exterior,

deocamdată pusă

în

lor nu permit concluzii certe cu privire la caracterul

(de ex. un fragment Wietenberg cu ornament meandric a fost

presupus

şi

(S. I, S. III), precum

complexe, respectiv materiale proprii aspectelor

astfel de fragmente, precum

unui fragment

I, iar cel superior grupului

în imediata

roşu

a

în interior). Este de

anterioară

stratigrafic. Materiale

vecinătate

locuirii Suciu, care

Coţofeni

au fost depistate

a zonei cercetate, în schimb cele neolitice

(ceramică,

mai mari, fiind prezente într-un strat cu o grosime de cca 20
pe întregul areal al

staţiunii.

Epoca

romană

este

reprezentată

doar de câteva fragmente ceramice de la vase cenuşii şi negricioase lucrate la roată,
inclusiv de

factură

Przeworsk.

În vecinătatea imediată a dealului Oul Făgetului, pe o pantă de deal din dreapta văii
Făget,

în locul numit Făget, am găsit la suprafaţă mari cantităţi de ceramică din Bronzul

târziu, ce aparţin grupului Lăpuş

130

. A apărut în număr relativ mare şi ceramică neagră

roşie, inclusiv fragmente de vase pântecoase înalte, dar şi o proeminenţă hipertrofiată de la

un asemenea vas, decorat cu incizii concentrice, identice cu cele

găsite

în prima

fază

a

necropolei de la Lăpuş. Pare foarte probabil că descoperirile din punctele Oul Făgetului şi

( 1'J

,

- C. Kacso, ActaMusPor 4, 1980, 39, nr. 8b, fig. 2, l-14.
IJO Id
. 7/l. 2003, 115. pi. 26-27.
em. Marmal1a
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Făget reprezintă mărturiile

unui obiectiv comun, cele din al doilea punct încadrându-se

într-o etapă de extindere a aşezării.
În imediata apropiere a acestor puncte se găsesc şi alte locuri în care au fost
depistate urme din epoca bronzului, ce aparţin culturii Suciu de Sus, respectiv grupului
Lăpuş.

Este vorba de punctele învecinate Mânzata, Costişa şi Citere din stânga văii Fânaţe,

pe pantele sudice şi sud-vestice ale Dealului Crucii
numeroase fragmente ceramice, majoritatea de

131

•

Au fost găsite la suprafaţă

factură grosolană,
să

excizat-incizat. Este posibil ca locuirile din aceste puncte

şi

dar

câteva cu ornament

fi format la un moment dat o

singură aşezare foarte extinsă, un adevărat centru, în jurul căruia gravitau şi alte aşezări. În

punctul Citere au

Costişa şi

iar în punctul
Şi

apărut şi

fragmente ceramice mai recente, eventual secolele III-IV e. n.,

fragmente ceramice medieval timpurii, secolele VIII-IX e. n. (?).

superioară

în partea

a Dealului Crucii au fost

găsite

mai multe fragmente

ceramice din epoca bronzului, majoritatea decorate cu striuri 132 . Întrucât locul lor de
îndepărtat

descoperire este relativ
aparţină

unei alte

aşezări

necropolă tumulară,

domoală,

Suciu de Sus sau

distanţă mică

La o

ce

Lăpuş,
însă

de aceste puncte,

aparţine

în parte folosite drept

păşune,

numărul

şi

cronologic
localităţii

în raza

şi

plasată

este posibil ca ele

să

uşor diferenţiată.

Bicaz, se

află

pe o culme

o

întinsă

prelungită,

în zonele imediat învecinate, în parte

în punctul Tagul

tumuli, unii de dimensiuni impresionante, ce
peste 40 m,

poate

tot Bronzului târziu. Ea este

cu o orientare est-vest, precum

împădurite,

menţionate,

de punctele anterior

depăşesc

în

Nemţilor.

înălţime

cartaţi

Au fost

8 m

şi

31 de

cu diametrul de

lor este însă foarte probabil mai mare.

În anul 1978 a fost cercetat parţial unul din turnu li 133 . Rezultatele obţinute nu sunt
total concludente; s-au putut preciza

totuşi

unele dintre elementele sale de

construcţie.

Turnului a fost ridicat în două etape. În prima etapă s-a construit o movilă cu înălţimea în
centru de 1 m, în mijlocul
adâncime nu a putut fi

căreia

s-a practicat o

stabilită, deşi săpăturile

groapă

de foarte mari dimensiuni, a

cărei

până

la -5,

pe care le-am efectuat au ajuns

30 m, măsurată de la punctul actual cel mai înalt al tumulului. În groapă s-au găsit doar
foarte

puţine

fragmente ceramice, iar în

porţiunea cercetată

din movila

mică

nu s-a

descoperit nici un fel de inventar arheologic. În marginea sudică a acestei movile se afla o
depunere de

cărbune

cu o grosime de 2-3 cm,

direct pe solul antic, în care era
animale. Tot aici s-au

găsit şi

geometrice. Etapa a doua de

prezentă

întinsă

pe o

suprafaţă

destul de mare,

aşezată

o cantitate foarte mare de oase incinerate de

câteva psalii din corn de cerb, ornamentate cu motive

construcţie

a tumulului a constat din acoperirea movilei mici

ni Idem. ActaMusPor 4. 1980, 39, nr. 7c.
11'
.
- Idem, Marmatia 711, 2003, 115, nr. 18b.
rn Idem, ActaMusPor 4, 1980, 38, nr. 7a.
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şi a depunerii aflate la marg111ea ci cu o manta de pământ, în care s-au găsit sporadic

fragmente ceramice. Nu au fost descoperite oseminte umane, este însă posibil ca ele să se
alk în partea necercetată a tumulului, mult mai marc ca extindere şi volum decât partea
deja săpată. Fragmentele ceramice găsite - cu decor canelat, de culoare neagră în exterior,
roşie în interior, şi cu decor excizat. având aceeaşi culoare - indică încadrarea tumulului

într-o etapă sincronă cu începutul celei de a doua faze a necropolei de la Lăpuş, respectiv la
începutul Bronzului târziu 3.
Pc versantul sud-estic al dealului pe care este plasată necropola, la cca 200 m de
tumulii din păşune, am găsit la suprafaţă fragmente ceramice din Bronzul târziu, inclusiv
14

de la vase pântecoase înalte, cu marginea lată canelatăi. . Ele ar putea proveni dintr-o
aşezare contemporană

cu necropola

tumulară.

O altă aşezare ce se încadrează cronologic, cel puţin parţial, în perioada de existenţă
a necropolei se află la cca 500 m nord-vest de aceasta, în punctul lgoaie, tot din hotarul
localităţii

Bicaz. Săpăturile efectuate aici de I. Stanciu în vara anului 1990 au scos la iveală

urme ale culturii Suciu de Sus, mai ales ceramică, dar şi un ac de bronz
au fost descoperite şi vestigii neolitice Starcevo-Criş, Pişcolt şi Iclod
Tot în imediata
bronzuri. Ele au

apărut

vecinătate

la o

136

.

În acest punct

•

a acestei necropole au fost descoperite

distanţă

135

două

depozite de

de 40 m una de alta în punctul de hotar numit Valea

Unghiului, primul în toamna anului 1977, al doilea în primăvara anului următor
Depozitul Bicaz I conţine topoare cu disc

şi

spin întregi

vârfuri de lance, pumnale fragmentare, lame de
întregi

şi

fragmentare, topor-ciocan,

fragment de brâu ornamentat
pandativ semilunar ajurat

şi

dălţi

împăturit,

cu tija

spadă,

perforată
bară,

.

fragmentare, topor de tip Drajna,

celturi întregi

fragmentare,

fragment de

eventual de la un vas de bronz, fragment de

şi

137

şi

fragmentare, seceri

lamă fragmentară

verigă

ferăstrău,

(de picior ?), fragment de

longitudinal, fragment de
fragment de

de

seceră

placă subţire,

cu un rest de turnare,

fragmente de placă de bronz, fragment de placă subţire de bronz, cioturi de turnare,
fragmente de obiecte nedeterminabile, resturi de turnare, turte de bronz întregi şi
fragmentare, precum şi bucăţi de bronz brut. Greutatea totală a depozitului după curăţirea
pieselor şi luarea unor probe pentru examinarea compoziţiei lor chimice este de 221, 1O1
kg, greutatea turtelor şi a bucăţilor de bronz brut fiind de 214, 5155 kg, ceea ce reprezintă

97,0214 %. Depozitul Bicaz II conţine topoare cu disc şi spin întregi şi fragmentare, partea
superioară a unui topor de tip Drajna, vârfuri de lance, dintre care unul întreg, restul
134

Idem, Marmatia 7/I, 2003, I 08, nr. 3b, pi. 2, 1-4.
C. Kacs6, I. Stanciu, Bicaz, "/goaie ",jud. Maramureş, în Situri arheologice cercetate în perioada 19831992, Brăila, 1996, 13, nr. 17
136 Zo. M
. Marmat1a
. 7/1, 2003, 8 sqq.
·
1a ax1m,
137
Idem, SCIV 31, 1980, 295 sqq.
1.is
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spadă, lamă

fragmentare, pumnale fragmentare, mâner de
şi

fragmentare, seceri întregi

gaura de

ş1

celturi întregi

fragmentare, topor fragmentar cu ceafa

dreptunghiulară,

fragmentar cu ceafa

spadă,

de

înmănuşare transversală şi

prelungită,

topor

corpul decorat cu

nervuri longitudinale, fragmente de topoare cu aripioare mediane, lame fragmentare de
ferăstrău,

ornamentată,
canelată,

brăţară

piroane,

brăţări

fragmente de

brăţară

fragment de

lenticulară,

secţiunea rombică, brăţară masivă

cu

centură lată împăturită,
după despăturirea

fibulă,

şi

benzi metalice înguste într-o dispunere de
împăturită

cu buton
ultimele
două

căreia

îi

lipseşte

două rămase

cârlige de

placă

de

ce

rotundă,

şi două

vârful, precum

porţiunea

în continuare în

centură

plăci

aparţin

bară uşor curbată

fragment de

masivă dreptunghiulară

placă

cu

fragment de

lamă

centură

dintr-un celt,

ferăstrău şi

de

bară

cu

cu

bucăţi

de

un fragment de

o

sârmă

folosită

bară

cu

secţiunea

de ac ?), fragment de
fragment de

secţiunea neregulată,

şi

o

bară

bară

fragment de

138

.

şi

a

seceră

bandă îngustă

cu buton

fragmentară,

placă

seceră,

un fragment

uşor profilată
plăci

(fragment

de la diferite

de bronz, eventual de la o

de bronz brut. Greutatea

bucăţilor

cu

topite, reunite într-un bloc,

de bronz cu o margine

luarea unor probe pentru examinarea

kg, greutatea turtelor
87,678 %

şi bucăţi

la

centură,

cataramă,

de turnare, fragment de obiect nederminabil, resturi de turnare, turte întregi

fragmentare, precum

138

la mâner,

despăturită,

de bronz

de vas de bronz ?), fragmente de turte, cioturi de turnare, fragmente de

pieselor

seceră

informe de bronz), se mai disting clar un celt

plăci,

placă

obiecte nedeterminabile, fragment de

limbă

de piesele desprinse deja (un fragment de

plăci, bucăţi

brăţară,

un mic buton

ce nu a putut fi

secţiunea pătrată,

parţial

lăţime

de

în care erau prinse o

secţiunea rotundă (tijă

bară

afară

întreg, un fragment de celt, fragmente de

deşeuri

centură

de

îndoite, provenite probabil de la o

(Keftiubarren), diferite piese

care s-a deteriorat la descoperire; în

seceră,

două, placă

de

cum s-a constatat

fragmente de seceri cu
de

(?) cu secţiunea

sunt întroduse patru

provenite probabil de la vase de bronz, fragment de

secţiunea dreptunghiulară,

de

deschizătura căreia

câte

placă

din

faleră îndoită, placă

aparţine, aşa

probabil pieselor de mai sus,

cu un canal îngust longitudinal, fragment de

bucăţi

două

îi

centură îngustă împăturită,

repararea unei centuri, fragmente de
fragmente de

în

în care erau prinse un fragment de

calotiform cu spin interior,

brăţară

brăţări

gâtul ornamentat cu un registru de

turtă şi căreia

o

cataramă rotundă

o

şi

de

pandantive semilunare îndoite,
lipită

de care era

piesei,

fragmente de

verigă neornamentată, capăt

sau

ac de tip Gutenbrunn, ac cu cap discoidal

incizii circulare, fragment de

mijlocie

crestături,

ornamentate cu

secţiunea rotundă,

cu

totală

compoziţiei

a depozitului

şi

după curăţirea

lor chimice este de 156,891

de bronz brut fiind de 137,560 kg, ceea ce

reprezintă

Deşi uşor diferenţiate din punct de vedere cronologic, ambele depozite aparţin

În anii 2000 şi 2001, împreună cu M. Rotea, C. Gaiu şi D. Pop am executat o cercetare cu detectorul de
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perioadei Bronz tf1rziu 3. Depozitul Bicaz I este mai vechi, în ci fiind prezente aproape în
exclusivitate piese produse în mod tradiţional în ateliere locale, în timp cc în depozitul
Bicaz II astfel de piese sunt mult mai puţine. apărând în schimb piese provenite din ateliere
mai mult sau mai

puţin îndepărtate,

imitaţiile

respectiv

acestora.

Diferenţa în timp dintre cele două depozite nu este totuşi mai mare decât vârsta unei
generaţii. Este deci evident că cei care au depus cel de al doilea depozit cunoşteau locul

unde se găsca primul depozit. Acest fapt. precum şi apartenenţa depunătorilor la o
populaţie extrem de numeroasă, după cum o dovedesc impunătoarele construcţii tumularc
şi aşezările contemporane din zonă, a cărei evoluţie a depăşit în mod cert ca durată

momentul în care se datează primul depozit, sunt argumente pentru a considera şi aceste
descoperiri ca având

semnificaţie cultică. Vecinătatea nemijlocită

depozitelor de bronzuri de la Bicaz cu necropola
întfunplătoare.

Ea

demonstrează,

Lăpuş. relaţia strânsă

şi

la fel ca

dintre depozite

şi

a Jocurilor de depunere a

cumulară

nu este de asemenea

în cazul descoperirilor

asemănătoare

morminte. Un argument care ar putea fi adus pentru

atribuirea unui caracter profan depozitelor de bronzuri de la Bicaz este
compoziţia

număr

lor a unui

de obiecte. Este

însă

tumulii de la Lăpuş

139

că

o

turtă

de bronz s-a

turtelor de bronz, dar

şi

140

.

şi

a unor

Oarţa

primite de la localnici a fost

care s-a dovedit a fi. în urma

cercetărilor

descoperită

o vizibilitate

abrupte, în timp ce cea

perfectă

în toate

nordică, nord-vestică

alcătuirea

cercetări

o

al

staţiune

de

depozitelor.
suprafaţă,

precum

din epoca bronzului,

efectuate, unul dintre cele mai importante

obiective ale acestei epoci din Bazinul Carpatic. Dealul, chiar
zonă, oferă

şi preţuit

a celorlalte obiecte aflate în conexiune cu procesul

de Sus, pe dealul Ghiile Rotii, în urma unor

informaţii

în inventarul unuia dintre

În mod similar trebuie interpretate, cred,

metalurgic (unelte, cioturi de turnare, resturi de turnare etc.) în
La

în

pentru turnarea

unor ritualuri specifice pentru un grup important

populaţiei, şi anume cel al meşterilor turnători
prezenţa

găsit şi

primă

prezenţa

. Apariţia unui astfel de obiect, ca şi a altora legate de metalurgie în

indică existenţa

morminte

foarte mare de turte de bronz, materia

de precizat

de la

direcţiile.

este mai

dacă

nu este cel mai înalt din

Pantele sale sudice

lină,

iar înspre est se

şi

vestice sunt

leagă

printr-o

şa

lungă şi relativ lată de un alt deal. Într-o porţiune dinspre nord, accesul spre deal este barat
de un

impunător

val de

pământ,

dispus în

formă

de arc de cerc.

metale a unei su1 ··afeţe relativ mari din hotarul localităţii Bicaz, evident şi a porţiunii de teren în care au
apărut depozitele de bronzuri. Cu aceste ocazii nu s-au depislal cu deleclorul noi piese din epoca bronzului, în
schimb au fost găsite la suprafaţă, lot în punctul Valea Unghiului, încă două fragmente de turle (greul. 408,
respectiv 152 g). Ele aparţin cu siguranţă descoperirilor de bronzuri apărute anterior aici, dar nu pot fi
atribuite unuia sau altuia dintre depozitele descrise.
1.w C. Kacs6, Hiigelgriibe1/eld, 239, fig. 27, H 12.
1

~u Ibidem.
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Cercetările

la ultimele

două

arheologice pe care le-am efectuat aici între 1980
participând
parţială

permis dezvelirea

şi

şi

1985, apoi în 1990,

I. Stanciu, iar la cea din 1985 şi Georgeta M. Iuga, au

a unui sanctuar Wietenberg de un caracter deosebit, unic

deocamdată în aria culturii şi rar în ansamblul epocii bronzului european

141

•

Este vorba de

o amenajare aflată în punctul cel mai înalt al dealului, care a mai fost înălţat artificial. În
această porţiune ridicată

au fost

săpate
şanţ,

de diferite dimensiuni, plasate în

apropiere de acesta, sau în exteriorul
variabile de el.

Săpăturile

şanţ

un

spaţiul

respectiv în

şanţului.

au mai indicat

şi

circular, precum

un

închis de

număr
şanţ,

mare de gropi
imediată

dar în

unele chiar în preajma sa, altele Ia

existenţa

centrale, care o înconjura, se pare, pe aceasta. El

a

încă

făcea

unui

şanţ

în afara

distanţe

amenajării

parte, probabil, din sistemul de

apărare a amenajării de cult. În zona care aparţinea de această amenajare au fost efectuate
şi

alte

lucrări

Atât

de terasare

şanţul

ofrandelor umane

şi

taluzare a pantelor de deal.
şi

central cât
şi

de animale,

gropile din apropierea sa au servit ca loc de depunere a
împreună

şi

cu un bogat

foarte variat inventar:

ceramică.

obiecte de metal (bronz, aur, argint), forme de turnat, alte obiecte legate de turnarea
bronzurilor, piese de os, corn,

piatră şi

Oarţa

Formele de vas prezente la
forme

şi

faze a

evoluţiei

lut ars.
de Sus-Ghiile Botii

acoperă

întregul repertoriu de

motive decorative caracteristic culturii Wietenberg pe parcursul celei de a doua
sale. Dintre motivele specifice acestei faze sunt de

spiralice, realizate în tehnica inciziei,
formele ceramice au fost pentru prima
rămân deocamdată

combinată
dată

unicate. Este evident

uneori cu tehnica

identificate tocmai prin

că

la

Oarţa

şi ceramică

142

.

evoluţie

canelării.

săpăturile

Unele din

de aici, altele

cunoscută

în arealul

său

de

Printre materialele ce provin din sanctuar se află

proprie fazei a treia a culturii Wietenberg.

ceramica acestei etape de

mai ales cele

de Sus au fost descoperite cele mai

multe vase întregi sau întregibile în cadrul culturii Wietenberg,
răspîndire prin peste 600 de obiective

menţionat

Datorită

nu sunt cunoscute de la

modului de depunere, din

Oarţa

de Sus decât fragmente,

care nu au permis întregiri. Motivele decorative, în primul rând cele meandrice sunt
suficient de caracteristice pentru a se putea afirma

că

sanctuarul a fost în

însă

funcţiune

pe

întregul parcurs al acestei faze.

C. Kacs6, ActaMusPor 4, 1980, 38 sq„ nr. 8a (punct "Dealul Stremţului"); idem, Dacia N.S. 31, 1987, 69
sq., fig. 22-28; N. G. O. Boroffl<a, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Er(orsc/111ng dcr Bron:c-:.cit in
Siidosteuropa, UPA 19, Bonn, 1964„ 60 sq., nr. 300, pi. 102, 8-11; C. Kacs6, Eine So11dc1.for111 der
Wietenberg-Keramik: die geschlitzte Tonrahre, în H. Ciugudean, F. Gogâllan (ed.), Thc Earl\' and Middle
Bronze Age in the Carpathian Basin. Procecding of the /11ternatio11al Sy111posi11111 in Alba Iulia. 24-2R
September 1997, BiblMusApulensis 8, Alba Iulia, 1998. 255 sqq.: A. Stapel, Bro11-:.e:ei1/iche Depo11icru11ge11
im Siedlungsbereich, Ti.ibinger Schriflen zur Ur- und Fri.ihgeschichtlichen Archăologie 3, Mi.inster. 1999, 344.
nr. 45; A. F. Harding, European Societies in the Bronze Age, Cambridge, 2000, 150, nota 111, 228, nota 126.
142
M. Rotea, Cultura Wietenberg (teză de doctoral), Bucureşti, 1999.
141
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Piesele cJc metal sunt relativ puţine. cele mai multe dintre ele au însă o valoare de
datare în cronologic relativă ridicată. astfel că încadrarea în timp a ansamblurilor în care
apar. apoi, prin analogii, şi a celorlalte complexe de la Oarţa de Sus poate fi suficient de
argumentat stabilită. Piesele de bronz îşi găsesc corespondentele în depozitele de tip
Hajdusamson-Apa, iar cele de aur şi argint în tezaurele de tip Ţufalău. Aceste piese se află
în asociere la Oarţa de Sus cu ceramică Wietenberg 11, datarea fazei cu ceramică spiralată
în prima etapă a Bronzului mijlociu. cc corespunde cu faza Reinecke Bronz A2 din Europa

Centrală, este deci asigurată. Deocamdată dispunem de o singură analiză C

14

de la Oarţa de

Sus. şi anume a unor seminţe carbonizate ce provin dintr-o groapă cu ceramică Wietenberg
II şi cu un topor de bronz cu gaură de înmănuşare transversală (gr. 22)
obţinută

este de 1610-1445 î.e.n., cu probabilitatea

câte ştiu, această analiză C

14

maximă

143

.

Data calibrată

1589 - 1518 - 1469 î.e.n.

este a doua realizată pentru descoperirile Wietenberg din

Transilvania, prima provenind dintr-un complex de la Sighişoara-Cartierul Viilor
faza Wietenberg III, a doua
Sus nu au furnizat
într-o

etapă

etapă

informaţii

După

de

funcţionare

relevante în

ce începe, eventual.

încă

la

a sanctuarului,

privinţa încadrării

sfârşitul

cercetările

144

de la

•

Pentru

Oarţa

de

sale cronologice. Datarea sa

Bronzului mijlociu 1

şi

se

continuă şi

se

sfârşeşte

în Bronz mijlociu 2, care corespunde cu faza Reinecke Bronz B 1 din Europa

Centrală,

respectiv cu perioada depozitelor de bronzuri de tip Koszider, este

dovezile numeroase

obţinute

asigurată

prin cercetarea altor obiective ale culturii, precum

analiza importurilor Wietenberg în alte medii culturale

145

şi

de

prin

.

În cele mai multe dintre gropile de cult de la Oarţa de Sus-Ghiile Botii au fost găsite
seminţe

carbonizate.

Până

în prezent a fost

analizată

doar o parte a materialului recoltat,

fiind evidenţiată prezenţa mai multor specii de grâu, orz etc.
mai multe dintre gropi,
Această

seminţele

asociere nu este de Ioc

146

.

Este important că în cele

carbonizate se aflau în asociere cu

întâmplătoare,

ea se

repetă şi

râşniţe

de

piatră.

în complexe funerare ale

epocii bronzului din nordul Transivaniei (Lăpuş, Libotin), fiind dovadă a practicării

143

Analiza Ly-9190.
D. Popa, N. Boroffka, SCIV A 47, 1996. 56. Potrivit datelor comunicate de autori, proba analizată provine
dintr-un complex "din faza Ca culturii Wietenberg, probabil cu elemente Noua" şi este datat 1685-1524 B.C.
Faza C corespunde, în periodizarea lui N. Boroffka, op.cit .. 250. cu faza de evoluţie caracterizată prin
ceramică cu decor meandric, adică faza Chidioşan Wietenberg III, vezi N. Chidioşan, Contribuţii la istoria
tracilor din nord-vestul României. Aşezarea Wietenberg de la Derşida, Oradea, 1980, 77 sqq.; K. Horedt,
14
StComSibiu 13, 1967, 138. Între cele două date C există deci clare neconcordanţe. Pentru obţinerea unor
termene cât mai '.,igure cu privire la cronologia absolută a culturii Wietenberg sunt necesare analize pe un
număr cât mai mare de eşantioane.
145
Mai recent despre această problemă C. Kacso, Descoperiri Wietenberg la Lăpuş, în Jn memoriam N.
Chidioşan, Oradea, 2003, 83 sqq.
146
M. Cârciumaru, Paleoetnobotanica. Studii în preistoria şi protoistoria României (Istoria agriculturii din
România), Iaşi, 1996, 93.
144
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rîşnitului

ritual. Ca parte a ceremonialului religios, acest obicei este cunoscut în epoci

diferite, în culturi răspândite pe un vast teritoriu 147 .
Tot pe teritorii extinse şi în mai multe perioade istorice se regăsesc amenajările de

şanţuri cultice
făcând

unui

parte

şir

148

şi

,

unele simple, altele cu structuri mai complicate, din rândul celor din urmă

locul de cult de la

Oarţa

de Sus.

evoluţie

lor materiale, datarea diferitelor faze de

important se
cunoscute

constată

până

în

îndepărtate

evidenţierea

la aceste

dovezi indubitabile a

unor ceremonialuri care
resturilor sacrificiilor,

şi-au

însoţite

Fără îndoială însă

etc.

de

săpăturile

de la

Oarţa

vieţii

conţinutul

culturii

legăturile

cu

aportul lor cel mai

spirituale, de loc sau foarte vag

sacrificiilor umane

şi

de animale,

avut finalitatea în depunerea în
număr

de un

o

lămurirea

Aspectul de interes deosebit este demonstrarea cu

şanţul

desfăşurate

în cadrul

cultic sau în gropi a

variabil de piese de diferite feluri, destinate
păstrare

ele a fi, foarte probabil, ofrande sau recipiente de
Lipseşte, deocamdată,

Wietenberg:

pe care le-au cunoscut,

unor aspecte ale

cercetări.

practicării

de aici au contribuit la

evoluţia comunităţilor

întreg de probleme legate de

regiuni mai apropiate sau mai

Cercetările

analiză completă

şi

a acestora.

a materialului osteologic pus în

evidenţă

de Sus, din acest motiv nu poate fi detaliat chiar momentul de vârf

al procesului de cult, adică cel al sacrificiului. În unele cazuri au avut loc incinerări parţiale
sau totale ale indivizilor, în altele
sau au fost imitate
părţi

Avem la

de schelete au fost depuse

înmormântările obişnuite. Există şi situaţii

de corp inhumate

diversificate, ca

părţi

şi părţi

şi numărul
dispoziţie

fără

conexiune

anatomică

în care au fost depuse

alături

de corp incinerate. Ipostazele constatate sunt extrem de

indivizilor prezenţi în diferite complexe.
rezultatele

examinărilor

osteologice pentru o

singură groapă.

Potrivit datelor recent comunicate 149 , în groapă au fost descoperite resturi de la două specii
de

peşti şi

şi

patru de mamifere cât

oseminte umane. O parte a materialului (cel mai

abundent) a fost considerat ca format din resturi cultice, fiind reprezentat prin fragmente
osoase provenite de la patru indivizi

aparţinând
şi

patru indivizi de ovine (Ovis aries), cât
trei indivizi. Ultimele,
arsură,

aparţinând

la

două

iar fragmentarea lor pare mai

indivizi a fost prezumat, cel
cele trei specii

şi

un

număr

speciei calului ( Equus cahallus), de la

de resturi osoase umane (Homo sapiens) de la

femei

şi

puternică

menţionat

alţi

unui individ din grupa senilis au urme de
decât a oaselor de animale.

Numărul

de

fiind cel minim, putând exista, pentru fiecare din

mai mare de exemplare. Resturile de la

două

specii de

peşti

147

J. Makkay, ActaArchHung 30, 1978, 13 sqq.
K Bibliografia referitoare la această problemă este extrem de vastă. Din literatura mai recentă citeL aici
lucrările lui A. Foi, R. Katintarov. J. Lichardus, 70. BRGK, 1989. 20 sqq.; G. Trnka, St11dicn ::.11
mittelneolithischen Kreigrabenanlagen. MittPrKomm 26. Wien. 199 I; J. Makkay, Die Grabenanlagen im
indogermanischen Raum. Budapest, 2001.
149
S. Haimovici. Marmatia 711. 2003, 57-64.
14
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provin de la un ciprinid - linul (Tinca tinco)

şi

de la un silurid - somnul (Siluru.\· !{Ianis).

De asemenea. s-a constatat prezenţa unui număr mic de resturi de la alte două specii de
şi

mamifere, sigur domestice: taurinele (Bos tauru.\)
peşti

cât

şi

puternic fragmentate,

fărft

urme de

Atf1t oasele de
însă şi

prezenta

şi

arsură şi

sunt frânte sau

altfci de urme de manipulare

groapă

au ajuns în

două

cele ale mamiferelor ultimelor

fost interpretate ca resturi alimentare (de
funerare

porcinele (Sus scrrfa domesticu.\).

doar

umană.

Ele

bucătărie),

tăiate

aparţin

specii sunt disparate,

într-un anumit fel,

fără

mai multor indivizi

şi

a

au

provenite probabil de la banchetele

întâmplător

printre materialele osoase strict de interes

însoţite şi

urmate de numeroase alte ritualuri. Cel al

cultic.
Sacrificiile au fost precedate,
rftşnitului

menţionat

-

deja - este doar unul dintre acestea. Unele dintre practici nu mai pot

fi de Ioc recunoscute, altele sunt presupuse (spre exemplu cel al banchetului funerar) sau

clar dovedite. Ele contribuie în mod
obiceiurilor de cult ale
aşa

integra,

cum o

comunităţilor

dovedeşte

esenţial

la reconstituirea tabloului

credinţelor şi

epocii bronzului din estul Bazinului carpatic, care se

chiar practica

şanţului

cultic, într-un sistem religios propriu

popoarelor indoeuropene.
În evoluţia pe care a cunoscut-o populaţia Wietenberg s-au petrecut modificări şi în
Şi

domeniul religios.

în acest sens,

completă

cercetările

de la

Oarţa

de Sus aduc anumite

contribuţii.

Până

la dezvelirea

totuşi

doar ca argumente ce fac plauzibile ipotezele ce se pot formula în acest sens. Astfel,

a monumentului de pe Ghiile Botii, ele trebuie considerate

lipsa gropilor cu materiale Wietenberg III, precum
funcţionare

a

abandonării

corespunzătoare

sanctuarului

la un moment dat de

celor ce erau

însoţite

către populaţia

şi

a resturilor osoase umane din etapa de

acestei

şi

de sacrificiile umane.

politic pentru un

aşezările

spaţiu

întins

şi

pentru o

fără îndoială,

perioadă

de timp

ce au gravitat în jurul acestui centru au fost mai mici

mari una de alta.

Această caracteristică deosebeşte

Bronzul târziu, când
Schimbările

secolele de

în

aşezările

erau mai mari

această direcţie

sfârşit

eventualitatea

Wietenberg a anumitor practici, inclusiv a

Sanctuarul de la Oana de Sus-Ghiile Botii a fost,
poate

sugerează

faze

şi

şi

un centru religios,

îndelungată.

se aflau Ia

Se pare

distanţe

că

relativ

habitatul din Bronzul mijlociu de cel din

erau plasate la

s-au datorat desigur

distanţe

creşterii

mai mici una de alta.

demografice petrecute în

ale mileniului II î.e.n.

În momentul de debut al cercetărilor în complexul Wietenberg de la Oarţa de Sus,
acesta

părea

Cercetările

a se

găsi

într-o

poziţie excentrică faţă

de aria de

răspândire

a culturii.

de suprafaţă efectuate mai ales în ultimul timp au permis sesizarea prezenţei a

numeroase obiective Wietenberg în regiune. Este deci evident
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că această cultură

s-a extins

bănuit,

înspre nord, nord-vest mai mult decât s-a
pe

graniţa

Cercetări

Este

puţin

şi,

ariei culturii Wietenberg
mai noi
că

probabil

puţin,

cu atât mai

indică prezenţe

ceramică

de

Oarţa

de Sus nu se

află

în afara acestei arii.

Wietenberg chiar masive în aria culturii Otomani.

acestea pot fi explicate doar prin

proporţia

la un moment dat,

iar sanctuarul de la

şi

Otomani

influenţe

sau importuri, mai ales

că,

cea Wietenberg pare a fi aproximativ

egală în anumite aşezări 150 . Deplasarea Wietenberg înspre vest s-a petrecut în mai multe

valuri, culoarul de
încă

pătrundere

dinspre Transilvania fiind cel al

Crasna. Desigur, suntem

în imposibilitatea de a preciza cauzele care au determinat

caracterul ei. Este cert

însă că

parcursul ultimei sale faze de
factură Cehăluţ.

puţin

văii

în parte

elementele culturii Wietenberg

evoluţie,

într-o coabitare cu

Este perioada în care de fapt aria Wietenberg

şi datorită

Pătrunderea

persistă

populaţia

deplasare sau
în vest

şi

pe

post-Otomani, de

propriu-zisă

se restrânge, cel

expansiunii culturii Suciu de Sus.

comunităţilor

Suciu de Sus în teritoriul Wietenberg, respectiv

schimbarea aspectului cultural ce
Transilvaniei este

această

certificată

cel

puţin

o parte a zonei de nord a

de numeroase descoperiri. Una dintre acestea a

Oarţa

aproape de sanctuarul de la

caracterizează

apărut

foarte

de Sus-Ghiile Botii, pe pantele dealului învecinat dinspre

vest, în locul numit Dealul Stremţului

151

•

În toamna anului 2003. am efectuat în acest punct, împreună cu D. Pop, un sondaj
de verificare, în cadrul
cu

două

am depistat

vetre, dintre care una

ceramică tipică.

este relativ

Am stabilit

subţire,

Desigur,

ei etc.

privinţa

Răspunsul

Câteva descoperiri

că

refăcută

şi

urmele unei

de trei ori. A fost

locuinţe

de

suprafaţă

descoperită şi

în locul cercetat, aflat la marginea

porţiunea locuinţei

doar în

cercetările

un fel de date în
sfârşitul

căruia

Suciu de Sus

o cantitate mare de

aşezării,

stratul de

el având grosimea de 0,50 m.

de aici sunt doar la început, din acest motiv nu avem

duratei

aşezării,

la aceste

încă

nici

a extinderii sale, a cauzelor care au determinat

întrebări şi

întâmplătoare

cultură

la multe altele va fi dat de noile

săpături.

de piese de bronz izolate în perimetrul

localităţilor

Oarţa de Sus şi Orţiţa 152 , care îmbogăţesc, de asemenea, colecţia arheologică a Muzeului

din Baia Mare, contribuie la
Bronzul târziu. Pare a nu fi
luptă.

cunoaşterea

întâmplător

mai

faptul

profundă

că

Desigur, acestea nu sunt piese pierdute ci,

multe bronzuri, obiecte depuse în

a obiceiurilor de depunere din

cele mai multe dintre ele sunt topoare de
asemănător

depozitelor formate din mai

pământ, fără intenţia recuperării

lor.

De exemplu aşezarea de la Oradea-Opa/os de pe malul stâng al Crişului Repede, vezi J. Em6di. Târth1eti
adatok Nagyvarad miiltjabol /, Nagyvarad, 2000. 69 sqq. O altă aşezare cu prezenţe Wielenherg masive este
cea de la Carei-Bobald, vezi P. Roman. I. Nemeii. Thraco-Dacica 11. 1990, 39 sqq.
151
C. Kacs6, Marmatia 7/1, 2003. 114 sq .. 138. nr. 118. pi. 22-25.
150

15

~ Idem, Apulum 15, 1977. 146, fig. 8, l; idem. Marmatia 3. 1977, 29, fig. 2; idem. AcLaMusNap 14. 1977,
57. fig. l; idem, SCIV A 40, 1989, 83, fig. I.
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Fărf1 îndoială, locuirea din epoca bronzului în Depresiunea Sălajului a fost deosebit

de intensu, dovadă fiind numărul marc şi varietatea obiectivelor ce-i aparţin, aşezări,
cimitire. sanctuar. depuneri de piese de bronz. Zona a oferit condiţii de habitat prielnice şi
în alte epoci, popularea cca mai densă corespunzând epocii romane şi celei medievale
timpurii. mai ales secolelor VIII şi IX c.n. Pentru ambele epoci cercetarea este încă la
începuturi, rezultatele obţinute sunt însă mai mult decât promiţătoare.
În toamna anului 1985 a apărut la Oarţa de Sus un tezaur de monede de argint
romanc 153 . El a fost descoperit la aproximativ 1 km sud-est de centrul satului. pe panta lină
nordică

a unei

adfmcime în

ridicături,

pământ,

în locul numit

cu prilejul unor

Ogrăzi.

lucrări

Primele monede au fost

găsite,

la

mică

agricole. Ele au fost donate Muzeului din Baia

Marc. Încă în acel an, precum şi în 1986 au fost întreprinse, sub conducerea Georgetei M.
Iuga.

săpături

la

faţa

locului, în vederea

salvării

tezaurului, al

cărui conţinut

s-a

împrăştiat

pe o mare suprafaţă. Au fost efectuate, de asemenea, cercetări cu detectorul de metale. În
acest fel au fost depistate 304 de monede. În 1999, în acelaşi loc a mai fost găsită o
monedă,

care

aparţine

în mod cert tezaurului, iar în 2000 s-a efectuat aici o

cu detectorul de metale, prilej cu care a mai fost

descoperită

o

monedă.

nouă

cercetare

Din cei 306 denari

ai tezaurului, unul este republican, emis în 55-54 î.e.n., iar restul sunt imperiali, cel mai
vechi din timpul lui Nero, 64-65 e.n., cel mai recent din vremea lui Marcus Aurelius, 166-

167 e.n.
In urma unor

cercetări

sudice a unui deal de

de

înălţime

identificată

o

menţionate

din punctul Oul

suprafaţă,

la

Oarţa

de Sus, în partea
Bicaz.ău

mijlocie, în locul numit

aşezare contemporană

inferioară

sau Sub heghiuri, a fost

cu tezaurul de monede romane. Ea se

Făgetului.

Alte

aşezări

de

a pantei

epocă romană

adaugă

din

celei deja

zonă

au fost

depistate recent la Corni şi Ciuta, punctele Valea lui Puiu li, respectiv Branişte 11 154 .
La Bicaz, pe dealul Corbuţu, aflat la sud de localitate, în sondajul efectuat în 1991,

I. Stanciu a găsit mai multe complexe din epoca romană 155 . Astfel, a apărut o groapă care
străpungea

stratul neolitic, al

unui mormânt plan de

cărei conţinut indică

incineraţie,

cu depunere

cu probabilitate mare

directă

prezenţa

aici a

a resturilor funerare. Un al doilea

posibil mormânt se prezenta sub forma unei depuneri de formă trapezoidală în plan, în
centrul căreia erau răspândite mai multe pietre de carieră, cu slabe urme de ardere, precum
şi puţine bucăţi de cărbune, fragmente ceramice şi o verigă de fier. Alte complexe, probabil

tot morminte, au fost răvăşite de lucrările agricole, respectiv de amenajarea unei cabane.
153

B. Mitrea. Dacia N.S. 30. 1986. 192, nr. 12; idem, Dacia N.S. 31, 1987, 176, nr. 21; idem, Dacia N.S. 32,
1988. 217 sq .. nr. 27: I. Stanciu, EphNapocensis 2, 1992, 178, nr. 19. C: A. Matei. I. Stanciu. op. cir„ 69, nr.
97: Georgeta M. Iuga, Marmatia 7/1, 2003, 231 sq.
15
~ Cercetări C. Kacso şi D. Pop
155
I. Stanciu, op. cir. , 173, nr. SB; idem, EphNapocensis 3, 1993, 267 sqq„ pi. 4-5; idem, EphNapocensis 5,
1995, 141, nr. 7; C. Kacso, I. Stanciu, op.cit.
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Importanţa
Populaţia

roman.

acestor descoperiri este
din afara

ori belicoase, cu lumea
dar

şi

romană.

viaţă

modul lor de

graniţelor

dată şi

de apropierea

de limes-ul
paşnice

provinciale a avut desigur contacte variate,
materială

Nu numai cultura

civilizaţiei

a purtat amprenta

secolele II-IV e.n. din Depresiunea

geografică

Sălajului,

Aşezările

romane.

adaugă

ce se

comunităţilor

a

altor

aşezări

extra-limes,

numeroase din
aceeaşi epocă

din

surprinse în nordul Transilvaniei, vorbesc de o densitate mare de locuire. Caracteristicile
acestei locuiri de abia încep

să

fie descifrate.

*
În paralel cu săpăturile arheologice efectuate de Muzeul din Baia Mare la Lăpuş şi
în împrejurimi, respectiv în zona
săpături

de control sau

Oarţa-Bicaz, cercetări

investigaţii

de teren urmate în multe cazuri de

sistematice au avut loc

şi

în alte

părţi

judeţului

ale

Maramureş.

Pentru
tumulare de la

înţelegerea evoluţiei
Lăpuş,

săpături

efectuate

necropolei

respectiv a fenomenelor caracteristice culturii Suciu de Sus, au fost

aşezările

în

anterioară

petrecute în perioada imediat

învecinate de la Vad

şi

Mănăştur.

Copalnic

La Vad, pe terasa înaltă din dreapta râului Cavnic, în locul numit Poduri 156 , au fost
descoperite, în cursul

săpăturilor

din 1973, 1975

unele cu gropi interioare, dar numai una
amenajare
şi

circulară

excludă

lor nu poate fi

stabilită

posibilitatea ca ele

existenţa

unor

râu, lipseau

aglomerări

însă

presupunerea

de

să

1979, mai multe

singură

de pietre. Vetre au fost sesizate

câteva gropi de mici dimensiuni, ce

Destinaţia

şi

şi

conţineau

în afara

locuinţelor.

cu certitudine, dimensiunile

ceramică şi

şi

Au

şi conţinutul

obiecte de lut ars, precum
şi

suprafaţă,

şi

ieşit

la

iveală

fragmente ceramice.

Prezenţa locuinţelor

fi fost gropi menajere.

de

de foc, ce consta dintr-o

resturi arse

orice urme de gropi de stâlpi, dar

că locuinţele

vatră

cu

locuinţe

lor par
era

însă să

indicată

de

a unor pietre mari de

de chirpici. Acest fapt permite

au fost amenajate, pe un fundament de pietre, din bârne,

eventual lutuite, care nu au fost incendiate. Lipsa unor obiecte de valoare sau chiar a
vaselor întregi duce la concluzia

că aşezarea

a fost

părăsită

fragmentară, numeroasă şi variată, indică apartenenţa aşezării

fără grabă.

Ceramica

la faza a doua a culturii

Suciu de Sus. În umplutura uneia dintre locuinţe a apărut şi o mică statuetă reprezentând un
berbec. În partea superioară a stratului de cultură a fost găsit şi un vas întregibil, sigur mai
nou decât restul descoperirilor, databil probabil într-o

etapă

mai

recentă

a Bronzului târziu

(cultura Gava ?).
Tot la Vad, pe malul stâng al
Poduri, pe o
156

pantă

văii Berinţa,

de deal, în locul numit

la aproximativ 2,5 km nord de punctul

Ştiurdina,

se

află

o

altă aşezare

din epoca

C. Kacs6, Dacia N .S. 31. 1987, 66, nr. 27 a, fig. 14-15.
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bronzului, ce apaqine fazei a doua a culturii Suciu de Sus

157

.

Săpăturile pe care le-am

efectuat aici în toamna anului 1975 au lămurit stratigrafia aşezării. Sub stratul vegetal este
prezent un strat hrun închis de 0,20-0,35 m, lipsit aproape complet de urme arheologice,
urmat de stratul de cultură propriu-zis, gros de 0,20-0,40 m, ce conţine un număr destul de
marc de fragmente ceramice. Solul viu apare. în funcţie de înclinaţia pantei, la 0,60-0,95
m. Stratul intermediar dintre solul vegetal şi stratul de cultură s-a format, foarte probabil, în
urma unei alunecări de teren. Săpăturile de mică amploare nu au permis identificarea unor
complexe de locuire, a fost găsită doar o vatră amenajată în afara vreunei locuinţe,
constând dintr-o aglomerare de pietre de râu şi bucăţi de gresie, în care s-au descoperit
fragmente ceramice şi două greutăţi de lut ars. Ceramica din aşezare este identică cu cea
scoasă

la

lumină

pe terasa Poduri.

O aşezare Suciu de Sus se găseşte şi la marginea nord-estică a localităţii Copalnic

Mănăştur, pe terasa înaltă din dreapta râului Cavnic, în locul numit Poiana

158

•

Săpături au

fost efectuate aici în 1975 şi 1979. Sub stratul vegetal este prezent, cel puţin în porţiunea
cercetată,

un strat de cultură relativ subţire, de 0,20-0,30 m, sub care se găseşte solul viu.

Cercetările indică

fost
fiind

ocupată
lipsită

transversală,
aşezării,

de

faptul

că

aşezarea

numai zona

nordică

a terasei,

din epoca bronzului, cea

continuată

sudică,

de dealuri mai înalte, a

apropiată

mai

de urme arheologice. Aproximativ la mijlocul terasei se
relativ

lată şi adâncă,

care s-ar putea

să

fi

aparţinut

de botul terasei
află

sistemului de

o

şănţuire

fortificaţie

al

plasat în locul unde accesul spre ea era cel mai facil. N-au fost descoperite

complexe de locuire, întregul material arheologic, ce

tehnicile de decorare
Sus. Tot aici au

încadrată
şi

cultural

fără

Partea cea mai

aparţinând

şi

consistentă

dubii, atât formele de vas identificate cât

motivele ornamentale

apărut şi

din fragmente ceramice

subţire menţionat.

câteva obiecte de lut ars, provenind din stratul
a ceramicii poate fi

constă

şi

fazei a doua a culturii Suciu de

câteva fragmente ceramice diferite ca

factură

provenind de la oale, decorate cu benzi reliefate simple sau duble.

a pastei, majoritatea

Iniţial

am atribuit aceste

fragmente culturii Wietenberg, respectiv unei faze de locuire mai vechi decât cea care a
revenit culturii Suciu de Sus, care n-a putut fi

sesizată

arheologic. S-ar putea

totuşi

ca ele

să

fi fost contemporane cu artefactele Suciu de Sus şi să reprezinte mărturiile prezenţei în
aşezare

a unor elemente

răsăritene.

O aşezare de epocă romană a fost cercetată în Depresiunea Maramureş, la Călineşti.
Ea se află la cca I km est de localitate, într-o mică depresiune străbătută de valea
Rogoazelor, afluent dinspre răsărit al Cosăului, în locul numit Rogoaze. Primele săpături au

157

Ibidem, 66. nr. 27b.
;sx /IJidem. 51. nr. 8a. fig. 2-3.
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fost executate aici în anul 1971, sub conducerea lui R. Popa. Ele au fost urmate de alte
campanii de

c...:rcetări,

şi

conduse de H. Daicoviciu

Dumitraşcu,

S.

apoi de Larisa

Nemaianu şi Gh. Todincă. Un raport mai consistent a fost însă publicat doar cu privire la
rezultatele cercetărilor din prima campanie 159 , apărând şi câte o notă fără ilustraţii despre
sondajele întreprinse în 1978 şi 1979 160 .
romană

Locuirea din epoca
descoperite
cu

două locuinţe

construcţie

locuinţelor constă
piatră.

şi

de stâlpi
din

suprafaţă

de

datează

se

în principal în secolul III e.n. Au fost

de mari dimensiuni, ambele de

formă rectangulară,

vetre interioare (6/4,80 m, respectiv 6/4,20 m). Inventarul

ceramică lucrată

Printre vasele lucrate cu mâna se

cu mâna

şi

remarcă şi

roată, râşniţe,

la

tipica

cute

şi şlefuitoare

ceaşcă dacică, dovadă că

cel

din

puţin

una dintre componentele comunităţii de la Călineşti era de origine dacică. În ceramică se
resimt

şi

unele

influenţe

acelaşi

In

ale culturii tumulare carpatice.

punct de hotar au fost

găsite şi

urme din epoca bronzului, ce

aparţin

culturii Suciu de Sus 161 • Majoritatea materialului a apărut într-un strat subţire de 0,20-0,30
m, a fost

identificată însă şi

locuinţă

o

dimensiunile de 3,5/4 m, într-unul din
şi

descoperite este prezent

de

colţuri

suprafaţă

având

şi

o

de

vatră.

formă dreptunghiulară,

Printre fragmentele ceramice

unul ce provine de la un vas cu gâtul

înălţat şi

indică apartenenţa aşezării

bombat, ornamentat cu motive spiralice. El

cu

corpul puternic

la faza a doua a

culturii.
Pentru
alte

săpături

localităţii,

cunoaşterea

aspectelor ce

în Depresiunea

caracterizează

Maramureş.

Astfel, la

mileniul I e.n. au fost efectuate

Crăciuneşti,

a

în locul numit Mohelca de la piciorul terasei înalte a Tisei, la cca 500 m
de malul stâng al râului a fost

jumătate

a secolului VII e.n. Obiectivul a fost identificat cu prilejul unei

suprafaţă,

existenţa

şi

unor

porţiuni

cu

pământ

o

aşezare datată

lungă

este inconsistent

şi

cercetări

de

pietre

şi înaltă

natural în urma unui proces de eroziune.

continuat în 1976, în acel an sub conducerea lui R. Harhoiu
mărginit

în a doua

de aproximativ 70 m

sistematice au început aici în 1972, la ele participând

Pe terenul de la Mohelca,

şi

conţinând cărbune, cenuşă şi

mai negru

propriu-zisă, formată

la mijlocul

cu R. Popa în mai 1971, atunci când am

fragmente ceramice Ia vest de movila

de 10-12 m, Mohelca
Cercetările

cercetată

împreună

pe care am efectuat-o

arse, precum

cultură

vestică

în marginea

depărtare

constatat

şi

spre est

şi

şi

şi

R. Harhoiu,

şi

au

a Georgetei M. Iuga.

nord de zone mocirloase, stratul de

discontinuu, devenind mai

uşor

sesizabil doar în

vecinătatea

R. p apa, C. Kacsa,
, SCIVA 25, 1974, 561 sqq.
Larisa Nemaianu, Materiale 13, 1979, 133 sq.; Larisa Nemaianu, Gh. Tadincă, CercArh 4. 1981, 66 sqq.
161
C. Kacs6, Dacia N.S. 31. 1987. 51. nr. 6; idem, Anguslia 4, 1999, 57 sq„ fig. 5. 1-5. 8-11. 13-17. 21-22,
fig. 6, 2-4. 6-11. 14-16. 19-20. 22. fig. 7, 3. 6-9. 13-15. 17.
1s9

160
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complexelor dl' locuire rcprc1.cntalc prin casc de suprafaţă. Cu totul sporadic au apărut şi
cfttC\'a fragmente ceramice din epoca hronzului, cc aparţin. foarte probahil. culturii Suciu
de Sus. ele nu provin însf1 dintr-un ni\TI distinct şi nu pot fi raportate la vreun complex ('~.
1

Dintre locuinţele descoperite nu au fost publicate decftt cele dezvelite în prima campanie de
sf1pMuri u,_,_ Prima locuinţ[J a apărut sub forma unei vetre deschise de dimensiuni foarte mari
(212. 50 m) pc a cărei suprafaţă se aflau pietre arse. fragmente ceramice. cenuşă şi cărbune.

precum şi foarte rare fragmente de chirpici. Dimensiunile şi planul casei de suprafaţă nu au
putut fi stabilite, este însă sigur că podeaua ci se prelungea şi în afara perimetrului vetrei.
Locuinţa

a fost

construită

pămflnt.

A doua

locuinţă

din materiale

şi

sesizabilă

a devenit

4. 60/2. 70 m) cu fund albiat,

uşoare,

plină

lemne sau doar nuiele. eventual lipite cu

sub forma unei gropi ovale neregulate (diam.

de pietre de râu de

mărime mică şi

clivate, printre pietre aflându-se lut cu foarte mult

ceramice. Fundul gropii era
instalaţie

probabil. o

marginea unei
recoltat din

de fier

şi

mare de foc.

construcţii

locuinţe şi

fragmente de

sticlă

căptuşit

cu un strat de

cărbune

înconjurată iniţial

din materiale foarte

din stratul de

uşoare,

cultură

cărbune şi

mijlocie arse în foc

numeroase fragmente

de lemn. Ea a reprezentat, foarte
situată

de pietre.

în centrul sau

de tipul colibei. Inventarul arheologic
ceramică,

se compune din

fusaiolă, două

o

alb-verzuie provenind de la recipiente (pahare ?), precum

câteva pietre folosite la

ascuţirea

către

şi

un amnar

unor unelte de os.

În relativă apropiere de acest loc. în hotarul localităţii Tisa au fost, de asemenea.
investigate urme de locuire din mai multe epoci, aflate în
(Laz.uri)

de pc terasa

punct de hotar. Certe:.e

din stânga râului Tisa.

cultură

Stratul de
nedepăşind

înaltă

acelaşi

şi

surprins în sondajele efectuate în 1972

0,30 m, iar materialele diferitelor epoci apar de

1977 este

regulă împreună.

subţire,

Cele mai

vechi urme aparţin perioadei de tranziţie la epoca bronzului. şi anume culturii Coţofeni 164 .
evidenţiate

Dintre formele ceramice caracteristice acestei culturi. au fost
perforate vertical
pe

şi

şi

sub margine,

Locuirii

Coţofeni

i-a

torţi

crestăturile

verticale duble

de incizii adânci unghiulare, brâurile reliefate,

proeminenţele.

castronul. iar dintre motivele ornamentale
şirurile

oala cu

aparţinut,

foarte probabil,

şi

un fragment de

lamă

de silex.

Terasa a fost locuită mai intens, se pare, în epoca hallstattiană. În afara unei
cantităţi

piron
epocă.

şi

relativ mari de fragmente ceramice. au fost descoperite
o

Iarnă

de

cuţit).

precum

şi

şi două

câteva obiecte de lut ars ce se

Majoritatea materialelor provine din umplutura a

două

piese de fier (un

încadrează

în

această

gropi, una posibil de

sernibordei. Formele ceramice hallstattiene sunt străchinile cu marginea invazată, uneori
160

. 711, 2003, 110, nr. 9.
- Id em, Marmatia
R. Popa, R. Harhoiu, SCIV A 40, 1989, 249-272, 256 sqq., fig. 5 - 8; Stanciu, Cercetarea, 483 sqq.
I<>~ C. Kacs6. Angustia 4, l 999, 56, 60, fig. 4.
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ornamentate cu caneluri oblice, oalele cu decor în relief, plasat sub margine, vasele cu
ceştile, vasele-strecurătoare.

corpul pântecos,

Se

remarcă şi

un fragment de la gâtul unui

vas cu decor de caneluri late orizontale. Încadrarea cronologică a acestor materiale este
dificilă.

Este cert că ele sunt mai recente decât cele ce aparţin chiar etapei celei mai recente

a Bronzului târziu. dar sunt mai vechi probabil decât descoperirile hallstattiene de la
Sighetu Marmaţiei-Făget

165

şi Sarasău-Zăpodie. Până la identificarea unor descoperiri

similare într-un context mai exact databil, propun atribuirea materialelor de la Tisa
perioadei de început a Hallstattului mijlociu, deci secolului VII î. e. n. Locuirea cea mai
nouă

de pe terasa Certeze

VII e. n.

aparţine

perioadei medievale timpurii. probabil secolelor VI -

166

O

staţiune locuită

punctele învecinate La ?arhon

şi

Someşului

cu prilejul unor
împreună

direcţia

pe

de

suprafaţă

din

primăvara

căi

unei

spre Depresiunea Baia Mare. în dreapta
cercetări

la

Mesteacăn.

Aici, în

Valea Caselor, aflate într-un bazinet din sectorul sudic al

Podişului Purcăreţ-Boiu Mare-Jugăstreni,

Valea

cercetată şi

în mai multe epoci a fost

naturale de acces dinspre

Someşului,

au fost descoperite,

anului 1976, pe care le-am efectuat

cu V. Zirra, R. Harhoiu, Georgeta M. Iuga, M. Blaga, numeroase fragmente

ceramice, în special medievale timpurii.
Săpăturile

şi

sistematice din anii 1978

1979 în punctul La ?arhon, conduse de

Georgeta M. Iuga, au dus la dezvelirea unor vestigii din mai multe epoci
datează

din epoca bronzului. Fragmentele ceramice

superioară

partea

a unui vas mare de provizii,

aparţinând

prevăzut

găsit însă

o

groapă

apartenenţă incertă.
lucrată
să-i

fi

la

roată,

formă ovală,

de

o

de

suprafaţă,

de

ştampilare.

formă

şi

cu striuri, se aflau amestecate
cu certitudine, sub ele s-a

Din nivelul de secolul III-IV e.n. provine

locuinţă

Cele mai vechi

în care erau fragmente ceramice foarte

inclusiv un vas ornamentat prin

aparţinut şi

.

acestei epoci, printre care

stabilită

printre blocuri de calcar. Natura acestora nu a putut fi

167

mărunte,

de

ceramică cenuşie fină,

S-ar putea ca tot acestui nivel

aproximativ

dreptunghiulară.

care avea

pe latura sa estică o vatră, din care s-au păstrat un strat de cărbune şi pietre de râu. În
umplutura

locuinţei

Constantinus II, dar

era
şi

prezentă şi

o

monedă,

alte piese, printre care

foarte probabil din secolul IV e.n„

ceramică,

câteva obiecte de fier, o

cute, resturi osteologice. O parte a acestora este sigur de

dată

mai

emisă

de

fusaiolă,

o

recentă şi aparţine

nivelului de locuire din secolele VII-IX e.n. Ceramica acestui nivel este

lucrată

cu mâna,

Descoperire recentă. inedită.
I. Stanciu. EphNapocensis 2, 1992, 180 sq .. nr. 2913: idem. Cercetarea. 483.
167
Georgeta M. Iuga, Materiale 13, 1979, 311 sqq.: eadem, Materiale 14, 1980, 236 sqq.: eadem, Marmatia 56, 1979-1981, 150 sqq .. fig. li; C. Kacs6, Dacia N.S. 31, 1987, 59, nr. 18, fig. 8, 7-19 şi fig. 9. J-11: I.
Stanciu, EphNapocensis 2, 1992, 176, nr. J6B: idem, EphNapocensis 5, 1995. 153, nr. 20A: A. Matei, I.
Stanciu, op. cir., 67, nr. 90.
165

166
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îndeosebi tăviţele şi ţestele. sau la roată, ultima fiind decorată cu fascicule orizontale de
linii drepte sau în val.
Acest nivel a fost identificat şi în punclUI învecinat Valea Caselor, unde Georgeta
M. lug.a a întreprins săpături în anul 1979. La campania din acel an a participat şi Gh.
Lazin. Şi în acest punct au fost găsite vestigii din epoca bronzului. În afară de o cantitate
apreciabilă de ceramică, atât din categoria fină, ornamentată cu motive excizate-incizate

sau canelate, cftt şi din cea grosolană, striată, prezentă într-un strat gros de O, 15-0,30 m, au
apărut trei fragmente de statuete antropomorfe. Toate provin dintr-o aşezare din faza a doua

a culturii Suciu de Sus. Pare destul de probabil ca descoperirile din epoca bronzului, dar şi
cele din secolele VII-IX e.n., ieşite la iveală în punctele învecinate La Parhon şi Valea

Caselor, să fi aparţinut câte unei singure aşezări mai extinse, eventual cu locuinţele
răsfirate. În legătură cu locuirile târzii din aceste puncte au fost presupuse şi preocupări

legate de exploatarea
Cu prilejul
depistate

staţiuni

şi

prelucrarea fierului.

cercetărilor

de

suprafaţă

mai

sus-menţionate

arheologice la Boiu Mare, Prislop

din anul 1976, au mai fost

şi Vălenii Şomcutei.

În punctul La pod. plasat în intravilan la sud de biserica din Boiu Mare, se află o
aşezare medievală

ce se

încadrează

timpurie. La

suprafaţă

şi

în secolele VIII

a fost

găsită ceramică lucrată

cu mâna

şi

la

roată,

IX e. n. Un mic sondaj, efectuat în acest punct de

Georgeta M. Iuga în anul 1988, nu a scos la iveală decât puţine fragmente ceramice
Ceva mai fructuoase au fost

săpăturile

168

de la Prislop, din punctele învecinate Ograde

.

şi

Valea Boului. În 1984 şi 1988. Georgeta M. luga a descoperit aici urme de locuire din mai
multe etape: epoca bronzului, faza a doua a culturii Suciu de Sus, secolele III-IV e. n.
VIII-IX e. n. Judecând
menţionate

a fost de

după

cantitatea de material

scurtă durată.

descoperită,

Epocii bronzului îi

aparţin

fiecare din locuirile

doar

puţine

fragmente

ceramice, dintre care numai câteva sunt decorate cu striuri sau motive spiralare, precum
un fragment de sceptru de piatră

169

,

şi

şi

secolelor lII-IV e. n. ceramică cenuşie lucrată la roată,

iar secolelor Vlll-IX e. n. fragmente ceramice lucrate la

roată şi

cu mâna decorate cu

motive incizate în val, precum şi câteva obiecte de lut ars (fusaiole şi tuburi scurte. cu

destinaţie incertă)

170

. Tot aici au fost găsite mai multe lame de obsidian şi silex, databile

probabil în epoca bronzului.
Rezultate şi mai notabile au fost obţinute în urma cercetărilor de la Vălenii

Şomcutei. În vara anului 1980, Georgeta M. Iuga a întreprins săpături într-o aşezare din
168

Georgeta M. luga. Marmatia 5-6. 1979-1981. 152 sq., fig. 6-7; I. Stanciu. EphNapocensis 2. 1992. 173, nr.

6A:

C. Kacs6, Marmatia 711, 116, pi. 29, 3-24 şi pi. 30.
Georgeta M. luga, op. cit., 152, fig. 1-5; I. Stanciu. EphNapocensis 2, 1992, 178, nr. 22; idem,
Cercetarea, 483.
169
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epoca bronzului ce aparţine culturii Suciu de Sus, în locul numit Valea lui Ştefan, plasat pe
o pantă de deal la sud-vest de localitate 171 •
În acelaşi an, Georgeta M. Iuga a sondat şi o aşezare din mileniul I e.n. aflată în
punctul Tog. Vestigiile descoperite, ce provin dintr-un complex de locuire, aparţin
secolelor VIII-IX e.n. 172 .
Tot atunci, din pârâul ce

străbate peştera

Valea Rea,

aflată

la cca 2 km în amonte pe

cursul văii principale ce curge prin localitate, Valea Rea sau Valea Caicana, în apropiere de
confluenţa

acesteia cu Valea Peşterii, Georgeta M. Iuga a adunat mai multe fragmente

ceramice din epoca bronzului, ce aparţin purtătorilor culturii Suciu de Sus, precum şi
câteva mici oase de animale.
peştera

Pentru a stabili caracterul descoperirii, am vizitat
nou,

împreună

la concluzia
ocupă

cu J. Emodi, în

că peştera

primăvara

oferă

nu

ferite. De altfel

şi

că

porţiune

condiţii

a sa

există spaţii

nu

târâş

toată

sau în patru labe, în cel mai bun caz aplecat. O

plauzibilă,

era

reprezintă

depuneri

intenţionate

în

apă,

unor vase întregi, ce conţineau ofrande de mâncare sau băutură
materialul arheologic
dintr-o

aşezare aflată

menţionat să

se afle în

pe platoul de deasupra

peşteră

am ajuns

întinderea galeriei, aici

fragmentelor ceramice preistorice în albia pârâului din
acestea

din

de locuire, întrucât pârâul

prezenţei

că

şi

uscate, nici maluri sau trepte mai

tavanul este foarte coborât pe aproape

putându-se înainta doar

cercetări

anului 1990. Cu ocazia acestor

în nici o

aproape întreaga galerie, astfel

în vara anului 1984

în

peşteră,

eventual

173

•

explicaţie

iniţial

ce

a

părea

sub forma

Nu este totuşi exclus ca

poziţie secundară,

el provenind

peşterii.

În mai 1990, cu prilejul vizitei pe care am efectuat-o la peştera Valea Rea,
aproximativ în centrul

Ograda Budenilor, am

localităţii,
găsit

la

pe malul stâng al

suprafaţă

văii,

pe un teren plat, în locul numit

numeroase fragmente ceramice, în majoritatea

medievale timpurii. În vara anului 1992, Georgeta M. luga a întreprins aici un sondaj de
verificare, descoperind mai multe etape distincte de locuire, ce
bronzului, secolelor III-IV
epoca bronzului,
culturii,

şi

ceramică

şi

174

neoliticului, epocii

secolelor VIII-IX e. n. Mai consistente sunt materialele din

Suciu de Sus cu decor excizat-incizat

cele din secolele VIII-IX e. n.,

variante diferite de oale

aparţin

ceramică lucrată

şi

striat din faza a doua a

cu mâna

şi

Ia

roată,

în special

.

171

Aşezare menţionată de C. Kacs6, SCIV 50. 1999, 118.
Georgeta M. Iuga, op.cit., 152, fig. 8-10.
173
C . K acso,
, op. cit.,
. 113 sqq.
174
C. Kacs6, op. cit., 118; I. Stanciu, EphNapocensis 2. 1992, 182, nr. 358, pi. 9. I - 17.
172
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O staţiune locuită în mai multe epoci a fost pusă în evidenţă şi la Lăpuşel, pc terasa
înaltă din stf111ga rf1ului Lf1puş, nu departe de confluenp1 acestuia cu rf1ul Săsar, în locul

nu 111i t Ci11 rgâ11.
Primele materiale ceramice. aparţinând mileniului I c. n., k-a111 idenuficat la
suprafaţă î11e<l

în 1977. Spre sf<"'trşitul anilor '80, I. Stanciu a găsit aici, tot la suprafaţă. şi

fragmente ceramice din epoca brunllllui. Materialele identificate indicau două zune de
locuire mai intensă a terasei. Una se află în imcJiata apropiere a drumului comunal Lăpuşel
- Bozf111ta
cu o

Mică. cealaltă

uşoară înclinaţie

sistematică

la aproximativ 250 m nord-est de prima

pc un mic platou,

pantă abruptă.

spre sud, delimitat de lunca râului printr-o

şi

în 2000. la ult1111a campa111e pa1ticipând

s-au concentrat aproape în exclusivitate la cca de a doua

efectuat doar un sondaj de
Stratigrafia

mică

aşezării

este

zonă.

săpăturile

simplă.

şi

bronzului. secolele III-IV e.n.

pământ

Sub stratul de

medievale ti111pu1 ii.

afânat, surprins în apropie1ea complexeior

gros în medie de 0,10 m, ce

sau chiar unei

nivelări

arheologice identificare

D. Pop.

în prima fiind

arac

urmează

şi

Urmează

un strat brun cu

mărunte

pământ cenuşiu,

conţine

marea majoritate

sporadic în rest. care

până

conţine

din epoca

un strat de

a materialelor. Doar pe alocuri a fost identificat, sub acest strat, un strat de

terasei, stratul brun ajunge

şi

întindere.

o grosime medie de 0.20 m, în care apar sporadic fragmemc ceramice

gălbui,

Cercetarea

a obiectivului. în colaborare cu I. Stanciu. am început-o ln 1992,

continuând în 1993-1994, precum
Săpăturile

zonă.

pământ

brun-

materiale din epoca bronzului. Spre buza

la 0,50 m grosime, probabil

datorită arăturilor

succesive

mecanice, care au atenuat panta dinspre râu. Aici complexele
până

în preLe11t sum

puţine, această porţiune

fiind desigur mai slab

locuită.

Locuirea cea mai veche de pe terasa
bronzului

175

.

Ciurgău

apaqine perioadei mijlocii a epocii

Au fost dezvelite, paqial sau total, mai multe locuinţe de suprafaţă, precum şi

câteva gropi, acestea din urmă fiind de regulă de mici dimesiuni. În perimetrele
complexelor de locuire au fost descoperite numai fragmente ceramice, din care au putut fi
reîntregite vase doar în mod

excepţional.

Pe baza inventarului ceramic, atribuirea acestei

locuiri primei faze a culturii Suciu de Sus este
locuinţe, alături

cenă.

Este de semnalat

că

într-una din

de ceramică Suciu de Sus I, a apărut şi un fragment Wietenberg II. Fără a

se putea stabili clar contextul din care provin,
ceramice canelate,

negre-roşii,

ce se

încadrează

răzleţ

au

ieşit

la

iveală şi

câteva fragmente

în Bronzul târziu.

m C. Kacs6, Apulum 32, 1995. 83 sqq.; idem. Neue D11te11 ::.ur ersten Plwse der Suciu de Sus-K11/t11r, în N.
Boroffka, T. Soroceanu (ed.), Transsill'llnica. Archăologische U11tersuchu11ge11 ;:,urii/teren Geschichte des
siidiistlichen Mitteleuropa. Gcdrnkschrift.fiir Kurt Horedt. Internationale Archăologie, Studia honoraria 7,
Rahden!Westf.. 1999. 91 sqq.
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Următoarea etapă

locuinţe

datează

de locuire

hallstattiană.

din perioada

aparţin două

Ei îi

de mici dimensiuni, uşor adâncite în solul viu, una de formă ovală, cealaltă

rectangulară, precum şi o locuinţă de formă circulară sau ovală, parţial dezvelită. Inventarul

celor trei locuinţe constă în exclusivitate din ceramică fragmentară, puţinul material tipic
indicând o probabilă încadrare în Hallstattul mijlociu.
In epoca

romană

încadrează

se

mai multe complexe. precum

şi

unele materiale

prezente în stratul de cultură, fără relaţie directă cu vreunul din complexele identificate
menţionate până

Dintre complexe au fost publicate sau
utilizat5. probabil ca
conţinea

adăpost

umplutură

în

rnult

pietre de râu. unele sparte

temporar, de
cărbune,

şi

orientată

şi

precum

umplutură

cu

dreptunghiulară

conţinut

gropi

aproape identic. prima

suprafaţă. fără instalaţie

groapă

gropi de stâlpi. alte cinci fiind
colţurile uşor

arşi,

şi puţine

rotunjite,

fundul albiat, de asemenea

cărbune, cenu~ă şi bucăţi

asemănătoare

orientată

două

puternic

fiind prezent foarte mult

două

anume o

în plan, fundul albiat, care

(1,40/1,20 m). cu

câteva fragmente de oase calcinate, dar

preistorice. desigur rulate,

şase. şi

.

câteva fragmente minuscule de CJase arse. mai multe

pereţii lutuiţi şi

perfect nord-sud, cu

puternic ars. în

formă oval-neregulată

arse, pe fund existând

identificate în exterior. o groapil

în prezent

176

de

pământ

ars,

fragmente ceramice, toate
şi

( 1,44/1. I 4 m, respectiv 1,20/0,88 m)

NNV-SSE, a doua nord-sud, o

construcţie

de

pentru foc. de formă dreptunghiulară (2.80/4.00 m), cu laturile

mai lungi orientate NNE-SSV. fiecare dintre

colţuri

fiind marcat de gropi pentru stâlpi, alte

gropi interioare aflându-se în apropierea colţurilor, respectiv a laturii nord-vestice, o
groapă

de

formă quasirectangulară,

cu

colţurile

rotunjite (0,80/0,44 m),

albiată

în

secţiune

şi puţin adfmcită, în care nu au apărut decât câteva fragmente ceramice şi pietre de râu. În
afară

de

romane o

ceramică.

apărute

dintre materialele

mărgea polifaţetată confecţionată

cultură

în stratul de

din silicolit, o

mărgea

pot fi atribuite epocii

din obsidian, precum

şi

câteva piese de fier.
Locuirea cea mai bine conservată pe terasa Ciurgău este cea medievală timpurie
Ei îi
dar

aparţin

şi

majoritatea complexelor

un cuptor

şi

o

vatră

orientarea axei lungi pe
nord-estic, podeaua
stâlpi de
ceramicii

găsite

în

de

amenajate în aer liber. Una dintre

direcţia

amenajată

formă ovală

evidenţiate, locuinţe

est-vest,

prin

bătătorirea

sau aproape

umplutură,

colţurile

precum

locuinţe

are forma literei L, cu

fiind rotunjite, având intrarea în

Locuinţa

a fost

.

numeroase gropi,

lutului galben, în exterior cu

circulară.
şi

suprafaţă şi

177

şase

incendiată,

pietrele prezentând urme de ardere

colţul

gropi de

majoritatea

puternică.

Tot

aici au apărut bucăţi masive de lipitură arsă, pământ ars, multă cenuşă, o bârnă carbonizată.
176

I. Stanciu, EphNapocensis 4, 1994. 270 sqq.: idem. EphNapoccnsis 5. 1995. 150 sq., nr. I 8. pi. 27-7' I: A.
Matei, I. Stanciu, op. cit., 62, nr. 8 I.
177
I. Stanciu. EphNaµocensis 4. 1994. 270 sqq.: idem. Ccrn'ltm·a. 487' sqq.
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O altă locuinţă arc formă drcplunghiulară, oricnlală cu !alurile lungi pe direcţia nord-sud
0,50/2,50 m), cu gropi de slâlpi la colţurile nord-vcslic şi sud-vcslic, allc opl gropi fiind

dispuse pc două rânduri în apropierea !alurii sudice, iar în apropierea mijlocului laturii
cslicc aflându-se o groapă de formă neregulată. Aproape întreaga suprafaţă a locuinţei era
presărată cu pietre de râu sparte şi arse, fragmente ceramice, puţin cărbune şi cenuşă, bucăţi
mărunte de pământ ars. Au fost găsite şi mici fragmente de oase, iar într-una din gropi a
apărut un şlefuitor confecţionat din piatră de râu. A fost identificată şi o locuinţă probabil
sezonieră,

lipsită

instalaţii

de

colţurile

dreptunghiular, cu

pentru

alcătuită

foc,

din două unităţi:

un

accentuat rotunjite ( 1.40/3,00 m), orientat NV-SE cu axa

care se unea, aproximativ pe mijlocul laturii sud-estice, cu un

''şanţ"

spaţiu
lungă,

perpendicular, îngust

(4,20/0,70-1,00 m). Pe marginea nord-estică a "şanţului" se afla o groapă de stâlp. În

exteriorul sau în interiorul complexului, în imediata apropiere a marginilor, au fost
delimitate mai multe gropi de ţăruş. În umplutură se afla pământ negru, afânat, amestecat
bucăţele

cu multe

de lemn carbonizat. Pe întreaga

pietre de râu, dintre care unele erau arse. Au fost
şi

suprafaţă şi

găsite puţine

un fragment inform dintr-un obiect de fier. Gropile ce

dimensiuni diferite, au reprezentat
este

însă

amenajări

greu de precizat. Cele mai multe

ceramică,

pietre arse, fragmente

datată

spre mijlocul secolului VII, a doua în a doua

jumătate

lor

şi

exactă

mai mari sau mai mici de

Aşezarea medievală

de oase etc.

Ciurgău

etape: prima,

acestei locuiri, de forme

gospodăresc, funcţia

conţin cantităţi

răspândite

fragmente ceramice, precum

aparţin

cu caracter

terasa

are

două

mărunte

în adâncime erau

reprezentată deocamdată

timpurie de pe

de un singur complex, este

jumătate

a secolului VII

şi

prima

a secolului VIII.

La

Lăpuşel există şi

alte

staţiuni

arheologice importante. Una dintre acestea se

la cca 1 km sud de localitate, pe terasa râului

Lăpuş,

află

în locul numit Mociar. Aici au fost

descoperite urme de locuire preistorice şi din mileniul I e.n. Primele au apărut pe toată
întinderea terasei, mai multe fiind prezente în partea sa estică.
In toamna anului 2000, sub conducerea lui D. Pop, a fost efectuat în acest punct un
sondaj de verificare

178

.

Materialul arheologic este prezent în stratul de pământ de culoare

maronie, gros de O, 10-0,35 m, precum şi în partea superioară a stratului de pământ de
culoare crem-gălbui, foarte tasat, cu numeroase concreţiuni calcaroase şi oxid de fier, gros
de O, 10-0,20 m. Au fost descoperite două complexe: 1. o locuinţă de formă rectangulară
uşor adâncită în pământul crem-gălbui, cu o vatră, parţial deranjată, în partea sa sud-estică,

în care se aflau, pe lângă numeroase fragmente ceramice, mai multe pietre şi cărbune; 2. o
groapă de formă circulară în care, alături de ceramică, se găseau şi pietre de râu. În afară de
178

D. Pop, CronCercArh. Campania 2000, Suceava, 2001, 131 sq., pi. 34.
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ceramică,

aparţine

în stratul de

cultură

au mai

apărut

câteva obiecte de lut ars

şi piatră. Aşezarea

fazei a doua a culturii Suciu de Sus.

În partea vestică a terasei, pe lângă puţine fragmente ceramice preistorice, similare
celor mai înainte menţionate, I. Stanciu a adunat, în toamna anului 1989, fragmente
ceramice lucrate cu mâna şi la roata înceată, precum şi o lamă de fier, databile în secolele
VII-IX e.n.,

şi

a remarcat

prezenţa

(locuinţe

unor complexe arheologice

?), sub forma unor

pete de pământ de culoare mai închisă 179 .
Lăpuşel,

La cca 2 km nord-est de
Lăpuş,

stânga râului

în punctul

Tedeş,

ce aparţine culturii Suciu de Sus

180

identificată

a fost

între Satulung

şi Finteuşu
şi

vase lucrate cu mâna
medievale

181

.

la

o

altă aşezare

pe terasa

roată

apărut şi

epocă romană,

de

feţe,

pe ambele

Mic. Tot aici au

foarte

asemănătoare

niveluri de locuire ce

că

în mai multe

aparţin

câteva fragmente ceramice din
şi

precum

Oarţa

de Sus-Oul

Bicaz-lgoaie,

Şomcutei-Ograda

Boului etc. au fost deja cercetate prin
Ardusat-Sub

pădure, Ciuta-Branişte

Situaţii asemănătoare

întâmplător,

ci

săpături,

II, au fost

au fost remarcate

(Medieşu

Transilvaniei

staţiuni,

fragmente ceramice

şi

şi

182

.

apar, în cadrul

aceleiaşi

epocii romane, nu rareori

ca cele de la

Făgetului, Mesteacăn-La

Vălenii

localităţi

epocii bronzului

secolelor VIII-IX e.n. Unele dintre aceste

Ciurgău,

cu cea

Tot epocii bronzului îi aparţin materialele depistate la suprafaţă în punctul

Este interesant de remarcat

Rusului,

din

din epoca bronzului,

Hodiştău, aflat în apropierea unei văi secundare între Lăpuşel şi Bozânta Mică

staţiuni,

joasă

În afară de ceramică, a fost găsită la suprafaţă şi o

.

statuetă fragmentară antropomorfă, ornamentată
găsită

Coltău,

la hotarul cu satul

şi

Parhon

Oarţa

şi

de Jos-Vâlceaua

Valea Caselor,

Budenilor, Prislop-Ograde

Lăpuşel

şi

Valea

altele, precum cele de la Seini-Dagas,

evidenţiate

în alte

doar prin

localităţi

cercetări

din nordul

de

şi

suprafaţă.

nord-vestul

Aurit, Lazuri, Culciu Mare etc.). Acest fenomen nu poate fi

consecinţa

faptului

că

în epocile

menţionate

se repetau

aceleaşi cerinţe

de

habitat, respectiv comunităţile se supuneau unor condiţii de eco-sistem asemănătoare.
Deocamdată

staţiunile

au fost întreprinse

puţine investigaţii

cu privire la

relaţia

dintre

arheologice puse în evidenţă de cercetările menţionate şi mediul înconjurător. Or

reconstituirea habitatului unei epoci se poate realiza doar având în vedere şi această relaţie.
Sunt încă rare şi analizele antropologice, paleobotanice şi paleozoologice, ca şi cele
referitoare la provenienţa materialelor din care au fost confecţionate artefactele, compoziţia
acestora, modul lor de fabricare etc. În toate aceste direcţii sunt de aşteptat chiar într-un
viitor apropiat

realizări

spectaculoase.

179

I. Stanciu, EphNapocensis 2, 1992, 175, nr. 148, pi. 7-11.
C. Kacs6, Marmatia 7/1, 2003, 113 sq., nr. !Sa, pi. 21.
181
A. Matei, I. Stanciu, op. cit., 63, nr. 81.
182
C. Kacs6, op. cit., 114, nr. 15b.
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Cercetarea arheologică cca mai recentă suh egida Muzeului din Baia Marc s-a
desfăşurat în centrul istoric al oraşului ele pc Săsar. Este vorba de săpăturile de salvare

întreprinse în cadrul proiectului Mille1111i11111 III. de reahilitare a unor clădiri medievale şi a
pieţei

centrale.
Primele săpături au fost efcctuate de specialişti de la SC Darnasus SRL Braşov încă

în 2002 la obiectivul numit convenţional MI (casa .. Vulturul Negru". anat la colţul străzii
Vasile Lucaciu cu strada I Mai). materialele descoperite fiind depuse la Mu1eul din Baia
Marc. iar rezultatele
C\'iclenţă

.
obţinute

. f"inc exemp I ara- IX\·. A u f ost p11sc
pu 11·
1 1cate cu o prnmpt1tm

~lll

urmele unei construcţii imense pentru mediul urban al evului mediu tf1r1iu. ce a

suferit mai multe refaceri şi reparatii. precum şi o cantitate mare de diferite piese, dintre
care uncie par

să provină

chiar din secolul XIV.

In cursul anului 2003. Mu1eul din Baia Mare a preluat sarc111a supravegherii
lucrfirilor de reconstrucţie la acest obiectiv. pentru a evita distrugerea vestigiilor
arheologice şi istorice existenre
construcţie

184

.

Au fosr făcute noi observaţii cu privire la etapele de

a clădirii şi au fost reliefate aspecte necunoscute. printre acestea fiind şi un

pavaj de pietre de rftu la adftncimea de 1.25 m. în curte.

Totodată.

lucrările

M4 au fost executate

la celelalte obiecrive (M2. M3. M4). iar la M2

şi

au fost supravegheate
şi săpături

de salvare.
Săpăturile

2003/2004, au adus
oraşului

(clădirea

de la M2
contribuţii

din

Piaţa Libertăţii

deosebit de importante la

nr. 17). efectuate în iarna

cunoaşterea

istoriei de început a

Baia Mare. Aici a fost surprins un sistem de bârne, aflat la adâncimea de 2,70 m

extins în actuala curte. dar

şi

sub

clădire.

care a putut fi doar

parţial

pus în

lumină.

şi

Scopul

amenajării acesrui sistem nu a putut fi clarificat cu certitudine. Între bârne. au fost
descoperite

două

butoaie de mari dimensiuni. ce se adânceau

Ele erau intacte. doar partea lor

superioară

a fost

până

uşor deranjată

la 4 m în solul mfdos.

de parii de lemn din care a

fost realizată, într-o etapă mai recentă, o construcţie de mici dimensiuni. Cele două butoaie
aveau un

conţinut asemănător:

resturi de

topitură,

un

număr

foarte mare de vase de lut, majoritatea întregi,

pietre de râu. oase de animale, câteva obiecte de fier

lemn. printre care, se pare.
bucăţi

şi

o parte dintr-o

roată

de olar,

bucăţi

cupru, obiecte de

de lemne neprelucrate.

cărbune

de lemn,

cantităţi

foarte mari de sâmburi ele diferite fructe etc. Descoperirile fiind de dată foarte

recentă,

iar materialul în curs de restaurare, este prematură exprimarea unor consideraţii

mai mari sau mai mici de piele

prelucrată,

şi

inclusiv de la pantofi,

mai ample cu privire la semnificaţia lor. Comhinaţia de obiecte descrisă mai sus este
1

~ A. lstr;11c. P. L. St(ics. Mannatia 711. 200>. >-tS->77.
"~ C'olcc1iv11l de ccrcc1arc şi supra1cghnl' e~1c l'orn1al din C Kacso. D. Pup şi R. Cardoş. precum şi din
rL·.,1;iuralllrii şi co1hcl\;1tori1 Scct1L·1 dl' a111t·oi(1'..°il' a n1u1t·ului.

1

1
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curioasă şi lipsită, după

butoaielor, prin varietatea
într-o oarecare
pentru cele
întreagă.

măsură

două

şi

în stadiul actual de informare, de analogii.
lipsă

aparenta

de

legătură

bună

rămâne

legată

parte era

de topirea

nu avem elemente sigure de datare. ceramica pare
la secolul XIV. Implicit, astfel s-ar data
ceramică

a fost

recoltată şi

din

construcţiei

s-a ridicat

secţiuni,

evidenţiate
legată

însă să

apartenenţa

indice

de

piatră

dar

păcate.

descoperirilor

şi

deasupra butoaielor, precum
şi

din jurul

XVII. distrugerea prin

de lemn având loc cândva în cursul secolului XVII.

clădirea

ceramică

prelucrarea minereurilor. Din

acest material în secolele XVI

După

acest moment

sau o parte a ei.

Din motive obiective, cercetarea
singure

foarte mari de

sistemul de bârne. O cantitate foarte mare de

construcţia aflată

construcţiei. Datăm, deocamdată.

foc a

şi

şi

seamănă

destinaţie şi

se admite o astfel de

prezenţa cantităţii

de explicat

Conţinutul

dintre feluritele obiecte,

Dacă

cu cel al gropilor menajere.

butoaie,

din care o

ştim

câte

lucrările

complexe, a fost

pieţei

centrale a

oraşului

s-a limitat la

săp:.irea

unei

de amenajare au fost permanent supravegheate. Nu au fost

recoltată însă

tot de prelucrarea minereurilor,

o mare cantitate de material, o

fără îndoială ocupaţia

de

bază

bună

parte fiind

a locuitorilor

oraşului

medieval Baia Mare.

*
revine

In

cunoaşterea

şi

descoperirilor

pot contribui la
spirituală,

fost deja

aprofundată

cât mai

întâmplătoare.

înţelegerea

menţionată

Ele pot semnala

aprofundată

mai

pot aduce un aport la

a trecutului un rol uneori chiar important le

percepţia

existenţa

unor situri arheologice.

a fenomenelor de

cultură materială

sau

unor evenimente istorice. O parte a acestora a

în rândurile de mai sus.

În colecţia Muzeului din Baia Mare, ca achiziţii sau donaţii, au intrat numeroase
piese de

piatră

neo-eneolitice. Ele provin de la Livada, Nisipeni,

Silvaniei, Benesat, Coroieni,
Oarţa

de Sus,

de Sus,

Urziceni, Tiream,

Băiţa

Lăpuş,

Glod,

Dumbrăviţa.

de sub Codru,

Văleni-Sălaj,

Vima

sudul ţării, de la Soscioara-Vâlcea

185

Mică

Libotin, Chiuzbaia,

Chechiş-Sălaj,

etc.

Există şi

Lechinţa-Oaş, Şimleu

o

Săcel.

Poiana Blenchii,

piesă

Asuaju

Tămă~eşti.

de acest fel ce provine din

.

În afara unor descoperiri izolate de piese de bronz, unele extrem de valoroase, ca de
exemplu pumnalul lung de la Asuaju de Jos 186 , Muzeul din Baia Mare a achiziţionat. pe
lângă

cele deja

menţionate, şi

alte depozite de bronzuri.

Depozitul de la Rozavlea aparţine tipului de depozite Uriu-6palyi din faza Bronz
târziu 2

185
IKti

şi conţine

topoare cu disc

şi

spin, celturi, pumnale, topor cu aripioare. topor cu

Donaţie a regretatului no~tru coleg, etnograful Sabin Şainelic.
C. Kacs6. Co1nmArchHung 1993, 39 sqq.
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ceara prelungită, seceră, brăţară. turte de bronz, precum şi o lamă de fier prevăzută cu un
buton de bronzm. Ultima piesă este deosebit de importantă, întrucât reprezintă încă o
dovadă a unor încercări timpurii de confecţionare a obiectelor de fier în bazinul Tisei

superioare.
Depozitul de Ia Şicu are în compoziţie celturi şi seceri, la care se adaugă un topor
cu gaura de înmănuşare transversală. lipsit până în prezent de analogii Prn. Bronzurile au
fost depuse într-un vas de lut, recuperat aproape în întregime. Pe baza acestui vas se pot
trage anumite concluzii în privinţa apartenenţei culturale a depozitului şi a evoluţiei
culturale petrecute în Maramureşul istoric în perioada finală a Bronzului târziu.
Depozitul de la Bogdan

Vodă

este unul dintre cele mai mari descoperite în nordul

Transilvaniei. În alcătuirea sa apar mai ales piese fragmentare. Lotul care a ajuns la Muzeul
din Baia Mare este format din 23 de celturi, dintre care unul are în gaura de
fragment de

bară, două

două

la mâner,

topoare cu aripioare mediane, 83 de seceri, dintre care 37 cu

cu buton

şi

dintre categoriile de seceri
patru

cuţite,

în

una cu cârlig, restul de 43 fiind fragmente ce

menţionate, două

24 de lame de

turtită şi ruptă

ferăstrău,

două bucăţi,

12

brăţări,

păstrează

189

.

drept

şi îngroşat,

rămânând totuşi

uşor deteriorată

bronz. o

bucată

uneia

o

brăţară

cu capetele spiralice,
placă,

o

faleră,

un ac,

21 de turte, trei cioturi de turnare, trei piese

Vodă

partea

feţele

îndepărtat

de bronz brut. Depozitul se
Lăschia,

superioară, deteriorată,

a unui celt cu

late cu câte un motiv format din trei
cioturile de turnare

vizibile, un fragment de

lamă

de

seceră,

îndepărtate

cu muchia

grijă,

îngroşată,

ciotul de turnare, un fragment de

datează

cu

turtă

de

în Bronz târziu 3.

încadrat cronologic în Bronz târziu 2, este constituit

exclusiv din topoare cu disc şi spin
aparţinând

bară,

cusăturile şi

în locul din care a fost

Depozitul de la

două bucăţi,

un inel, 20 de fragmente de

ornamentat pe

nervuri unghiulare suprapuse, având
urmele lor

limbă

În afara acestor piese, într-o colecţie particulară din Borşa se mai

din descoperirea de la Bogdan

manşonul

aparţin

un

spade, cinci vârfuri de lance, cinci pumnale,

una din

patru pandantive conice, 11 fragmente de
mici nedeterminabile

înmănuşare

190

.

Au fost recuperate 17 topoare de acest fel, toate

tipului B4, varianta Uioara, probabil însă numărul lor a fost ceva mai mare. Este

demn de remarcat faptul că unele topoare din depozit au fost deformate intenţionat înainte

7
IH
188

C. Kacs6. I. Mitrea, SCIVA 27, 1976, 537 sqq.
C. Kacs6. Mannatia 3, 1977, 33 sqq., fig. 5. l-15.
IH'J I. Motzoi-Chicideanu, Georgeta M. Iuga. Der Bronzefund von Bogdan Vodă, Kr. Maramureş, în T.
Soroceanu (ed.). Bronzefunde aus Rumănien, PAS 10. Berlin 1995, 141-168. Unele corecturi cu privire la
conţinutul depozitului, aşa cum sunt consemnate de cei doi autori, la C. Kacs6, StComSatu Mare 15-16,
1998-1999, 53 s4., fig. 1.
l'JO C. Kacs6, Der Hortfimd von Lăschia, Kr. Maramureş, în T. Soroceanu (ed.), Bronzefunde aus Rumănien,
PAS 10, Berlin 1995, 131-140.
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de depunere. Obiceiul unor astfel de deformări este larg răspândit în preistorie 191 , intenţia
clară

fiind de a scoate din uz piesa în
Semnificaţia

de depunere

cauză

sau de a-i schimba

cultică

funcţia iniţială.
dovedită şi

a depozitelor de bronzuri este

de

compoziţia depozitului de la Crasna Vişeului 192 , achiziţionat doar parţial de Muzeul din

Baia Mare. Pe lângă celturi, seceră, verigi şi brăţări caracteristice fazei Bronz târziu 3,
şi

apare aici

piesă alcătuită

o

prin împreunarea unui celt, a unei verigi

formă de sulă (miez de turnare de la un vârf de lance ? 19 \
puţin

focul. Este foarte
cultică.

iar

alăturarea

piesă să

probabil ca o astfel de

şi

a unui obiect în

aflat în contact prelungit cu

fi avut vreo

altă funcţie

sa celorlalte piese din depozit s-a datorat tocmai acestei
întâmplătoare intră şi

Tot în categoria descoperirilor
deosebire de depozitele

şi

decât cea

funcţii.

tezaurele monetare. Spre

tezaurele preistorice, majoritatea monedelor a ajuns în

pământ

în

vremuri tulburi, ele nemaifiind recuperate, din diverse motive, de proprietarii lor.
Dintre tezaurele monetare mai nou intrate în
aparţinând

epocii medievale, sunt de

în urma unei

săpături,

XVII şi XVIII
1555

195

,

194

menţionat

colecţia

cele de la

Muzeului din Baia Mare, toate

Remeţi

pe

format din 407 piese, cele mai multe de 15

şi

puţin

achiziţiile

obişnuită.

Şincai

dintre care

lame de

cuţit, două

linguriţe

mici,

formă conică,

lucrărilor

şapte

Băncii

de la Coruia,

,

.

numără şi

una

mari

şi şase

scrumieră,

mijlocii, 11
o

mici,

linguriţe

tavă ovală,

de extindere a sediului de pe

Române de Dezvoltare,
şase cuţite,

polonice mici, un polonic mare, o

şase linguriţe

o

din secolele

Este vorba de piesele de argint descoperite la adâncimea de

a Sucursalei Baia Mare a

furculiţe,

197

196

arheologice recente ale Muzeului din Baia Mare se

aproximativ 1 m, în septembrie 1994, cu ocazia

man, 13

creiţari

de la Cetăţele, cu monede poloneze şi austriece din secolul XVIl

Printre

strada

3

salvat în parte

de la Baia Mare, format din 678 de denari de argint bătuţi între 1550 şi

,

format din 64 de polture de bronz emise la începutul secolului XVIII

mai

Someş,

patru

şi

trei mânere de

furculiţă

pentru

mari, un pahar mic,

sfeşnice

anume 11 linguri
cuţit, două

friptură, şase

două

suporturi de

deteriorate, se pare, înainte de

depunere. Pe câteva piese se distinge înscrisul "ORIG.ROSTFREI". Datate la

sfârşitul

191

Vezi L. Nebelsick. Auf Biegen 11nd Brechen. Ekstatische Elemente bron;:,e;:,eitlicher Materialopfer. Ei11
Deutungsversuch, în Alix şi B. Hănsel (concepţie şi alcătuire), Gaben an die GiJl/er. Schiit:.e der Bron:.e:.eit
Europas. Ausstellung der Freien Universiliit Berlin in Verhindung mit dem M11se11111 fiir Vor- 1111d
Friihgeschichte, Staatliche Museen ZI/ Berlin -PreujJischer Kulturhesitz.. Berlin, 1997. 36-41.
192
C. Kacs6, Der Bronzefund von Crasna Vişeului, în T. Kovâcs, Studien :.11r Metallindustrie im
Karpatenbecken und den benachbarten Regionen. Fe.1tschrift fiir Amalia Mo:.solics ::.um 85. Geburstag,
Budapesl, 1996, 249-263.
193
Asupra acestei posibilităţi mi-a atras atenţia T. Soroceanu.
194
Viorica Ursu, B. Nagy, Marmatia 7/1, 2003. 379-389.
19
s Inedit.
I% C. Kacs6, Descoperiri arheologice şi 1111mi.mwtice la Sişeşti, 111 Sişeşti - l'utrci s1râb1111â. Lucnirile
primului simpozion 17 august 2002, Baia Mare. 2003, 58 sq.
197
Inedit.
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tn pământ.

'>lTOlului XIX, înccpulul secolului XX, piesele au fosl ascunse
timpul celui de al doilea

război

mondial.

Progresul în cercetarea
Transilvaniei eslc cvidenl,

probabil, în

arheologică

contribuţia

a regiunii de nord

şi

de nord-vest a

Muzeului din Baia Mare la acesta fiind

substanţială.

În prezent dispunem de date cu privire la fiecare epocă isLorică, chiar dacă acestea nu sunt
întotdeauna suficient de numeroase sau egale ca valoare probatorie.
Bogata
numeroasele
doreşte

a fi

colecţie arheologică

expoziţii

încă

Istoricul

a muzeului

organizate la sediu, în

o punte de

legătură

formării colecţiei

între public

stă şi

ţară şi

şi

de arheologie

la
în

dispoziţia
străinătate.

publicului larg pnn
Volumul de

faţă

se

muzeu.
şi

a

cercetărilor

arheologice efectuate de

Muzeul din Baia Mare cu descrierea principalelor lor rezultate, prezentat în parte în ordine
cronologică,

în parte pe zone geografice

specialiştilor

prin datele pentru prima

dată

şi

pe problematicile abordate,

aici comunicate.

~()
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serveşte,

sper.

şi

ZUSAMMENFASSUNG

Seit seiner Grtindung um die Wende vom 19. zum 20. Jh. nahm sich das Museum
Baia Mare das Sammeln von wertvollen und vielfaltigen
Tătigkeitsbereichen

vor, von den

Die angehende

ăltesten

werden. Sie
Herkunft

enthălt

sehr

aus vcrschiedencn

Zeiten his zur Moderne.

Archăologiesammlung,

der ersten lnventarregister und der

Gegenstănden

heute nur zum Teii erhalten, kann aufgrund

Verăffentlichungen

des Museums wiederhergestellt

mehrheitlich durch Schenkungen erhaltene Stticke, die in Machart und

verschiedenartig

sind,

aber auch

wissenschaftlich,

urkundlich

und

museistisch von besonderem Werte sind.
Nebst

ăgyptischen,

griechischen oder

Gegenstănde

vorgeschichtliche

rămischen

Stticken wurden auch zahlreiche

gesammelt, meist jcdoch ohne Herkunftsangabe. Nur sehr

wenige davon, wie die jungsteinzeitlichcn Ăxte von Ilba, waren ărtlichc Funde. Es wurden
jedoch damals, in der Bemtihung, auch die lokale Geschichte zu veranschaulichen, auch
Abdrticke von Stticken hergestellt, die in der Gegend gefunden, jedoch in anderen
ăffentlichen

Sammlungen aufbewahrt wurden, wie die Kupferaxt von Baia Mare, die

Bronzeăxte

von Gaura (Chioar-Tal) und Ilba, das Bronzeschwert von Iedera oder der

Goldring von Seini. Sehr bedeutend war auch dic Erwerbung des 1904 gefundencn Hortes
von Baia Mare, der u. a. auch die Matrize des groBcn achteckigen Siegels der Stadt aus
dem 14. Jh. enthielt.
Die

eingehende

und

systematische

Erforschung

der

Vergangenheit

Nordgebietes des Landes begann im Museum Baia Mare nach
Tătigkeitsbereich gehărte

archăologischen

1950. Zu seinem

auch das Sathmarer Gebict und die Aufmerksamkeit des damals

nur regionalen Museums richtete sich anfangs vorwiegend auf die
die an

des

Tăier

des Er und des Nir,

Fundstellen besonders reich sind.

Hier fand 1953-1954 die erste systematischc Grabung teii, an der auch Fachleute
des Museums teilnahmen. Es handeltc sich dabci um die Erforschung der bronzezeitlichen
Siedlung und des
archăologisches

Grăberfeldes

von Pir, von wo cin sehr reiches und verschiedenartiges

Material entdeckt wurde; <labei wurden zum ersten Mal in

Beobachtungen zum Grabritus der

Trăger

Rumănien

der Otomani-Kultur gemacht.

Nach diesem Zeitpunkt wurden die Grabungcn, glcichzeitig mit den Forschungen
der altsteinzeitlichen Besiedlung im Oaş-Becken, ebenfalls in der Gegend von Carei
weitergeftihrt. Die bedeutendste Grabung hier war jene von Berea-Ciumeşti, wo im Laufe
mehrerer Grabungskampagnen mehrere Ziele vcrfolgt wurden, beginnend mit der
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Jungstcin1,cit; dic bedeutendstcn bc1,ichcn sich auf dic Bronzczcit, <las kcltisch-dakischc
Latcnc. die rc)mische und

sp~ilrc1mische

Zeit.

Ersl 1964 begannen die erslcn archăologischcn Grabungcn in dcr Gcgend SighetVişeu, in vier Punktcn mit Matcrialien aus weit auseinandcrstehenden Zeiten: Sighetu
Marmaţiei - Bronzezeit, Onccşti - dakisch und mittclaltcrlich, Cuhea (Bogdan Vodă) -

Bronzczcil und Mittclaltcr. leud - Mittclalter. Sie wurden dann durch die Grabungen von
Giuleşli, Sarasău und Sighetu Marmaţiei fortgesetzt, alles mittelaltcrliche Fundstellen, von
Călineşti - dakischc romerzeitliche Siedlung, Crăciuneşti - frUhslawische Siedlung, Tisa -

Siedlungcn aus der Obergangszeit zur Bronze, aus der frUhen Eisenzeit und dem frUhcn
Mittclalter.

1966 begannen auch die ersten Grabungen in Baia Mare, in einer bronzezeitlichen
Siedlung auf dem Gebiet des TBC-Spitals, 1967 in
HUgelgrăberfeldes

Lăpuş,

wo die Untersuchung des

wiederaufgenommen wurde, 1968 in Cetatea Chiorului, 1969 in

Buşag,

wo cine altsteinzeitliche Siedlung erforscht wurde.
archăologische

In den darauffolgenden Jahren wurde die intensive
fortgesetzt. wobei der Schwerpunkt in der Gegend

Oarţa-Bicaz

Tătigkeit

lag. Hier wurden einige

Objekte von herausragender wissenschaftlicher Bedeutung entdeckt, die den Bereich der
lokalen oder auch regionalen Forschung tiberschreiten und sich auf die Kenntnis der
Geschichte in einem weiteren
bronzezeitliche Heiligtum von

europăischen

Oarţa

Gebiet auswirken. Davon ist mit Sicherheit das

de Sus, das von Wietenberg-Gemeinschaften errichtet

wurde, am bedeutendsten. Die Untersuchung dieses Objekts erlaubte die Ausarbeitung
einer gro13en Anzahl von Aspekten des geistigen Lebens der Bevolkerung umdie Mitte des
2. Jahrtausends v. Chr., mit
forderten

auch

Metallgegenstănde

Gegenstănde

vielfăltigen

bedeutende

Verbindungen in Raum und Zeit. Die Grabungen

Mengen

an

(Gold, Silber und Bronze),

archăologischem
Gegenstănge

Material

zutage:

ftir die Metallbearbeitung,

aus gebranntem Ton, Stein, Bein sowie Keramik, meist mit reicher

Verzierung.
Selbstverstăndlich

bezog sich die Marmaroscher

archăologische

Forschung auch

auf die Suciu de Sus-Kultur, die einzige archăologische Kultur, deren namengebende
Siedlung sich im Kreis Maramureş befindet. Die in Oarţa de Jos, Oarţa de Sus. Bicaz, Vad,
Lăpuşel,

Mesteacăn,

Vălenii

Şomcutei

usw.

durchgeftihrten

Grabungen

brachten

bedeutende Beitrăge zur Kenntnis dieser Kultur der Bronzezeit mit breiter Ausdehnung und
herrlich verzierter Keramik, die von V. Pârvan mit der zeitgleichen Keramik auf Kreta
verglichen wurde.
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Die Forschungen in

Lăpuş,

Suciu de Sus, Libotin, Bicaz usw. erwiesen, daB es in

den letzten Jahrhunderten des zweiten Jahrtausends v. Chr. im Norden Siebenbtirgens eine
zahlreiche Bevolkerung gab, die bedeutende nattirliche Reichttimer kontrollierte, nicht
eisenhaltige Erze, Salz, Holz, und die auch eine bedeutende politisch-militărische Rolle
spielte.
Obgleich es tiber ein geringes Personal verftigte, bemtihte sich das Museum Baia
Mare,

und

teilweise gelang es

ihm auch -

auch

dank Zusammenarbeiten

mit

Fachinstitutionen in Bukarest und Cluj -, auch Beweise fi.ir die Besiedlung am Ende des 1.
Jahrtausends v. Chr. undim 1. Jahrtausend n. Chr. ans Licht zu bringen.
Besonders die Grabungen in
Şomcutei,

Prislop und

Kontinuităt

die die

unlăngst

in

Călineşti, Sarasău, Crăciuneşti, Mesteacăn, Vălenii

Lăpuşel

erwiesen besonders aufschluBreiche Elemente,

der Besiedlung und die besonderen Kennzeichen dieser Gegend
Klărung

hervorheben.

Sicherlich sind fi.ir die

von Aspekten der romischen und

spătromischen

Zeit noch intensive Untersuchungen vonnoten.

Die neuesten Grabungen unter der Leitung des Museums fanden im historischen
Zentrum der Stadt Baia Mare statt. Die Entdeckungen brachten besonders wertvolle
Beitrăge

zur Kenntnis der

Beschăftigungen

der hiesigen Bewohner in der Grtindungszeit

der Siedlung.
Die reiche

archăologische

Sammlung des Museums Baia Mare gestaltete sich in

tiber einem Jahrhundert. Ihr bedeutendster Teil stammt aus den Grabungen, die im Laufe
der Zeit stattfanden. Es gibt aber auch bedeutende

Gegenstănde,

die aus Zufallsfunden

stammen und die entweder von den Entdeckern geschenkt wurden oder aber von diesen
gekauft wurden. Dazu gehoren zahlreiche jungsteinzeitliche

Steingegenstănde,

Bronzehorte

sowie Einzelfunde, Mtinzfunde. Sie trugen wesentlich zur Detailkenntnis der historischen
Entwicklung bei, die im Laufe der Jahrtausende stattfand, und bilden gleichzeitig,
zusammen mit den Artefakten aus den Grabungen, Sti.icke von groBem Interesse in den
Ausstell ungen.
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LISTA ILUSTRA TIILOR
'

Planşa

I
(jud. Maramureş), punct Coasta Buşagului. Piese litice din aşezarea
Lit.: M. Bitiri, Marmatia 2, 1971, 7 sqq.

Buşag
paleolitică.
Planşa

II
(jud. Maramureş), punct Coasta Buşagului. Piese litice din aşezarea
Lit.: M. Bitiri, Marmatia 2, 1971, 7 sqq.

Buşag
paleolitică.
Planşa

III
(jud. Maramureş), punct Coasta Buşagului. Piese litice din
Lit.: M. Bitiri, Marmatia 2, 1971, 7 sqq.

aşezarea

(jud. Maramureş), punct Coasta Buşagului. Piese litice din
Lit.: M. Bitiri, Marmatia 2, 1971, 7 sqq.

aşezarea

(jud. Maramureş), punct Coasta Buşagului. Piese litice din
Lit.: M. Bitiri, Marmatia 2, 1971, 7 sqq.

aşezarea

(jud. Maramureş), punct Coasta Buşagului. Piese litice din
Lit.: M. Bitiri, Marmatia 2, 1971, 7 sqq.

aşezarea

Buşag
paleolitică.
Planşa

IV
Buşag

paleolitică.
Planşa

V
Buşag

paleolitică.
Planşa

VI
Buşag

paleolitică.
Planşa

VII

(jud. Satu Mare), puncl Somoş I. Piese litice din aşezarea
paleolitică. Lit.: M. Bitiri, Paleoliticul din Ţara Oaşului, BiblArh Seria Complementară 1,
Bucureşti, 1972, 36 sqq.

Remetea

Planşa

Oaşului

VIII

(jud. Satu Mare), punct Coasta Boineştilor. Piese litice din aşezarea
paleolitică. Lit.: M. Bitiri, Paleoliticul din Ţara Oaşului, BiblArh Seria Complementară 1,
Bucureşti, 1972, 30 sqq.
Boineşti

Planşa

IX

1. Băiţa de sub Codru (jud. Maramureş), punct Perii Dochii. Topor de piatră
neolitic. Lung. 6,9 cm. Nr. inv. 27913. Inedit. 2. Oarţa de Sus Uud. Maramureş), punct
Măgura. Topor de piatră neolitic. Lung. 9,7 cm. Nr. inv. 19345. Inedit. 3. Chechiş Uud.
Sălaj), punct Poduri. Topor de piatră neolitic. Lung. 17,2 cm. Nr. inv. 19348. Inedit. 4.
Chechiş Uud. Sălaj), punct Homortei. Topor de piatră neolitic. Lung. 16,7 cm. Nr. inv.
19347. Inedit.
Planşa

X
1-2. Apa Uud. Satu Mare). Topoare de piatră neolitice. Lung. 7,1 cm, 9,8 cm. Nr.
inv. 319-320. Inedite. 3. Lechinţa Uud. Satu Mare). Topor de piatrâ neolitic. Lung. 8 cm.
Nr. inv. 294. Inedit. 4. Livada (jud. Satu Mare). Topor de piatră neolitic. Lung. 6,7 cm. Nr.
inv. 314. Inedit. 5. Săcel (jud. Maramureş), punct Moara Leiţului. Topor de piatrâ neolitic.
Lung. 8,5 cm. Nr. inv. 19342. Lit.: C. Kacs6, Angustia 4, 1999, 56, fig. 2, 8. 6. Crăciuneşti
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neoli tic. Lung . 5,7 cm. Nr. inv. 30917.
(jud. Maramureş). punc t Koşare. Topo r de piatră
ă
mureş), punc t Perii Doch ii. Topo r de piatr
lncdit.7.Băiţa de sub Cod ru (jud. Mara
11coli1ic. Lung . 9,5 cm. Inedi t.
Planşa

XI
â neolitic. Lung . 9,4 cm. Nr. inv.
1. Poia na Hlen chii (jud. Sălaj). Topo r de piatr
t Deal ul Tiga nului . Topo r de picară
32634. Inedit. 2. Tămăşeşti (jud. Maramureş), punc
Lăpuş (jud. Maramureş), punc t Vârfu l
neolitic. Lung . 8,2 cm. Nr. inv. 19343. Inedi t. 3.
Nr. inv. 3325. Inedi t. 4. Glod (jud.
Poien ii. Topo r de IJiatrâ neoli tic. Lung . 12,8 cm.
r de piatr â neoli tic. Lung . 12.2 cm. Nr. inv.
Maramureş), punc t Faţa Com arnic elor. Topo

236. Inedi t.
Planşa

XII

micii din cimit irul
(jud. Satu Mare ), punc t Sil6g odro k/La siloz uri. Cera
22 cm. I 0,5 cm, diam . gurii 12/14 cm,
e11eoli1ic Bodrogkeres-:11/r. Înă\t. 11.5 cm, 15.5 cm.
cm. 4,5 cm. Nr. mv. 826. 823, 817.
18.5. 8,5 cm. 18 cm. diam . fundu lui 8,3 cm, 9 cm, 7
7, 1. 5, pi. 8, 5, pl. 9, 4.
822. Lit.: C. Kacs 6, StCo mSat u Mare 1969. 49 sqq., pi.
Ciumeşti

Planşa

XIII

Piese de cupr u din
(jud. Satu Mare ), punc t Si16g odrok /La siloz uri.
11,9 cm, greut . 261 gr, 83 gr. Nr. inv.
cimit irul eneo litic Bodr ogke reszt iir. Lung . 12,8 cm,
pi. 9, 6-7. 2. Ciumeşti (jud. Satu
833-834. Lit.: C. Kacs 6, StCo mSat u Mare 1969, 49 sqq.,
din cimit intl eneo litic Bodrogkeresz.llir.
Mare ), punc t Sil6g odro k/La siloz uri. Ceramică
11,2 cm, 12,8 cm, diam . fundu lui 6,2
Înălţ. 11,2 cm. 20.9 cm, 9.7 cm, diam . gurii 18,2 cm,
Kacs 6. StCo mSat u Mare 1969, 49 sqq.,
cm. 6,2 cm. 7,8 cm. Nr. inv. 820. 818, 830. Lit.: C.
). Frag ment de topo r de piatr ii eneo litic.
pi. 7, 7, pi. 8, 7, pi 9, 2. 3. Tire am (jud. Satu Mare
(jud. Satu Mare ). Frag ment de scept ru
Lung . păstrată 5, 3 cm. Nr. inv. 316. Inedi t.. Liva da
inv. 28543. Inedi t.
de piatră eneo litic. Înălţ. 5,2 cm, diam . 6,9 cm. Nr.

1.

Ciumeşti

Planşa

XIV
de piatră eneo litic. Lung . 10
1. Boiu Mar e (jud. Maramureş), punc t Zăpodie. Topo r
mureş), punc t Şeităuţ. Topo r de piatr â
cm. Nr. inv. 33253. Inedi t. 2. Chiu zbai a (jud. Mara
ju de Sus (jud. Maramureş), punc t
eneo litic. Lung . 7,7 cm. Nr. inv. 32342. Inedi t. 3. Asua
. 18,5 cm. Nr. inv. 14781. Inedi t.
Feredeauă. Topo r de piatră eneo litic. Lung
Planşa

XV
e (jud. Maramureş), mină de pe
Corn i (jud. Maramureş), punc t Guruieţi; Baia Mar
. Lung . 14,4 cm, 23,7 cm. Nr. inv.
Deal ul Cruc ii (?), copie . Topo are de cupr u eneo litice
i (ms.) ; C. Kacs 6, Marm atia 711,
33251, 28575. Lit.: D. Pop, Topo rul de cupr u de la Corn
2003, 37 sqq., fig. 1 (topo rul de la Baia Mare ).
Planşa

XVI

e Botii . Capa c şi l'as cu patru torţi din
Oarţa de Sus (jud. Maramureş), punc t Ghiil

5,9 cm, 20,4 cm, diam . gurii 15,5
sanc tuaru l rnltu rii Wiete nberg (Bro nz 1111}/ociu). Înălţ.
30820. Inedi te.
cm, 9,8 cm. diam . fundu lui 8,6 cm. Nr. inv. 3081 9,
Planşa

XVII

. Capa c şi vas cu patru torţi din
Oarţa de Sus (jud. Maramureş), punc t Ghiil e Botii
cm, 21,3 cm, diam . gurii 18,3 cm,
tuaru l cultu rii Wietl 'nber g (Bro nz mijlo ciu). Înălţ. 4

sanc
3, 30304. Lit.: C. Kacs 6, Daci a N.S.
19,1 cm, diam . fundu lui 3,9 cm. 12 cm. Nr. inv. 3030
31, 1987. fig. 26, 4-5.
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Planşa

XVIII
Oarţa

de Sus Uud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1-3. Vase din sanctuarul
culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Inălţ. 36 cm, 17,l cm, 33,3 cm, diam. gurii 27 ,8 cm,
19,6 cm, 30,5 cm, diam. fundului 12,9 cm, 8,7 cm, 13 cm. Nr. inv. 30295, 30821, 30292.
Lit.: C. Kacs6. Dacia N.S. 31, 1987, fig. 26. 6 (1).
Planşa

XIX
Oarţa

de Sus Uud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1-6. Căni cu toarta
supraînălţată din sanctuarul culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Înălţ. 14 cm, 14 cm, 15
cm, 16,7 cm, 18,3 cm, 17,5 cm, diam. gurii 14,8 cm, 10 cm, 12 cm, 18,2 cm, 15,4 cm, 15,4
cm, diam. fundului 7,9 cm, 4,8 (?)cm, 4,1 cm, 7,9 cm, 8,6 cm, 8,9 cm. Inedite.
Planşa

XX
Oarţa

de Sus Uud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1-2. Vase din sanctuarul
culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Înălţ. 25 cm, 53,5 cm, diam. gurii 47 cm, 57 cm,
diam. fundului 16,5 cm, 13,5 cm. Nr. inv. 30279. Inedite.
Planşa

XXI
Oarţa

de Sus Uud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1-3. Vase din sanctuarul
culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Î. 11 cm, 18,5 cm, 21, 7 cm, diam. gurii 1O cm, 14,8
cm, 23,9 cm, diam. fundului 4,6 cm, 7 cm, 10,9 cm. Inedite.
Planşa

XXII
Oarţa

de Sus Uud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1-4. Vase din sanctuarul
culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Înălţ. 18,3 cm, 26,8 cm, 19,7 cm, 50,3 cm, diam.
gurii 13,l cm, 20,8 cm, 16,4 cm, 40 cm, diam. fundului 7,7 cm, 9,7 cm, 12,2 cm, 13 cm.
Inedite.
Planşa

XXIII
Oarţa

de Sus Uud. Maramureş), punct Ghiile Botii. Vas cu două torţi din
sanctuarul culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Înălţ. 24, 7 cm, diam. gurii 21,5 cm, diam.
fundului 9,1 cm. Nr. inv. 30302. Lit.: C. Kacs6, Dacia N.S. 31, 1987, fig. 27, 3.
Planşa

XXIV
Oarţa

de Sus Uud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1-3. Vase din sanctuarul
culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Înălţ. 13,7 cm, 9 cm, 29 cm, diam. gurii 9,5 cm, 7,8
cm, 28,2 cm, diam. fundului 6 cm, 2,7 cm, 10,7 cm. Inedite.
Planşa

XXV
Oarţa

de Sus Uud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1-4. Vase din sanctuarul
culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Înălţ. 4,6 cm, 6,6 cm, 8,9 cm, 54 cm, diam. gurii 11,2
cm, 6 cm, 23 cm, 40,7 cm, diam. fundului 3,5 cm, 4 cm, 9,4 cm, 13,2 cm. Inedite.
Planşa

XXVI

Oarţa de Sus Uud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1-4. Vase din sanctuarul
culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Înălţ. 12,4 cm, 12,5 cm, 13,9 cm, 23,3 cm, diam.
gurii 11,1 cm, 7,7 cm, 12,1 cm. 18,5 cm.diam. fundului 5,8 cm, 7,4 cm, 7,3 cm, 8,6 cm.
Inedite.
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XXVII
Oarta de Sus (jud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1-3. Străchini din scmctuar ul
rnlfllrii Wie~cn/Jerg (Bron::. 111ijloci11). Înălţ. 10 cm, 11,3 cm, 11 cm, diam. gurii 20,1 cm.
17,3 cm, 22,7 cm, diam. fundului 6,9 cm, 6,3 cm, 6,8 cm. Inedite.
Planşa

XXVIII
Oarta de Sus Uud. Maramureş). punct Ghiile Botii. 1-6. Ceşti şi căni din
sonct1wm l :·11lt11rii Wietenbe rg ( Bron::. 111ijloci11 ). Înălţ. 4 cm, 6,4 cm. 5, I cm, 6,8 cm. 7 .9
cm. 11,6 cm. diam. gurii 13.3 cm. 13.4 cm, 10,8 cm. 14.7 cm, 8,9 cm, 14,1 cm. diam.
fundului 4,6 (?)cm, 4,8 cm, 3,7 cm, 3,6 cm, 2,8 cm, 6,5 cm. Inedite.
Planşa

XXIX
Oarta de Sus Uud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1-2. Vase din sanctuar ul
cul111rii Wie,tenberg (Bronz 111ijloci11). Înălţ. 28 cm, 51 cm, diam. gurii 21,5 cm, 39 cm,
diam. fundului 8,8 cm, 15 cm. Nr. inv. 30282 (2). Inedite.
Planşa

Planşa

XXX

punct Ghiile Botii. Vas din sanctuar ul culturii
Wietenbe rg (Bronz 1111jlociu). Înălţ. 52 cm, diam. gurii 54 cm, diam. fundului 14 cm. Inedit.
Oarţa

Planşa

de Sus Uud.

XXXI

Maramureş).

punct Ghiile Botii. Vas din sanctuar ul culturii
Wietenbe rg (Bran::. mijlociu) . Înălţ. 57 cm, diam. gurii 60,7 cm, diam. fundului 13,5 cm.
Inedit.
Oarţa

Planşa

de Sus Uud.

Maramureş),

XXXII

punct Ghiile Botii. Vas din sanctuar ul culturii
Wietenbe rg (Bronz mijlociu) . Înălţ. 66,5 cm, diam. gurii 60,3 cm, diam. fundului 18,2 cm.
Inedit.
Oarţa

Planşa

de Sus Uud.

Maramureş),

de Sus Uud.

Maramureş),

XXXIII
Oarţa

punct Ghiile Botii. 1-9. Decor de pe vase din

sanctu.arul culturii Wietenbe rg (Bronz mijlociu) .
Planşa

XXXIV

punct Ghiile Botii. 1-2. Vase de cult din
sanctuar ul culturii Wietenbe rg (Bronz mijlociu) . Înălţ. 15 cm (cu toartă 15,8 cm), 18,2 (cu
der Wietenbe rgtoartă 20,2 cm). Nr. inv. 30322, 30828. Lit. : C. Kacs6, Eine Sonderfo rm
Keramik : die geschlitz te Tonrăhre, în H. Ciugudean, F. Gogâltan (ed.), The Early and
Oarţa

de Sus Uud.

Maramureş),

Middle Bronze Age in tize Carpath ian Basin. Proceed ing of the lntenzati onal Symposi wn in
Alba lu.lia, 24-28 Septemb er 1997, BiblMusApulensis 8, Alba Iulia, 1998, 256 sqq„ fig. 2
şi

fig. 5.

Planşa

XXXV

punct Ghiile Botii. 1-2. Vase de cult din
sanctu.arul culturii Wietenbe rg (Bronz mijlociu.). Înălţ. 12,2 cm (cu toartă 12,3 cm), 12 cm
(cu toartă 14,1 cm). Nr. inv. 30321 (1). Lit. : C. Kacs6, Eine Sonderfo rm der Wietenbe rgKeramik : die gesclzlitz te Tonrăhre, în H. Ciugudean, F. Gogâltan (ed.), The Early and
Oarţa

de Sus Uud.

Maramureş),

Middle Bronze Age in tize Carpath ian Basin. Proceed ing of the lntenzati onal Symposi wn in
Alba lu.fia, 24-28 Septemb er 1997, BiblMusApulensis 8, Alba Iulia, 1998, 256 sqq„ fig. 1
şi fig. 6, 1.
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Planşa

XXXVI
Oarţa de Sus (jud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1-5. Capace din sanctuarul
culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Înălţ. 5 cm, 4,2 cm, 4,5 cm, 4,5 cm, 4,5 cm, diam.
15,2 cm, 9,8 cm, 10,9 cm, 10 cm, 13,4 cm. Inedite.
Planşa

XXXVII
Oarţa de Sus (jud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1. Altare miniaturale din
sanctuarul culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Înălţ. 5,4 cm, 2,9 cm. 2. Car miniatural
din sanctuarul culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Înălţ. 5,4 cm, lung. 11, 1 cm, lăţ. 10,3
cm. 3. Linguri de lut din sanctuarul culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Inedite.
Planşa

XXXVIII
Oarţa de Sus (jud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1. Ceaşcă de turnat metale din
sanctuarul culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). 2. Piese de bronz, forme de turnat
bronzuri, duză de suflat din sanctuarul culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Inedite.
Planşa

XXXIX
Oarţa de Sus (jud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1. Inele de buclă de aur şi
argint (gr. 12) din sanctuarul culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). 2. Piese de aur (gr. 1)
din sanctuarul culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Lit.: C. Kacs6, Dacia N.S. 31, 1987,
fig. 22 (2).
Planşa

XL

Oarţa de Sus (jud. Maramureş), punct Ghiile Botii. "Capete de
sanctuarul culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Inedite.
Planşa

din

XLI

Oarţa de Sus (jud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1-2. Piese de os
sanctuarul culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Inedite.
Planşa

băţ"

şi

corn din

XLII
Oarţa

de Sus (jud. Maramureş), punct Ghiile Botii. 1-2. Piese de piatră. silex şi
obsidian din sanctuarul culturii Wietenberg (Bronz mijlociu). Inedite.
Planşa

XLIII
Pir (jud. Satu Mare), punct Var (Cetate) şi Var udvar (Curtea cetăţii). 1-3.
Ceramică din aşezarea şi cimitirul culturii Otomani (Bronz mijlociu). Înălţ. 6,3 cm, 6,5 cm,
6,7 cm, 7,1 cm, 9,4 cm, 5,7 cm, 6,3 cm, 6,5 cm, 8,5 cm, 7,1 cm, 12,l cm, 6 cm, diam. gurii
8,5 cm, 9 cm, 8 cm, 7,1 cm, 9 cm, 9 cm, 8,5 cm, 7,1 cm, 6,5 cm, 7,2 cm, 9 cm, 9 cm, diam.
fundului 2 cm, 3,3 cm, 1,8 cm, 2,5 cm, 6 cm, 3,2 cm, 2 cm, 3 cm, 3 cm, 3,5 cm, 5 cm, 1
cm. Nr. inv. 22, 48, 18, 75, 69, 72, 22, 431, 2, 36, 66, 49. Lit.: Z. Szekely, SCIV 17, 1966,
125 sqq.
Planşa

XLIV
Pir (jud. Satu Mare), punct Var (Cetate) şi Var udvar (Curtea cetăţii). 1. Pumnal de
bronz din necropola culturii Otomani (Bronz mijlociu). Lung. păstrată 9,4 cm. 2. Capace
din aşezarea culturii Otomani (Bronz mijlociu). Diam. 10 cm, 18,5 cm, 14 cm, 11 cm. Nr.
inv. 52, 85, 418, 419. 3. Vase miniaturale şi roţi de care miniaturale din aşezarea culturii
Otomani (Bronz mijlociu). Înălţ. 6,4 cm, 6 cm, 3,8 cm, diam. gurii 3,8 cm, 4,2 cm, 3 cm,
diam. fundului 2,4 cm, 2,6 cm, I cm; diam. 13 cm. 7,2 cm, 7,7 cm, 6,6 cm, 9,4 cm, 8,9 cm,
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763, 413, 415, 412, 759. Lit.: Z.
11.4 cm. 9.2 cm. Nr. inv. 425,4 24. 423. 410, 766, 414,
Szckc ly, SCIV 17. 1966, 125 sqq.
Planşa

XLV

Pir (jud. Satu Marc ), punct Vâr (Ceta te)

şi

Var~ udvar (Curt ea cetăţii).

1-2.

lnălţ. 13.5 cm. 6,5 cm, diam.
Striic hini din aşe::.area c11lt11rii Otom ani (Bron z mijlo ciu).
inv. 725, 15123 . 3. Piese de os şi
gurii 30,5 cm. 21 cm, diam. fundu lui 8,5 cm, 6 cm. Nr.
ciu). Lit.: Z. Szeke ly, SCIV 17,
;·om din aşe::.arca şi cimit irul c11lfllrii Otom ani (Bron z mijlo
1966. 125 sqq.
Planşa

XLVI

ănărie. Ceramică din cimit irul
Ciumeşti (jud. Satu Mare ), punct Tokos/Bost
cm. 10.6 cm. 17,3 cm, diam. gurii
gru1ml11i Sa11islei11 (/3ro11::. timpu riu). Înălţ. 14,5 cm, 27,5

1.

7,5 cm, 3,9 cm. 6.4 cm. Nr. inv.
15.5 cm. 10.5 cm. 6.4 cm. 11.6 cm, diam. fundu lui 7,5 cm.
21, 1970, 49 sqq. 2. Bere a (jud.
475, 490. 489, 476. Lit.: I. Orden tlich, C. Kacs6 , SCIV
intele cultu rii Otom ani (Bron z
Satu Mare ), punct Soska s/Col ina cu măcriş. Vase din morm
diam. gurii 12,8 cm, 9 cm, 16,6
mijloc iu). Înălţ. 10 cm, 12,5 cm, 14,4 cm, 9,5 cm, 8,3 cm,
4,5 cm, 3,5 cm. Nr. inv. 736, 727,
cm, 8 cm, 7 cm, diam. fundu lui 4,5 cm, 4 cm, 7,2 cm,
57 sqq. 3. Ciumeşti (jud. Satu
733, 734, 730. Lit.: I. Neme ti, StCo mSat u Mare 1969,
ânt al grupu lui Cehăluţ (Bron z
Mare ), punct Tokos/Bostănărie. Vas-urnă dintr- un morm
lui. 8,7 cm. Nr. inv. 758. Lit.: C.
târz.iu). Înălţ. 30, 5 cm, diam. gurii 21 cm, diam. fundu
4folg ende kultu relle Entw icklu ng
Kacs6 . Die Endp hase der Otomani-K11ltur und die darat
bony- Kultu r - Entw icklun g.
im Nord1reste11 Rumd niens , în Die Otom ani-F iizesa
Konfe renz Dukla , 27-28 . 11.
Chron ologi e, Wirts chafi. Mate rialen der archăologischen
1997, Krosn o, 1999, pi. 12, 2.
Planşa

XL VII

punct Vâlce aua Rusu lui. 1-4. Ceramică din
cm, 10 cm, 6 cm, 26,2 cm, diam.
aşezarea cultu rii Suciu de Sus (Bron z târziu ). Înălţ. 13
cm, l lcm, 8,4 cm, 9,2 cm. Nr.
gurii 24,3 cm, 30,5 cm, 20 cm, 27 cm, diam. fundu lui 24,3
inv. 24191 , 26201 , 24103 , 26200 . Inedi te.

de Jos (jud.

Oarţa

Planşa

Maramureş),

XL VIII

pomo rfe
(jud. Maramureş), punct Valea Casel or. Statu ete antro
, Dacia N.S. 31, 1987, 59, fig. 9,
fragm entar e. Înălţ. păstrată 5,4 cm, 3,3 cm. Lit.: C. Kacs6
antropomoifă fragmentară. Înălţ.
9. 11. 2. Vad (jud. Maramureş), punct Podu ri. Statuetă
Sau Mare ), punc t Vâr (Ceta te). Statuetă
păstrată 6,7 cm. Nr. inv. 17870 . Inedi t. 3. Pir (jud.
inv. 86. Lit.: T. Bade r, Epoc a
antropomorfă fragmentară. Înălţ. păstrată 6,2 cm. Nr.
şi tracică, Bucureşti, 1978, 59,
bronz ului în nord- vestu l Trans ilvani ei. Cultu ra pretracică
lui (Dâm bul lui Hoşporodic).
pi. 36, 4. 5. Lăpuş (jud. Maramureş), punct Gruiu l Târgu
inv. 27883 . Lit.: C. Kacs6 , Crisi a
Proeminenţă repre zentâ nd un berbe c. Înălţ. 5,3 cm. Nr.
e Botii. Vas-a skos
pl. 2, 3. 6. Oarţa de Sus (jud. Maramureş), punct Ghiil
24, 1994,
C. Kacs6 , Dacia N.S. 31, 1987,
minia tural. lnălţ. 6,3 cm, lung. 11 cm. Nr. inv. 30573 . Lit.:
aua Rusu lui. Picio r de vas în
fig. 24, 3. 7. Oarţa de Jos (jud. Maramureş), punct Vâlce
reş), punct Podu ri. Statuetă
formei de cizmei. Înălţ. 5, 1 cm. Inedit . 8. Vad (jud. Marmu
C. Kacs6 , Dacia N.S. 31, 1987,
repre zentâ nd un berbe c. Înălţ. 6,7 cm. Nr. inv. 18394 . Lit.:
66, fig. 14, 14a. 14b.

1. 4.

Mesteacăn

i9,

Planşa

XLIX

Statuetă antropomoifă
Sa~ulung-Finteuşu Mic (jud. Maramureş) (?).
Nr. inv. 200. Lit.: C. Kacs6 , SCIV 23,
fragmentară. Inălţ. păstrată 6,2 cm, lăţ. 5,6 cm.

1.
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1972, 33, fig. 5-6. 2. Pir (jud. Satu Mare), punct Var (Cetate). Vas askos din aşezarea
culturii Otomani (Bronz mijlociu). Înălţ. 23,2 cm, diam. gurii 12,8 cm, diam. fundului 9,9
cm. Nr. inv. 76. Lit.: T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura
pretracică şi tracică, Bucureşti, 1978, 49, pl. 29, 8.
Planşa

L

(jud. Maramureş), punctele Podanc, Podancul Mare, Podul Hotarului. Vas
din necropola tumulară a grupului Lăpuş (Bronz târziu). Înălţ. 61 cm, diam. gurii 36 cm,
diam. fundului 12 cm. Nr. inv. 13296. Lit.: C. Kacs6, Zur chronologischen und kulturellen
Stellung des Hiigelgrăberfeldes von Lăpuş, în C. Kacs6, (ed.), Der nordkarpatische Raum
in der Bronzezeit. Symposium Baia Mare, 7.-10 Oktober 1998, BiblMarmatia 1, Baia Mare,
2001, fig. 7.
Lăpuş

Planşa

LI

(jud. Maramureş). punctele Podanc, Podancul Mare, Podul Hotarului. Vas
din necropola tumulară a grupului Lăpuş (Bronz târziu). Înălţ. 67,5 cm(?), diam. gurii 28
cm, diam. fundului 12,5 cm (?). Nr. inv. 13560. Lit.: C. Kacs6, Zur chronologischen und
kulturellen Stellung des Hiigelgrăberfeldes von Lăpuş, în C. Kacs6, (ed.), Der
nordkarpatische Raum in der Bronzezeit. Symposium Baia Mare, 7.-10. Oktober 1998,
BiblMarmatia 1, Baia Mare, 2001, fig.9.
Lăpuş

Planşa

LII

(jud. Maramureş), punctele Podanc, Podancul Mare, Podul Hotarului. Vas
din necropola tumulară a grupului Lăpuş (Bronz târziu). Înălţ. 72,5 cm, diam. gurii 49 cm,
diam. fundului 19 cm. Nr. inv. 13102. Lit.: C. Kacs6, Zur chronologischen und kulturellen
Stellung des Hiigelgrăberfeldes von Lăpuş, în C. Kacs6, (ed.), Der nordkarpatische Raum
in der Bronzezeit. Symposium Baia Mare, 7.-10. Oktober 1998, BiblMarmatia 1, Baia
Mare, 2001, fig. 11.
Lăpuş

Planşa

LIII

(jud. Maramureş), punctele Podanc, Podancul Mare, Podul Hotarului. Vas
din necropola tumulară a grupului Lăpuş (Bronz târziu). Înălţ. 57 cm, diam. gurii 43 cm,
diam. fundului 19,5 cm. Lit.: C. Kacs6, Zur chronologischen und kulturellen Stellung des
Hiigelgrăberfeldes von Lăpuş, în C. Kacs6, (ed.), Der nordkarpatische Raum in der
Bronzezeit. Symposium Baia Mare, 7.-10. Oktober 1998, BiblMarmatia 1, Baia Mare,
200 l, fig. 20.
Lăpuş

Planşa

LIV

(jud. Maramureş), punctele Podanc, Podancul Mare, Podul Hotarului. Vas
din necropola tumulară a grupului Lăpuş (Bronz târziu). Înălţ. 95,5 cm, diam. gurii 61 cm,
diam. fundului 27 cm. Inedit.
Lăpuş

Planşa

LV

(jud. Maramureş), punctele Podanc, Podancul Mare, Podul Hotarului. 1-3.
Vase din necropola tumulară a grupului Lăpuş (Bronz târziu). Înălţ. 9,2 cm, 23 cm, 47,5
cm, diam. gurii 13 cm, 17 cm, 32,5 cm, diam. fundului 5,4 cm 11 cm, 12 cm. Nr. inv.
14807, 14812, 14746. Lit.: C. Kacs6, Dacia N.S. 19, 1975, fig. 6, 5, fig. 11, 2 şi fig. 13, 3;
idem, Zur chronologischen und kulturellen Stellung des Hiigelgrăberfeldes von Lâpuş, în
C. Kacs6, (ed.), Der nordkarpatische Raum in der Bronzezeit. Symposium Baia Mare, 7.10. Oktober 1998, BiblMarmatia 1, Baia Mare, 2001, fig. 16.
Lăpuş
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Planşa

LVI

Podul Hotaru lui.
Lăpuş Uud. Maramureş), punclc lc Podanc , Podanc ul Ma~e,
13,5 cm, diam.
Stmchi11<i din 11ccropola 111111ulară a grupului Lăpuş (Bronz târziu). lnălţ.

chronologische11
gurii 49 cm. diam. fundului 10 cm. Nr. inv. 14744. Lit.: C. Kacs6, Zur
1•011 Lâpuş, în C. Kacs6, (ed.), Der
1111 d k11l111relle11 Stell1111g des Hiigelgriibe1feldes
Oktober 1998,
nordkw pmisch e Raum i11 der /3ro11z.ez.ei1. Symposium Baia Mare, 7.-10.
BiblM armati a l. Baia Mare. 200 l, fig. 24.
Planşa

LVII

1-2.
Uud. Maramureş), puncte le Podanc . Podanc ul Marc, Podul Hotaru lui.
cm, 10,5 cm.
Strâchini din 11ecropola tumularâ a grupului Lăpuş (/3ro11z. târziu). Înălţ. 12.3
13102 (1 ). Lit.: C.
diam. gurii 35,4 cm, 43,5 cm, diam. fundului 7 ,6 cm, 8 cm. Nr. inv.
von Lâpuş, în
Kacs6, Zur clzro11ologische11 u11d kulturellen Stellung des Hiigelgrăbe1feldes
Baia Mare, 7.C. Kacs6, (cd.), Der 11ordkarpatische Raum in der Bronzez.eit. Symposium
25.
10. Oktober 1998, BiblM armati a 1, Baia Mare, 2001, fig. 22 şi fig.
Lăpuş

Planşa

LVIII

lui.
(jud. Maramureş), puncte le Podanc . Podanc ul Mare. Podul Hotaru
14,6 cm, diam.
Strachinâ din necropola twnulară a grupului Lăpuş (Bronz târziu). Înălţ.
logisclzen und
gurii 40,5 cm, diam. fundul ui 9 cm. Nr. inv. 1296. Lit.: C. Kacs6, Zur chrono
(ed.), Der
kulturellen Stell1mg des Hiigelgrâberfeldes vmz Lâpuş, în C. Kacs6,
Oktober 1998,
11ordkarpatische Rawn in der Bronz.ezeit. Symposium Baia Mare, 7.-10.
BiblM armati a 1, Baia Mare, 2001, fig. 23.
Lăpuş

Planşa

LIX

1-4.
(jud. Maramureş). puncte le Podanc . Podanc ul Mare, Podul Hotaru lui.
5.5 cm, 5,7 cm, 5,6
Ceşti din necropola tumula râ a grupului Lăpuş (Bronz târziu). Înălţ.
4,3 cm,4,7 cm, 10
cm. 6 cm. 6 cm. 7,5 cm, 5,1 cm, 4,6 cm, 6,5 cm. 6,6 cm, 5,8 cm, 5 cm
7 ,5 cm, 7 ,6 cm,
cm, 1O cm, 11 cm, 1O cm, diam. gurii 8,5 cm, 8 cm, 8,2 cm, 8,5 cm 8,2 cm,
14 cm, 14,4 cm,
7,5 cm, 12,5 cm, 12 cm, 11,5 cm, 9,7 cm, 9,5 cm, 9,7 cm, 12,5 cm, 12 cm,
4,5 cm, 4,7 cm,
diam. fundului 3,5 cm, 3 cm, 2,7 cm, 3,2 cm, 3 cm, 3 cm, 2,7 cm, 2,5 cm,
148 ... , 14732,
4,5 cm, 4 cm, 3,9 cm, 4 cm, 9 cm, 8,5 cm, 5,5 cm, 5 cm. Nr. inv. 14828,
14806, 14801,
14825, 14823, 14826, 14824, 14751, 13506, 14748, 14747, 14749, 14805,
2-3.
16,
14802. Lit.: C. Kacs6, Dacia N.S. 19, 1975. fig. 9, 4. fig. 10, fig. 11, 1, fig.
Lăpuş

Planşa

LX

1-2.
(jud. Maramureş), puncte le Podanc , Podan cul Mare, Podul Hotaru lui.
cm,
13,2
,
Vase din necropola tumulară a grupului Lăpuş (Bronz târziu). Înălţ. 13,7 cm(?)
Lit.: C. Kacs6,
diam. gurii 21,9 cm, 16,7 cm, diam. fundul ui 9,9 cm, 8 cm. Nr. inv. 13226.
Dacia N.S. 19, 1975, fig. 16, 1 (1 ).
Lăpuş

Planşa

LXI

Hotaru lui. 1. 3-4.
Lăpuş (jud. Maramureş), puncte le Podanc , Podan cul Mare, Podul

6,9
Vase din necropola twnulară a grupului Lăpuş (Bronz târziu). Înălţ. 8,9 cm,
), 8,5 cm,
cm, 5.8 cm, 8,5 cm, 19,5 cm, diam. gurii 9,7 cm, 8,9 cm, 8,8 cm (diam.
3 cm.
cm, 42,5/4 9,2 cm, diam. fundul ui 6,4 cm, 8,1 cm, 7,1 cm, 10/13,5 cm, 14,5/2
zată.
nepreci
13507, 14816, 13274, 14819, 14818. 2. Piesă de lut cu destinaţie
Kacs6, Dacia N.S. 19, 1975, fig. 11, 4-6 şi fig. 15, 2 (1, 4).
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cm, 2,4
25,5/2 8
Nr. inv.
Lit.: C.

Planşa

LXII

Uud. Maramureş), punctele Podanc, Podancul Mare, Podul Hotarului. 1-3.
Vase din necropola tumulară a grupului Lăpuş (Bronz târziu). Înălţ. 23,6 cm, 21 cm, 14,4
cm, 23 cm, 9 cm, diam. gurii 29 cm, 26 cm, 12,4 cm, 19,5 cm, 27 cm, diam. fundului 9 cm,
6,5 cm, 6 cm, 12 cm, 8 cm. Nr. inv. 14815 (1), 14773 (2). Lit.: C. Kacs6, Dacia N.S. 19,
1975, fig. 9, 3 (2).
Lăpuş

Planşa

LXIII

Uud. Maramureş), punctele Podanc, Podancul Mare, Podul Hotarului. 1.
Decor zaomorf în relief de pe vase din necropola tumulară a grupului Lăpuş (Bronz
târziu). 2. Obiecte de lut ars şi piatră din necropola tumulară de la Lăpuş (Bronz târziu).
Inedite.
Lăpuş

Planşa

LXIV

Uud. Maramureş), punctele Podanc, Podancul Mare, Podul Hotarului. 1-2.
Forme de turnat şi piese de bronz din necropola tumulară a grupului Lăpuş (Bronz târziu.)
Lit.: C. Kacs6, Dacia N.S. 19, 1975, fig. 1; idem, Zur chronologischen wzd kulturellen
Stellung des Hiigelgrăbeifeldes von Lăpuş, în C. Kacs6, (ed.), Der nordkarpatische Raum
in der Bronzezeit. Symposi11m Baia Mare, 7.-10. Oktober 1998, BiblMarmatia 1, Baia
Mare. 2001, fig. 26-28.
Lăpuş

Planşa

LXV

Uud. Satu Mare). Piese de aur din depozitul de bronzuri. Lit.: M.
Macrea, C. Kacs6, StComSatu Mare 1972, 105, pi. 25, 10-13. 2. Lăpuş Uud. Maramureş),
punctele Podanc, Podancul Mare, Podul Hotarului. Piese de aur din necropola tumulară a
grupului Lăpuş (Bronz târziu.) Lit.: C. Kacs6, Dacia N.S. 19, 1975, fig. 1; idem, Zur
chronologischen und kulturellen Stellung des Hiigelgrăberfeldes von Lăpuş, în C. Kacs6,
(ed.), Der nordkarpatische Raum in der Bronzezeit. Symposium Baia Mare, 7.-10. Oktober
1998, BiblMarmatia 1, Baia Mare, 2001, fig. 26-28.

1.

Bătarci

Planşa

LXVI
1. Ivanovo (Serbia). Depozit de bronzuri. Nr. nv. 162-174. Lit.: D. Popescu, M.
Rusu, Depât de I' âge du Bronze Moyen, Inv ArchRoumanie 1, 1966, R. 10 („Şandra"). 2.
Ilba Uud. Maramureş). Topor cu disc de tip B 1. Nr. inv. 4919. Lit.: C. Kacs6, Marmatia 4,
1978, 65, fig. 1.
Planşa

LXVII

Belaia Cerkov (Biserica

Albă)

(Ucraina).

Apărător

de

braţ.

Nr. inv. 201. Lit.: C.

Kacs6, Apulum 15, 1977, 135, fig. 4, 1.
Planşa

LXVIII
1. Orţiţa (jud. Maramureş), punct Dealul Făgeţel. Topor de tip Larga. Nr. inv.
19352. Lit.: C. Kacs6, SCIV A 40, 1989, 83, fig. 1. 2. Oarţa de Sus (jud. Maramureş),
punct Ghiile Coşoaiei. Topor de tip Drajna. Nr. inv. 3324. Lit.: C. Kacs6, ActaMusNapl4,
1977, 57, fig. 1. 3. Ieud (jud. Maramureş), punct La runchi. Depozit de topoare cu disc şi
spin. Nr. inv. 209-211, 213. Lit.: C. Kacs6, Apulum 15, 1977, 132, fig. 1, 1-4.
Planşa

LXIX

(jud. Maramureş), punct Secătura Savului. Depozit de bronzuri ( /). Nr. inv.
175-198. Lit.: C. Kacs6, Marmatia 5-6, 1979-1981, 115 sqq., fig. 1-2.
Lăpuş
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Planşa

LXX
I. Ardud (jud. Satu Marc). Dcpo-:.it de hronzur i. Nr. inv. 203-205 . Lit.: C.
La
Apulum 15. 1977. 143. fig. 6. 3-5. 2. Vadu Izei (jud. Maramureş). punct
f)q)()-:.it de brii(âri. Nr. inv. 271. Lit.: F. Nistor. A. Vulpe. SCIV 21. 1970, 623 sqq.
Planşa

LXXI
I. Rozavl ea Uud. Maramureş), punct Dealul Butan. Depozit de bronzur i (
l~
inv. 689-696 . 710-717 , 864-872 , 19000. Lit.: C. Kacs6. I. Mitrea, SCIVA 27,
sqq .. fig. 1-2. 2. Lăschia Uud. Maramureş), punct Gardul ţarinii. Depozit de tor
disc şi SJJin. Nr. inv. 192433 -19259. Lit.: C. Kacs6. Der Horţfimd 1 011 Lâschi
Sorocea nu (ed.). Bro11-:.efi111de aus Rumiini en. PBF 1O, Berlin, 1995, 131 sqq., fig.
15-22.
1

Planşa

LXXII

Planşa

LXXIII

1. Asuaju de Jos Uud. Maramureş), punct Sub dâmbu crucii. Pumna l de /J,
inv. 14781. Lit.: C. Kacs6, CommA rchHun g 1993, 39 sq., fig. 2. 2. Saras
15, 1977, 135, 1
Maramureş). Spadâ de bronz. Nr. inv. 208. Lit.: C. Kacs6, Apulum
Uud. Maramureş). punct Dealul Zneamăn. Depozi t de bro1î
inv. 19355-1 9582. Lit.: I. Motzoi -Chicid eanu, George ta Iuga, Der Bronze fund vor
l(
Vodâ. Kr. Maramureş, în Sorocea nu (ed.), Bronze funde aus Rumănien, PBF

Bogdan

Vodă

1995, 141 sqq.
Planşa

LXXIV

Uud. Maramureş), punct Dealul Zneamăn. Depozi t de br01
inv. 19355-1 9582. Lit.: I. Motzoi -Chicid eanu, George ta Iuga, Der Bronze fund v01
Rumănien, PBF li
Vodă, Kr. Maramureş, în Sorocea nu (ed.), Bronze funde aus
1995, 141 sqq.; C. Kacs6, StComS atu Mare 15-16, 1998-19 99, 53 sq., fig. 1.

Bogdan

Planşa

Vodă

LXXV

punct Valea Unghiu lui. 1-2. Depozi t de bronzu,
inv. 15623-1 6110. Lit.: C. Kacs6, SCIV A 31, 1980, 295 sqq.

Bicaz Uud.

Maramureş),

Planşa

LXXVI
Bicaz Uud. Maramureş), punct Valea Unghiu lui. 1-2. Depozi t de bronzu
inv. 15623-1 6110. Lit.: C. Kacs6, SCIVA 31, 1980, 295 sqq.
LXXVI I
Bicaz Uud. Maramureş), punct Valea Unghiu lui. Depozi t de bronzu ri (II,
15623-1 6110. Lit.: C. Kacs6. SCIVA 31. 1980, 295 sqq.

Planşa

LXXVI II
Bicaz Uud. Maramureş), punct Valea Unghiu lui. Depozi t de bronzur i (II
15623-1 6110. Lit.: C. Kacs6, SCIVA 31, 1980, 295 sqq.

Planşa

Planşa

LXXIX
r'\"1"'
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Uud. Maramureş), punct Troian. Depozit de celturi. Nr. inv. 19349-19351. Lit.:
C. Kacs6, EphNapoc ensis 4, 1994, 5 sq., fig. 1.

Ţibleşului

Planşa

LXXX

Uud. Maramureş), punct Tufele Dobăieşilor. Spadă fragmentară cu cupă
la mâner. Nr. inv. 30584. Inedită. 2. Şieu Uud. Maramureş), punct Dealul Cârstii. Depozit
de bronzuri. Nr. inv. 697-709, 721-723. Lit.: C. Kacs6, Marmatia 3, 1977, 33 sqq., fig. 5, 1-

1.

Lăpuş

15.
Planşa

LXXXI

Uud. Satu Mare), punct Malomhat/Moară. 1-2. Vase din morminte
hallstattiene. Înălţ. 14/15 cm, 26 cm. 8,6 cm, 12,3 cm, 50 cm, diam. gurii 40 cm, 28 cm,
8,1 cm, 47 cm, 28 cm, diam. fundului 11 cm, 13 cm, 5,8 cm, 15 cm, 15 cm. Nr. inv. 42674268: 4269-4271. Lit.: I. H. Crişan, Materiale dacice din necropola şi aşezarea de la
Ciumeşti şi problema raporturil or dintre daci şi celţi în Transilvan ia, Baia Mare, 1966.
Ciumeşti

Planşa

LXXXII

Sarasău (jud. Maramureş), punct Zăpodie. Vas din aşezarea hallstattiană. Înălţ. 59
cm, diam. gurii 30/30,6 cm, diam. fundului 17117,8 cm. Nr. inv. 3323. Lit.: I. Nemeti,

Dacia N.S. 26, 1982, 132, fig. 20, 1.
Planşa

LXXXIII

Aurit (jud. Satu Mare). 1-2. Monede celtodacice. Lit.: E. Chirilă, A. Socolan, Tezaure şi descoperiri monetare din colecţia Muzeului
judeţean Maramureş, Baia Mare, 1971, 66 sq., pi. 9, 1-5.
Tulghieş

Planşa

(jud.

Maramureş) şi Medieşu

LXXXIV

(jud. Satu Mare), punct Szent Pal patak/Pârâ ul Sf. Paul. 1-2. Inventarul
unui mormânt celtic de inhumaţie. Lit.: J. Nemeti, Marmatia 711, 2003, 187 sqq„ fig. 2-3.
Ciumeşti

Planşa

LXXXV

(jud. Satu Mare), punct Malomhat/Moară 1-4. Inventarul unor morminte
celtice. Lit.: V. Zirra, Un cimitir celtic în nord-vestul României, Baia Mare, 1967, pi. 10,
pi. 17' pi. 22, fig. 17' fig. 32-33, fig. 40, fig. 45.
Ciumeşti

Planşa

LXXXVI

(jud. Satu Mare), punct Malomhat/Moară. 1-3. Cămaşă de zale din
mormântu l princiar celtic. Lit.: M. Rusu, 50. BerRGK, 1969, pi. 145-146.
Ciumeşti

Planşa

LXXXVII
1. 3. Oarţa de Sus (jud. Maramureş), punct Măgura. Râşniţă şi vas fragmenta r din
aşezarea dacică. Nr. inv. 19588. 2. Oarţa de Sus (jud. Maramureş), punct Dealul Crucii.
(l,
Râşniţă dacică. Nr. inv. 19589. Lit.: I. Stanciu, EphNapoc ensis 2, 1992, 177 sq., pi. 1-2
2).
Planşa

LXXXVII I
Oarţa

de Sus (jud.

Maramureş),

punct

Măgura.

Ceramicii din

aşezarea dacică.

Inedită.
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Pla11sa LXXXIX
' Onccşli (jud. Maramu rq), punct Cctăţcaua. Material e din aşezarea dacică. Nr. inv.
506-5 ,5. Lit.: H. Daicoviciu. O. Bandula şi I. Glodariu, Cercetările de la Onceşti din
Mom11111rcş. StCcrcM aramurq cnc 1. Baia Marc, 1965.
Planşa

XC

Planşa

XCI

Planşa

XCII

Tcmcotii ronwnll. Înălţ. păstrată 9 cm. Colecţia incipientă a muzeului. Lit.: I.
Stanciu, Material i romani conserl'(lfi ne/le col/ezion i de/ Museo provinci ale di Baia Mare,
în M. Porumb (ed.). Onwggio a Dinu Adm11estean11, Cluj-Napoca, 1996, 159, pi. 4, I.

Piese romane. Colecţia incipientă a muzeului. Lit.: I. Stanciu, Material i romani
consc1Tafi ne/le colle:ion i de/ Museo prol'inci ale di Baia Mare, în M. Porumb (ed.),
Onwggio a Dinu Adu111estean11, Cluj-Napoca, 1996, 155 sqq., pi. I, pi. 3, 2-3.

Oarţa

de Sus Uud.

Maramureş).

punct Ograde. Tezaur de monede romane. Inedit.

Planşa

XCIII
1. Berea Uud. Satu Mare), punct Soskas/C olina cu macnş. Vas din aşez.area de
epocă romanii. Înălţ. 22.2 cm, diam. gurii 11,9 cm, diam. fundului 8 cm. Nr. inv. 297.
Inedit. 2. Boineşti Uud. Satu Mare), punct Coasta Boineştilor/Belavarhegy. Piese dintr-un
mormân t (?) vandal. Lit.: A. Vende, în Swtmar Varmeg_ve, Seria Mag_varorsz.ag Varmegy ei
es Vârosai. Budapest (f.a.), fig. la p. 408.
Planşa

XCIV

Uud. Maramureş), punct Rogoaze. 1-3. Vase din aşezarea de epoca
romană. Înălţ. 15 cm, 32 cm. 49 cm, diam. gurii 22 cm, 19,5 cm, 31 cm, diam. fundului 15
cm, 16,5 cm, 15,5 cm. Nr. inv. 4217. Lit.: R. Popa, C. Kacs6, SCIVA 25, 1974, 561 sqq.
Planşa XCV
1. Lăpuşel Uud. Maramureş), punct Mociar. Vas din aşewrea medievală timpurie .
Înălţ. păstrată 24,3 cm, diam. gurii. 27,4 cm. Lit.: I. Stanciu, EphNapo censis, 4,_1994, pl. 4,
1. 2-3. Ceramică medievală timpurie. Provenienţa necunoscută. Înălţ. 22,2 cm, 14 cm,
diam. gurii 21,7 cm, 8,2 cm, diam. fundului 10,5 cm, 8,7 cm. Lit.: A. Vende, în Szatmar
Varmegy e, Seria Mag_varorsz.ag Vânneg_vei es Varvsai, Budapes t (f.a.), fig. la p. 407.
Călineşti

Planşa

XCVI

Uud. Sălaj), punct Buia Mitrului. Piese din mormint e de
secolele XI-XII. Inedite.
Nadiş

Planşa

inhumaţie din

XCVII

Uud. Maramureş), punct Zăpodie. 1-2. Obiecte de lut ars ş1 vas din
medievală timpurie . Lit.: R. Popa, SCIV 22, 1971, 601 sqq.

Sarasău
aşezarea

XCVIII
Bogdan Vodă Uud. Maramureş), punct Grădina lui Cârlig. 1-2. Vas şi pinteni din
Un centru
reşedinţa Bogdăneşti/or. Lit.: R. Popa, M. Zdroba, Şantierul arheolog ic Cuhea.
~ 1 oievodal din veacul al XIV-lea, Baia Mare, 1966.

Planşa
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Planşa

XCIX

(jud. Maramureş), punct Grădina lui Cârlig. Piese de metal din
reşedinţa Bogdăneştilor. Lit.: R. Popa, M. Zdroba, Şantierul arheologic Cuhea. Un centru
voievodal din veacul al XIV-Zea, Baia Mare, 1966.

Bogdan

Planşa

Vodă

C

1. Baia Mare (jud.

Maramureş). Opaiţe

medievale de lut. Dimensiuni: diam. gurii
10,4/14,4 cm; 7,9/8,6 cm; 11/15,8 (?) cm, diam. fundului 7,5/8,5 cm; 5,2/5,8 cm; 8, 1/9,8
(?)cm. Nr. Inv. I.F. 229; l.F. 230; l.F. 1895. Lit.: Viorica Ursu, Marmatia 7/2, 2002, fig. 12. 2. Giuleşti (jud. Maramureş). Ceramică din aşezarea medievală. Dimensiuni: înălţ. 35,2
cm; 15,8 cm, diam. gurii 23,4 cm; 15,8 cm, diam. fundului 13,5 cm; 11,4 cm. Nr. lnv. I.F.
1688; 572. Lit.: R. Popa, Cnezatul Marei, Baia Mare, 1969.
Planşa

CI
Giuleşti

(jud. Maramureş). Piese de metal din aşezarea medievalâ. Dimensiuni:
înălţ. 35,2 cm; 15,8 cm, diam. gurii 23,4 cm; 15,8 cm, diam. fundului 13,5 cm; 11,4 cm.
Nr. Inv. I.F. 1688; 572. Lit.: R. Popa, Cnezatul Marei, Baia Mare, 1969.
Planşa

Cii
Giuleşti

(jud. Maramureş). 1-3. Monede, inele sigilare
medievale. Lit.: R. Popa, Cnezatul Marei, Baia Mare, 1969.
Planşa

şz

inel din mormintele

CUI

1-3. Baia Mare (jud.

Maramureş),

Cartierul Valea Borcutului. Piese de argint din
tezaurul găsit la 1904. Lit.: J. Mihalik, ArchErt 26, 1906, 116 sqq. 4. Baia Mare (jud.
Maramureş). Tiparul sigiliului mare al oraşului Baia Mare. Lit.: V. Vătăşianu. Istoria artei
feudale în Ţările Române. Arta în perioada de dezvoltare a feudalismului, I, Bucureşti,
1959, 446, fig. 409.
Planşa

CIV

1. Baia Mare (jud.

Centrul istoric. Ceramică din secolele XVI-XVII.
Înălţ. 18,7 cm,16,5 cm, 19 cm, diam. gurii 12,1 cm, 8,7 cm, 13,4 cm, diam. fundului 8,4
cm, 6, 1 cm, 10, 2 cm. Inedită. 2. Baia Mare (jud. Maramureş), str. Caragiale. Ceramicâ
din secolul XV. Înălţ. 4,5 cm, 14.6 cm, diam. gurii 10 cm, diam. fundului 6 cm. Nr. inv.
33232-33233. Inedită. 3. Ulmeni (jud. Maramureş). Ceramică din secolul XVII. Înălţ. 31,3
cm, 31,7 cm, 42,7 cm, diam. gurii 7,5 cm, 9,3 cm, 10,3 cm, diam. fundului 10 cm, 9,6 cm,
11,5 cm. Nr. inv. I. F. 4825-4827. Inedită.
Planşa

Maramureş),

CV

Maramureş). 1-2. Arme, unelte,
Nr. inv. I. F. 3155-3158. Lit.: S. Iosipescu, Viorica Ursu, T. Ursu, Materiale 13,
1979, 337 sqq.; S. Iosipescu, Viorica Ursu, T. Ursu, Materiale 15, 1983, 374 sqq.

Cetatea Chioarului (com.Berchezoaia, jud.

ceramică.

Planşa

CVI

Cetatea Chioarului (com.Berchezoaia, jud. Maramureş). 1-3. Podoabe, clopoţel,
unelte. Lit.: S. Iosipescu, Viorica Ursu, T. Ursu, Materiale 13, 1979, 337 sqq.; S. Iosipescu,
Viorica Ursu, T. Ursu, Materiale 15, 1983, 374 sqq.
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Plan~a

CV li

. Cahle . Lit.: Danie la
Cetatea Chioarului (corn. Bcrch czoai a, jud. Maramureş)
la încep uturi până la 1700,
Marc u Istrate. Cahle din Transil\'(/nia şi Bana t de
BihlMuzBistriţa,
Plan~a

Scria Histo rica 9, Cluj- Napo ca, 2004, pi. 17, D, pi. 18, A.

CVIII

. Cahle. Lit.: Danie la
Cetatea Chioarului (corn. Berch ezoai a. jud. Maramureş)
La încep uturi pânâ la 1700,
Marc u Istrate. Cahle din Transi\'lmia şi Bana t de
BiblMuzBistriţa.
Planşa

CIX

Planşa

CX

Seria Histo rica 9, Cluj- Napo ca, 2004, pi. 17, D, pi. 18, A.

de mone de de aur. Lit.:
Baia Mare Uud. Maramureş), str. Miha i Vitea zul 4. Tezau r
, Baia Mare , 1966.
E. Chirilă, O. Band ula, Tez.aurul mone tar de la Baia Mare

Baia Mare (jud.
Planşa

Maramureş).

Tezau r de denar i de argint. Inedi t.

CXI

Viori ca
(jud. Maramureş). Tez.aur de mone de de argin t. Lit.:
Ursu, B. Nagy , Marm atia 711, 2003, 379 sqq.
Remeţi

pe

Someş
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Reviste, Serii
A CM IT
ActaArchHung
ActaMusNap
ActaMusPor
ArchErt
BerRGK

BiblArh
BiblMarmatia
BiblMusApulensis
BiblMusPor
BiblThrac
CercArh
CommArchHung
CronCercArh
Dacia

EphN apocensis
EvkNyfregyhaza
lnvArch
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Materiale
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PAS
PBF
RevBistriţei

SCIV (A)

Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice Secţia
pentru Transilvania, Cluj
Acta
Archaeologica
Academiae
Scientiarium
Hungaricae, Budapest
Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca
Acta Musei Porolissensis, Zalău
Archaeologiai Ertesito, Budapest
Bericht der Romisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archăologischen Instituts, Frankfurt am
Main
Biblioteca de Arheologie, Bucureşti
Bibliotheca Marmatia, Baia Mare
Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia
Bibliotheca Musei Porolissensis, Zalău
Bibliotheca Thracologica, Bucureşti
Cercetări Arheologice. Muzeul Naţional de Istorie a
României, Bucureşti
Communicationes
Archaeologicae
Hungariae,
Budapest
Cronica Cercetărilor Arheologice
Dacia. Recherches et Decouvertes Archeologiques en
Roumanie, Bucureşti; N.S.: Revue d' Archeologie et
d' Histoire Ancienne, Bucureşti
Ephemeris Napocensis, Cluj-Napoca
A Nyfregyhazi Josa Andras Muzeum Evkonyve,
Nyfregyhaza
Inventaria Archaeologica
Kozlemenyek a Debreceni M. Kir. Tisza Istvan Tudomany
Egyetem Regeszeti Intezetebol,
Debrecen
Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti
Mitteilungen der Prăhistorischen Kommission der
bsterreichischen Akademie der Wissenschaften,
Wien
Prăhistorische Archăologie in SUdosteuropa, Berlin
Prăhistorische Bronzefunde, MUnchen, Stuttgart
Revista Bistriţei, Bistriţa
Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie),
Bucureşti

StCerMaramureşene

StComSatu Mare
StComSibiu
StPreist
SzMME
UPA

Studii şi Cercetări Maramureşene, Baia Mare
Studii şi Comunicări Satu Mare, Satu Mare
Studii şi Comunicări Sibiu, Sibiu
Studii Preistorice
Szolnok Megyei Muzeum Evkonyve, Szolnok
Universitătsforschungen
zur
prăhistorischen
Archăologie
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