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ŞANTIERUL

ARHEOLOGIC CUHEA

UN CENTRU VOIEVODAL DIN VEACUL AL XIV-LEA
Săpăturile arheologice iniţiate la Cuhea (raionul Vişeu) pe Valea Izei,
rele către Muzeul Regional Baia Mare în colaborare cu Institutul de Arheolo:gie al Academiei Hepublicii Socialiste România, s-au desfăşurat de-a lungul
a două campanii!. în perioadele 26 mai-26 iunie 1964 şi 17 iulie-22 august 1965. Rîndurile ce urmează au drept scop prezentarea, sub forma unui
raţort de şantier, a rezultatelor obţinute la Cuhea în aceste două campanii.
In intenţia noastră a fost, în primul rînd, să punem la dispoziţia specialişti
lor din domeniul istoriei medievale a României observaţiile făcute şi materialele descoperite, interpretate în funcţie de realităţile de pe teren. In al
doilea rînd, dorim să ne adresăm unui cerc mai larg de cititori interesaţi în
cunoaşterea istoriei patriei, dorinţă justificată de faptul că obiectivele cercetate se leagă de una din cele mai importante etape ale acestei istorii, etapa formării statelor feudale române.
Datorită celui de-al doilea obiectiv propus, socotim utilă şi necesară
parcurgerea succintă a izvoarelor istorice scrise, careconturînd mediul social-politic maramureşan din veacul al XIV-iea, scot în evidenţă semnificaţia şi intC'resul descoperirilor de la Cuhea. Incursiunea în cronicile şi documentele vremii, cu care vom începe prezentarea propriu-zisă a rezultatelor
.arheologice, o socotim necesară şi datorită faptului că, exceptînd paginile
respective din Tratatul de Istoria României editat recent, Maramureşul
medieval nu a mai constituit de multă vreme obiectul lucrărilor de specia!ilate.2
Prezentul raport a fost redactat la foarte puţină vreme după terminarea săpăturilor arheologice <le la Cuhea. Se ştie că cercetările de pe teren,
<>dată încheiate, trebuiesc continuate printr-o îndelungată şi minuţioasă pre-

Colectiv.ul. de cercetare a fost format din Radu Popa. responsabilul şantie
rului şi Mircea Zdroba în campania 1964 şi din Radu Popa, Mircea Zdroba, Sanda
f'umică şi Corin.a Pop în oampania 1965. Colectivul a beneficiat tot timpul de sprijinul şi colabornrea Tov. Fr. Nistor, dire<:torul Muzeu!ui din Sighet.
2
A. Fdlipaşcu„ Voevodatul Maramureşului, Sibiu, 1945 şi, mai alPs, I. Moga.
Voievodatu/ Transilvaniei. Fapte şi interpretări istorice., în Anuarul 1'nstitutului cte
istorie naţională, X. Sibiu, 1945. unde este anai\,izată şi bibliog,ra.fia mai veche. Pentru genealogia f.amiliilor de voievozi şi cnezi maramureşeni, vezi lucra;rea re<:entă
a lui A. SacerdotPanu, Succesiunea domnilor Moldovei pină la Alexandru cel Bun,
în Romanoslavica, XI, is.to.r'ie, 'Bucureşti, 1965, p. 22..1.._229.
1
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lucrare de laborator şi cabinet a datelor şi materialelor reco~tate·, pei:_tru1
indeplinirea tuturor verificărilor şi pentr~ obţin.erea tuturor m~o~·maţnlor:
pe care ele le pot oferi. Cu toate acestea, mtocmirea prezentu,m r.aport de
santicr, f:e chiar într-o formă mai lărgitei ~.i cu încercarea de a schiţa unele·
~oncluzii de curacter mai general, se justifică din cel puţin două puncte de·
vedere.
Pe de-o parte, pli ma etapă a cercetărllor de tei:e?" de la C~ea ~te pra~-
tic ind1ciată, săpăturile urmînd a fi reluate numm m cazul ş1 ~°. r:1~sura ~n'
care cercetările din alte locuri vor impune efectuarea lIDOr venf1can·sau m'
măsura în care descoperiri de suprafaţă vor indica existenţa la Cuhea ~ un?r·
obiective rămase necercetate. Pe de altă parte, raportul nostru conţme in•
principal o detaliată descriere a constatărilor făcute pe teren •. iar observaţiile mai gene;:ale, privind datarea şi interpretarea descoperirilor, pornesc
doar de la acele date ce au caracter de certitud:ne ~r nU' pot fi ·modificate.prin continuarea sau lărgirea cercetărilor.
Prelucrarea în continuare a materialelor descoperite la„Cunea şi ana-li7a lor comp:::.rativă cu materialele şi observaţii:e~dirraltc localităţi, prevă
zute în planurile viitoare de cercetări arheologice din Maramtffeş, ne vorr
oferi prilejul de a lărgi şi detalia totodată sfera--concl\Iziil0r rroastre. 3

1

Maramureşul

*

istoric, mult mai mic decît actuala regiune admiil.istrativăj
cu acest nume, se află în bazinul superior al '.Tisei; în regiunea delimitatăi
la sud cie lanţul munţilor vulcanici - Ţibleş, Gutîi, Oaş - iar la est şi
nord de munţii Rodnei si lanţul Carpaţilor. Ifi-acest"ţii:mt se ·affa ,;ţara Ma-ramureşului" pomenită de documente cu începere din primii ani ·aî·veaculuii.:
al XIV-lea.
Ţara Maramuresului este cronologie ultifna dintre „ţărife'"·ami'ntite în~
cuprinsul Transilvaniei de izvoarele scrise, ogtndind priii. acest tE>rmen rea-Jită\i social-politice din epoca de cristalizare a relaţfi16r feudale .. Aeest fapt:
are două explicaţii. Relativa izolare geografică· a: regiunii, înconjurată demunţi şi greu accesibilă, a determinat o dezvoltare mai 'înceată a societăţii
maramureşene, cristalizarea relaţiilor feudale producindu-se aici mai tîrzim
decit în restul Transilvaniei. Tot din aceste cauze: integrarea ·efectivă a a-cestei regiuni în regatul feudal maghiar„·s-a produs tîrziu, într-o epocă în
care organizarea pe comitate a Transilvaniei· era un· proces de mult în-chciat.4
Pînă la sfîrşitul veacului al XJJI.::.lea, Mci.rarnm~eşul'este pomenit în pa-tru documente ca loc de vînătoare regală sau ca hotar al unor domenii aflate la sud sau vest de munţii ce-l înconjoară. In ultimul an al veacului al
.

. 3

Jstono.

Vez.i şi R. Popa. Biserica de ·pia'tră diii
Maramweşu/ui in SC'co/u/ a/ XN-Jea

Ci.Ihea şi ·unele' probleme pnvmrr::
în Studii şi cercetări de istoric.~

vcc/1e, 3, tom. 17, 1966, sub tipa1r.
'
4
. .
C. Dairovid11, St. Pascu, V .. Cherest-cşiu, , T.~ Mora.riti, , Din . istoria. T raw•ilva-'!nie1, voi. I, Buetul•şli, 1960, p. B2.:.
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.'.XIH-lea se aflau pe valea Tisei superioare citeva comunităţi catolice recent
'·întemeiate, a căror dijmă şi-o disputau episcopii din Agria şi Alba Iulia.;;
·un document din .1329 ne informează că era vorba de patru localităţi,
·printre care Teceu şi Cîmpulung la Tisa 6, iar alt document, din 1334,
~menţionează pentru prima oară Sighetul. 7
Comitatul regal al Maramuresului, pomenit pentru întîia oară în 1303,
·apare ca deplin închegat la 1385 în timp ce titulatura de Voievod al Mara:mureşului, amintită în tot decursul veacului al XIV-lea, dispare în primii
ani ai veacultli al XV-lea. 8
Voievodatul Maramureşului a constituit forma de organizare politică
..a societăţii autohtone. Această societate îşi găseşte ecourile începînd cu anul
-~317 în acelea.Şi documente ale cancelariei regale datorită cărora putem fixa
;..momentul şi urmări etapele includerii Maramureşului în cadrul regatului
angevin. In satele răspîndite de-a lungul văilor, sate denumite de documen·te ca „româneşti", constatăm exist:enţa unor obştii ţărăneşti în plin proces
-de desagregare, proces ce a fost g1ăbit şi desăvîrşit în contact cu noile rîn' duieli aduse aiei de statul feudal. 9 Cnezii şi voievozii ridicaţi din mijlocul
-obştilor printr-un lung proces de diferenţere socială, ale cărui începuturi se
·pierd în epoca din care ne lipsesc ştirile scrise, au devenit în multe cazuri
·colaboratori preţioşi ai regelui, primind de la acesta confirmarea situaţiei
"lor de fapt. Această colaborare s-a produs între două forţe ale căror intere. se coincideau, şi anume între regatul feudal dispus să sprijine vîrfurile locale fără de concursul cărora nu se putea concepe integrarea efectivă a Ma··ramureşului şi aceste ·vîrfuri locale, pentru care autoritatea şi mijloacele de
•-constringere de care dispunea regatul constituiau chezăşia situaţiei lor do·minante.10
Dar integrarea 1\i1aramureşului în regatul feudal nu s-a petrecut tohL)i
·pretutinden1 Şi în toate momentele fără piedici. Deşi fragmentar, ştirile
·scrise ne informează asupra rezistenţei pe care ob':'tile au opus-o incercări
·1or de a le a.servi, de a le răpi pămînrturHe cu pri~ejul hotărniciilor, a dona·.ţiilor sau întăririlor regale sau cu prilejul întemeierii noilor aşezări de oa~
. peţi regali. Pe acest fond de conflict social se desfă<;-oară un al do:\lea con'flict. de natură politică, despre care documentele vorbesc mai explicit ca
fiind unu1 ce interesa nemiJlocit cancelaria regală. Acest al doilea conflict
-·~i-a găsit expresia în rezistenţa opusă noilor rînduieli de către o altă parte
·a virfurilor locale, interesate în apărarea unei autonomii străvechi. Expo·nentul acestor forţe ţt deveriitBogdan din Cuhea, voievod al Maramureşu5
6

7
8

Istoria României, voi. II,· Bucureşti, 1962, p. 130--131.
Documente privind istoria României, C. Transilvania, ~ec. XIV. "'ol
D.l.R., C, sec XIV, voi. III, p. 248.
J

I

1

~

•

II p. 2.84 _·
•

Pentru înlocuirea voievoda.tului ma.ramureşean prin comitalul rege , Ve'l.l
M&ga, op. cit., passim.
:. I., ~ihal_yi, Diplome ?1-aramureşene din sec. XN şi XV, Siqhet, 1900.
.
.
\. en pn~tre alt~le .d1plomeJe . regale pentiru cnezii din StJrîmtura şi Gi.uleşU,
•l. M1haly1, op .. cil., .. pa.ssIID.

a.

https://biblioteca-digitala.ro

RADU POPA

şi

MIRCEA ZDROBA

lui înainte de 1343'. 11 Conflictul nu s-a încheiat în 1359 cînd Bogdan a trecut
cu ceata sa în Moldova devenind acolo primul domn al statului feudal moldovenesc de sine stătător, ci a continuat pînă la sfî:rşitul veacului al XIV-lea,
oglindindu-se în coexistenţa celor două instituţii esenţial deosebite: voievo-datul şi comitatul regal al Maramureşului.
Izvoarele scrise ne îngăduie astfel, deşi nu suficient de amănunţit, urmărirea a două procese dintre care primul şi cel mai important priveşte istoria socială a Maramureşului, iar cel de-al doilea - istoria sa politică. Râmîn în schimb de cercetat şi lămurit formele concrete în care s-au desfă
~urat aceste procese, modul în care s-au materia1~izat, în Maramureş, atît
consolidarea relaţiilor feudale cit şi contactul dintre societatea locală şi noile rînduieli aduse aici prin pătrunderea autorităţii regatului feudal. Aceste
probleme ca şi acelea care privesc nivelul general de dezvoltare a culturii"
materiale si spirituale a societăţii maramureşene în veacul al XIV-lea, vor
putea fi mai bine cunoscute doar prin cercetări arheologice. Tot prin asemenea cercetări vor trebui obţinute în viitor datele ce privesc epoca dinainte de începutul veacului al XIV-lea, epocă a cărei reconstituire istorică
o putem face azi doar ipotetic. Toate aceste întrebări ne-au stat în faţă
atunci cind am ,început în 1964 cercetările de arheologie medievală din
l\T aram ureş.

*

Prima menţiune documentară a Cuhei datează din anul 1353. La această dată, regele Ludovic I întăreşte românilor Ioan şi Ştefan, fiii lui Iuita,
„posesiunea principală ... numită Cuhea" şi cele aparţinătoare de ea. 1 ~ Cer
doi beneficiari ai diplomei regaile făceau parte dintr-o familie voievodală
mai amuresană, fiind nepoţi de frate ai fostului voievod Bog'dan şi ocupînd·
1a rîndul lor în 1349 şi 1360 demnitatea de voievod al Maramuresului.13 Din
2.nul BflO posedăm o confirmare a actului din 1353, dată acelorasi Ioan si
1
Ştefan.H In dezacord aparent cu aceste două documente mosia c{ihea este·
confiscată în anul D6;-J ele rege de la Bogdan (sublinier~a n~astră) şi acordată ca donciţie lui Bale si Drag, fiii voievodului Sas, izgoniţi din Moldova
de către 1 Bogdan. 15
fa.naliza documentelor din 1353, 1360 şi 1363 şi compararea hotarelor·
desu·1sc în ele cu realităţile de pe teren duc la concluzia că. îna:nte de 1353·.
cmstd r:iijloci_u :,i superior al riurilor Iza si Vişeu constituia o singură unitat0. l\11asura m cE\re această unitate 3Vea un caracter patrimon:al sau poli-~ lslo~ia României, \'Ol. II, p. 163-170.
I. M1halyu. op. cit .. p. 30.
11 I M'h l .
.
••
•
1_ n y1, op. cil., p. 27 si 45.
" I. M1halyi, op. cit., p. 45.
15
I M'h
·
1
•
_11_
•
a Iy1,· op. cit.,
p. 56--59. Pent,ru împrei·urarPa că poses1"t1nfla Cuhe-"·
amrnlltu I 1353 ·· 1360
· ·
·
" ·
~·
~
c· d
. a
· şi
ca apartmmd hn Ioan şi Ştefan, nu cuprindea s.a.tuJ Cuhc><1
h Oi!lr 0 P~,r~l' a s~tP!or rnre depindeau de centrul voievodal de J-c1 Cuhf'a sa.tul
Fu el a •apartmmd l_u1 Roc1dan care !-.a primH înainte de 1353 în cadrul împărtiriii
acu e Lu frate](• sau lug•a, \'l'Zi R. Popa, op. cil.
1

1..

2
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tic. depăşeşte scopurile pe care şi le-a propus prezentul raport. Reţinem doar
faptul că centrul regiunii din sud-estul Maramureşului istoric se afla la
Cl:lhea şi că acest sat a aparţinut înainte de 1365 lui Bogdan, amintit ca fost
voievod al Maramureşului în 1343. 16 Pentru epoca anterioară anului 1343· ne
lipsesc ştirile scrise asupra satului Cuhea. Ştim în schimb că după 1365 şi
pină în primii ani ai veacului al XV-lea, Cuhea a aparţinut voievozilor Drag
şi Bale, fiii lui Sas, care au ocupat în acelaşi timp înalte demnităţi în ierarhia regatului feudal maghiar. Confiscat de regele Sigismund în anul 1403,
satul Cuhea a fost dăruit în 1447 ca „donaţiune nouă" de către regele Vladis1a.v I unei familii de cnezi locali în frunte cu Simion din Cuhea. 17
Trei veacuri mai tîrziu, în 1674, tradiţia locală continua să păstreze
amintirea faptului că Bogdan a fost originar din Cuhea. 18 Mai recent, poate
sub influenţa literaturii culte inspirate din legendele „descălecatului Moldovei', s-a produs chiar şi în ,sat o an urni tă confuzie între Bogdan şi Dragoş,
astfel incit localnicii arătau pretutindeni locul „curţiloru, grajdurilor sau
mănăstirii lui Dragoş Vodă. 19
Pe temeiul acestor arătări şi a ştirilor documentare păstrate a fost întrep:-insă în vara anului 1923 o campanie de săpături arheologice la Cuhea
şi în alte citeva sate din împrejurimi. Nu cunoaştem mai amănunţit mc1
locu: şi nici amploarea acestor cercetări. Se pare că exceptînd „urmele unui
zid ce piatră şi citeva resturi de cărămizi şi de tencuială u găsite la Cuhea
in punctul numit „Le>. cruce'', rezultatul a fost negativ. 20

*

:iăpăturile arheologice iniţiate în campaniile 1964-1965 la Cuhea s-au

desfc'surat în cadrul a patru sectoare de cercetare.
?rimul dintre acestea, denumit „Reşedinţa feudală", se află pe malul
sting al Izei, pe marginea terasei înalte de 25-30 metri ce domină satul
aflat pe malul opus. Locul se numeşte „Grădina lui Cîrlig" şi are forma
unui mic promontoriu delimitat pe trei părţi de pante abrupte. fiind despărti: spre sud de restul terasei printr-o adîncitură a terenului, folosită a:zi
în parte de un drum de care. La oca. 200 m. est de acest loc se află o troită
·
înălţ:ită înainte de 1940 „pentru comemorarea lui Dragoş Vodă".
16

D.I.R. C, Transih·ania, <;Pc. XIV, Yo!. IV, p. 157.
I. Mihalyi. op, cit., p. 332. Pentru istoria mai detaliată a satului Cu.hca în
veacurile XIV-XV, aşa cum reiese din documente. vezi R. Popa, op. cil.
1
~ Miron Costin, Opere, ed. P. P. Panailescu, Bucureşti, 1958, p. 229.
9
Opiniem, împTeună cu I. Moga, op. cil„ p. 115, că Dmqoş Vodă c;-ste 11r.;1
'.
!'Oi are1aşi persa.ană cu „Dragos românul din BedE'u" pomenit documentar la 1336
(I. Mihalyi , op. cit., p. 13-16). Bedeul se .află pe malul drept al TisEi.
2
° Comisiunea Monumentelor Is•torice. secţiunea clin Transiilviania. Raport r:u
..
pnvue la lucrările din al doilea an de funcfiO';JQre (l!J22!1923), Cluj, 1924, p.12. si
urm. CefC'etă•rile au fost conduse de M. Roska. Inlr-un .raport îP.ainf.at comisiei,
acesl·a a ~rti.Ha•l că •. nici-o urmă de aşezare sau vietuire nu s-a găsit aşa că pe
terenul ştuntei tradiţia s-a terminat, ea rămînînd n.umai în sufletul poporului care
a păst•rat-o şi o va mai păstra veacuri de-a rîndulM.
17
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Al doilea sector, denumit „Mănăstire", se află la cca. 300 m. est de centrul actual al satului, centru marcat de biserica veche de lemn. In acest loc
se află o biserică construită în 1937 din lemn pe temelii de piatră, deasupra
unei movile ce purta mai demult numele de „La crucea de sus" sau „curţile
lui Dracros Vodă". Aici s-a mai păstrat în grădina cetăţeanului Bizău Vasile
o porţit~n~ din movlla nivelată în 1937, avînd o înălţime de 1,50-2 m. şi un
diametru de 8-10 m.
Al treilea sector, denumit „Vatra Satului", a cuprins o serie de sectiuni trasate în centrul actual al satului, în porţiun:le neclădite, care au putut fi cercetate în iurul bisericii vechi de lemn.
Ultimul dintre sectoare se află între satele Cuhea şi Ieud, în ho~
satului Ieud, în locul numit „Măn~stirea _Ieudl.:1.lu:". Aici s~ a!lă_ un pl~u
lat de cca. 200 m. şi lung de cca. uOO m. mconJurat pe doua parţi de pittul
Recea. In capătul dinspre răsărit al platoului erau vizibile în teren dentyelările determinate de existenta unor temelii de piatră sub solul vegetali actual. Deasupra acestor urme de clădire se află o cruce, a~.ezată acolo delmai
multă vreme.
:
-

J

*
Sectorul

„Reşedinta feudală"

Promontoriul din „Grădina lui Cîrlig" amintit mai sus avea, înainte de
începerea lucrărilor. forma unui mic platou, lung pe direcţia nord-sutl de
cca. 50 m. şi lat de 20 m., mai înalt în partea de nord, unde se continuă cu
o platformă de 15110 m. aflată cu 10 m. mai jos decît restul terasei/ (fig.
1-2). La poalele acestui promontoriu, înconjurîndu-1 pe laturile de est/şi de
nord, s-a mai păstrat o porţiune din terasa inferioară a Izei, lată de 20 m.
şi înaltă cu 5 m. deasupra albiei actuale a rîului.
·
Spre vest, drumul de care, adîncit treptat de ape, a determinat alunecări de teren !?i a rupt o parte din marginea promontoriului. Acelaşi fenomen s-a petrecut şi în partea de est, cea vizibilă dinspre sat, unde panta
coboară abrupt pe o diferenţă de nivel de peste 25 m. (fig. 3) şi unde lucră
rile agricole au distrus de asemenea o parte din suprafaţa iniţială a1 promonto1iului. Panta uşoară pe care o prezintă de la nord spre sud suprafaţa
promontoriului se datorează şi ea. cel puţin în parte, lucrărilor agricole recente, deoarece nivelele arheologice surprinse în partea de nord, lipsesc cu
totul în partea lui de sud.
La suprafaţa solului se vedeau, în special în partea de nord, fragmente
de pămînt ars şi de chirpici, scoase din adîncime de galeriile animalelor,
precum şi urmele unor gropi făcute .probabil de căutătorii de comori.
Promor:toriul a fost cercetat la început prin două secţiuni paralele, S
l/1964 lunga de 60 m. şi S 1111864 lungă de 26 m„ late amîndouă de cite
1,50 m. care l-au tăiat pe mijlocul lui de la sud spre nord, coborînd pînă pe
platforma de pe partea de nord. După ce primele secţiuni au stabilit că în
cices~ loc se află temeliile din piatră ale unei mari construcţii incendiate, cu
doua etape stratigrafic distincte, î:niconjumtă de un pava.i din pietre de riu
https://biblioteca-digitala.ro
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Prnmonte>riul din
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„Grădina

lui CîrlicJ"
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Fig. 3. -

Promontonul din „Grădina lui Cîrlig", marginea de est.

si delimitată la buza pantei printr-un sistem de fortificaţie de tipul palisadei, s-a trecut la dezvelirea întregului complex prin casete, conservîndu-se
profil<:> inten::iecJfare (fig. 4).
Stratigrafia complexului este deosebit de clară (fig. 5, 6, 7). Deasupra
unui pămînt galben-lutos cu pietriş, ce reprezintă solul vlu, a apărut pretutindeni, cu excepţia locurilor în care lucrările agricole au distrus toate nivelele de depunere, un strat subţire de 2-3 cm. de pămînt castaniu, reprezentînd nivelul de călc&re e<i prim]or constructori ai reşedinţei feudale. Din
lucrările de amem1j<:1re întreprinse de ace::;tia nivelare, săparea unui mic
sanţ de fundaţie pentru temelia casei, săpcirea gropilor pentru stîlpii de
lemn ai casei şi a: palisadei - a r::>zultat un strat de pămînt viu „purtat"întins atît in interiorul temeliilor de piatră cit şi în exteriorul lor şi deasupn1 c5ruia se află nivelui de c2lcare, corespunzind primei faze de existenţă a reşed:nţEi feudale.
Transform&rile produse cu prilejul reconstruirii complexului au îngreunat încerc::irea de rc-consti tui re a primei svle faze. Putem totuşi afirma cu
certitudin2 cei i·ese<linţa feudală se compunea d:ntr-o locuinţă dreptunghiulară, de dimemiuni nPobi~nuit de mari pentru epoca respectivă, 21 lungă de·
NP gir.dim la l·ap1ul că lo:-:11inţele din secolul al XIV-lea, cercetate prin
arh('o1 1oqin>, c·~a·u compuse drobkc>i cl.. in.tr-o sin9ură înc.'i.pflre cu .Jungim<'a
laturilor cu.prin.să între 3 şi 5 m. O c-asă ţărăne.a9Că contemporană din Mairamureş·.
<HP în mod obişm!i~ climL·11.si~rni'.e de G/12 rn.
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Fig. 5. - S ect orul „R Pşcdir;ţa f:!ud<1lă". Profilul es tic al sectiunii I/ 1964.
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12 m. ~i lată de 9 m., orientată cu feţele lungi spre răsălit, respectiv apus._
Ceea ce s-a păstrat a:ci nu reprezintă dccit temeliile locuinţei, transformate
par1,ial în faza a doua, dar am putut totuşi stabili că locuinţa avea drept temelie încă de la început un zid din bolovani de l'Îu de rnăiime mijlocie şi
mare, lat de 0,90 m. Acest zid, împreună cu o reţea de' stîlpi aflaţi în interior şi îngropaţi în pămînt, susţinea, la o înă:.:ţime pe care nu o cunoa.)tem,
planşeul încăpedlor de locu:t propriu zise. Stîlpii din interior se aflau la colţuri, de-a lungul laturilor şi pe a-..::ul lung al locuin~ci, dm· refolosirea gropilor pentru stîlp'i din foza a doua ne-a împiedicat reconstituirea completă a
aspectului iniţial al a~estei reţele. Podeaua primei faze. pe care am găsit-o·
în interiorul temeliei de piatră, aparţinea aşa dar nu încăperilor de locuit ci
unui spaţiu aflat sub plaweul încăperilor, folosit po:.:-.te ca un fel de pivniţă
sau depozit, aşa cum se mai ob:1Şnuieşte azi la unele C3se din Maramureş, ridic~te pe un soclu înalt de piatră. Aceasta explică dd'ce n-am găsit pe podea_
nici-o urmă de sob[1 sau vatră.

In jurul c:isei se cifla o curte ale cărei dimensiuni nu le mai putem stabili deoarEce limitele est şi vest ale :)romontoriu~ui au alunecat pe pantă
(spre est s-a distrus prin alunecare şi o porţiune din temelia locuinţei), iar spre sud urmele de vieţuire au fost distruse de luc·ările agricole. Ştim în
schimb că spre nord distanţa d'ntre locuinţă şi palisadă era foarte mică, mai
puţin de :l m„ dar riceastă împrejurare nu este de natură să dea o imagine-·
a.cmpra mărimii spaţiului cuprins în interiorul fortificaţiei deoarece locuinţa se găsea la rnarg:nea de nord a promontoriului. Acest loc este cel mai·
puţin expus atacurilor, ce nu puteau veni decît dinspre sud, de pe terasa
înaltă a Izei. Relieful terenului ne îndreptăţeşte să
presupunem că, spre sud, curtea avea cca. 20 m. lăţime.
Pe marginea promontoriu!ui, închizînd curtea, se afla o palisadă ale că- rei urme s-au păstrat sub forma gropilor de stîlpi (f:g. 6, 8). Judecind după
aceste gropi, stilpii emu grosi de aproape 0,40 m„ înfipţi în pămînt la o·
adîncime de 0,60-0,80 m. Am surprins trei asemenea gropi de stîlpi, aparţinînd toate palisadei de la fazri mai veche a casei. Urmele celorlalţi stilpi
au dispărut datorită distrugerii marginilor vechi ale promontoriului. S-a
păstrat în schimb pe toate profilele de pe latur:le de nord şi de sud ale complex\.tlui, unde palisada era mai aproape de locuinţă, un strat de arsură şi·
de cărbune provenind de la incendierea lemnelor din care era construită.
Pe panta cu diferenţă de nivel de 10 m, care coboară de la marginea de
nord a promontor:ului pînă pe platforma menţionată mai sus, a fost sur- prinsă în profilele secţiunilor urma unei amenajări artificiale ce avea drept
scop să mărească unghiul pantei şi să îngreuneze accesul din această parte
spre palisadă. Este probabil că această terasare, înaltă de aproape 2 m., se
continua şi pe laturile de vest şi est prin lucrări asemănătoare şi se închidea pe latura de sud printr-un şanţ de apărare. Alunecările de pantă şi hicrările agricole, ca şi caracterul relativ modest al lucrărilor de fortificare_
~orespunzătoare dimensiunilor întregului complex, au făcut ca aceste urme să dispară. Chlar şi pe latura de nord, datorită alunecării solului, nu am·
putut surprinde legătui-a stratigrafică dintre nivelele de pe promontoriu -şi
https://biblioteca-digitala.ro

incendiată a fazei vechi în sectiune a II/1964.
Deasup ra gropii se vede pavajul din faza mai nouă.'·

Fig. 8. -- Urma unui stîlp din palisada
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terasarea pantei. Dar cum această terasare rare a se fi umplut cu pămînt
scurs de sus în două faze distincte, corespunzînd celor două faze găsite pe
promontoriu, pare probabil că lucrarea datează incă d:n faza mai veche a
complexului, continuînd a exista şi în faza a doua.
Urmele palisadei incendiate din f~za mai veche, ca şi arsura de pe podeaua din aceiaşi fază a casei, dovedesc că pr:ma locuire din cuprinsul reşe
dinţei feudale a luat sfîrşit datorită unui incendiu. A,cest incendiu a fost urmat de reconstruirea locuinţei şi de îndepărtarea, în cea mai marc parte, a
urmdor sale, aşa că nu am găsit indicii ac;upra cauzelor care l-au produs.
Cu 3lte cuvinte, nu putem spune dacă este vorba de un incendiu întîmplă
tor sau de distrugerea intenţionată a complexului.
Lucrările de reconstruire a reşedinţei feudale pot fi ~iele urmărite stratigrafic. După îndepărtarea dărîmăturilor arse ale primei locuinţe, dărîmă
turi pe care nu le-am găsit deasupra podelei mai vechi, au fost săpate noi
lăcaşuri pentru reţeaua de stîlpi interiori şi pentru tălpile de lemn îngropate în noua podea, tălpi care legau între ele stîlpii verticali. (Fig. 9, 10).
In afară de stîlpii de la colţuri (colţul de sud-est al casei s-a prăbuşit
pe pantă), am mai găsit urmele a trei stilpi pe latura de vest, a cîte unui
stîlp pe mijlocul laturilor de nord ~-i sud şi a trei stîlpi pe axul nord-sud al
casei. Aceşti stilpi erau îngropaţi la adîncimea apreciabilă de 1,50-1,80 m.
în raport cu podeaua căreia îi corespund, diametrul gropilor ajungînd pînă
la 1 m. S-au găsit şi cîteva resturi carbonizate de lemn de stejar, prea rău
conservate pentru a stabili grosimea stîlpilor. In majoritatea gropilor de
stîlpi am găsit cite un bolovan mare, greu de citeva zeci de kilograme.
Şanţurile pentru tălpile adîncite în podea s-au păstrat de-a lungul temeliei de piatră, în interior, şi între stîlpii de margine şi cei de pe mijlocul
locuinţei, în ambele direcţii. In aceste şanţuri se aflau bîrne late de cca. 0,30
m. şi lungi de 2,50 m. sau 4 m. (Distanţa dintre doi stîlpi alăturaţi este de
2,50 m. pe lungimea casei şi de 4 m. pe lăţimea casei) .
.St:!"atul de pămînt lutos cu pietriş, gros de 10-15 cm„ care separă podeaua fazei mai vechi de podean3. fazei a II-a, prov:ne probabil din săparea
acestor gropi şi şanţuri. El are corespondent şi în exter:ornl locuinţei, unde
acoperă, intr-un strat mai subţire ce se pierde pe măsură ce ne depărtăm
de temelia locuinţei, nivelul legat de prima fază a complexu:ui.
Temelia de piatră a pr:mei faze a fost păstrată ~i folosită de constructorii fazei a doua. Locuinţa avea prin urmare aceiC1.7i formă şi aceleaşi dimensiuni ca şi în ,prima fază, cu rezerva că nu ştim ce s·e afla ,oe latura ei
de est, latură îndreptată spre sat, care s-a distrus prin alunecarea pantei.
Este posibil ca aci să fi existat un mic pridvor, cu atît mai mult cu cît pe
celelalte laturi nu am găsit urmele unel intrări sau scări.
Temelia de piatră a avut în faza a doua o înălţime de cca. 0,80 m. fiind
aproape 0,50 m. deasupra nivelului de călcare ce-i corespunde. Limita
superioară a temeliei a fost amenajată cu o treaptă în exterior, treaptă pe
care era aşezată o bîrnă groasă de 1lemn din care s-au mai păstrat „in situ"
dteva fragmente carbonizate. (Fig. 11).
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Ir..teriorul locuintei cu parte din gropile slilpi:or.
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Temelia de piatră a locuinţei cu treapta din exterior în secţiunea I/1964.

Se pare că reconstruirea locuinţei a avut drept rezultat atît îngroşarea
temeliilor şi pereţilor e:, cît şi înălţarea nivelului la care se găsea planşeul
încăperilor de locuit, transformate astfel intr-un fel de etaj. In orice caz, din
aprecierea în ansamblu a elementelor constructive păstrate şi a situaţiei
stratigrafice rezultate prin prăbuşirea în afară a pereţJor casei, reiese că
aceştia aveau, cel puţin ţe înălţimea soclului, grosimea de cca. 1,20 m . Această grosime rezultă din temelia de piatră cu talpa de lemn de pe exteriorul
ei, din scheletul de lemn aflat în inter:orul temeliei şi din umplutura de pă
rnint galben lutos aflat deasupra temeliei (fig. 5- 7). Lutul a fost turnat sau
bătut între peretele exterior de lemn, sprijinit pe talpa de pe temelia de
piatră şi peretele interior de lemn, sprijinit pe talpa îngropată la baza zidului şi legat de şirul marginaJl al stEpilor interiori.
Procedeul constructiv descris mai sus constitu:e un caz particular pe
care nu l-am găsit folosit nilcăieii în Maramureşul de azi. Soluţia adoptată
de meşteri îşi are ca singură exp1icaţ:e plauzibilă dolinţa de a realiza un
soclu foarte rezistent pentru o locuinţă aflată la oarecare înălţime.
Din pereţii încăperilor propriu-zise s-a păstrat o masă de chirpici ~i
pămînt ars, amestecaţi cu cărbun:, cuie şi alte obiecte, într-un strat gros pe
alocuri de 0,50 m. aflat direct peste podeaua fazei a II-a, sau scurs pe pant5
in amestec cu pămînt negru. Din amprentele de birne păstrate pe fragmentele de chirpici rezultă că suprastructura locuinţei avea ~i ea un schelet din
lemn de brad lipit cu lut amestecat cu paie. Grosimea lip'.turii de chirpici
ajungea pînă la 17 cm., iar amprentele de lemn dovedesc faptul că s-au fohttps://biblioteca-digitala.ro

losit trunchiuri de brad rotunde cu diametrul între 13 şi 20 cm. precum şi
bîrne de secţiune pătrată, cioplite la capete în unghiuri diferite pentru realizarea unui sistem de îmbinare a lemnelor pe care nu l-am putut reconstitui.
O parte a materialelor găsite în dărîmături provin de la pereţii locuinţei. Astfel, piroanele masive din fier lucrate cu ciocanul la cald, de secţiune
dreptunghiulară şi cu lungimi între 20 şi 32 cm. serveau la încheierea scheletului de lemn (fig. 12). O mare cantitate de cuie mici - cca. 5 kg. - lucrate tot din ciocan, provin probabil de la acoperişul din şindrilă al casei.
In partea de nord-vest a locuinţei s-au găsit două balamale ale unei uşi, lucrate din fier cu ciocanul, lungi de 24 cm., cu capătul lăţit şi despicat în
forma cozii de rîndunică (fig. 13). Aceste balamale erau prinse prin patru
piroane de lemnul uşii care avea grosimea de 3 cm. Lîngă una dintre balamale a apărut şi ţîţîna uşii.
In a doua fază de existenţă a complexului, curtea din jurul locuinţei
a fost pavată cu bolovani de riu. Pavajul a apărut pe laturile de nord, vest
şi sud ale locuinţei, spre est el a dispărut datorită alunecării marginei promontoriului. Cel puţin spre nord şi spre vest, în direcţiile în care am putut
obţine profile, curtea pavată a celei de-a doua faze era mai lată decît curtea
primei faze, deoarece pietrele din pavaj acoperă gropile parilor palisadei
(fig. 8).
Intr-o epocă ulterioară pavării curţii, dar înainte de distrugerea prin incendiu a fazei a doua a complexului, de-a lungul temeliei de piatră a locuinţei, în exterior, a fost adus un strat de pămînt lutos, mai gros lîngă zidul
:emeliei, poate în sCO;')Ul consolidării ei.
In legătură cu sistemul de fortificare folosit în a doua fază a complexului, nu ne-au rămas suficiente urme pentru reconstituirea lui. Nu am gă
sit nicăieri marginea exterioară a pavajului din piatră a curţii, datorită alunecării limitelor iniţiale ale promontoriului. Terasarea de pe panta dinspre
nord a continuat să existe. Menţionăm, în plus, că poziţia naturală a locului
în care se află complexul îi conferă acestuia caracterul de fortificaţie chiar
şi fără existenţa unor lucrări speciale.
Pentru determinarea unei eventuale extinderi a complexului înspre
sud-est, pe terasa înaltă a Izei, sau înspre nord, pe terasa inferioară a rîului, au fost trasate cîteva secţiuni de control. Pe terasa înaltă a fost secţio
nată o viroagă aflată la ·cca. 80 m. est de complex, dar nu s-au descoperit
urme de amenajare intenţionată. Nici cele două secţiuni trasate de-a curmezişul terasei inferioare nu au dat rezultate, iar continuarea spre est a acestei terase nu a putut fi cercetată deoarece în acest loc se află construcţii
recente.

*

Materialele găsite în interiorul complexului despre care a fost vorba
mai sus sau în preajma lui, alunecate pe pantă odată cu distrugerea marginilor promontoriului pe care se află locuinţa, conţin suficiente elemente
pentru datarea şi pentru precizarea caracterului său.
https://biblioteca-digitala.ro
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Piroane de fier de la peretii locuinţei
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Menţionăm că în acest loc, în afara celor două faze ale reşedinţei for:·.tificate, nu au fost surprinse alte urme de vieţuire şi prin uimare toate ma:terialele aparţin complexului, chiar şi în cazul în care ele nu se aflau pe pa.dea sub dărămătmile pereţilor„ci alunecate pe pantă.
Separarea materialelor în funcţie de cele două faze ale complexului nu
a fost întotdeauna posibilă .. O parte a ceramicii găsită aici sub podeaua ulti:mei faze sau sub pavajul de piatră din jurul locuinţei, aparţine cu certitu, dine fazei mai vechi a reşedinţei feudale. Alte materiale ceramice şi obiecte
·<lin metal, găsite pe podeaua ultimei faze sau în grosimea dărîmăturilor pe·reţilor locuinţei, aparţin în mod firesc ultimei faze a complexului. Tot aces·tei ultime faze trebuiesc atribuite şi piesele de oarecare valoare - pinteni,
vîrfuri de săgeţi, minere de căldăruşe - găsite pe pantă, deoarece prezenţa
1or se explică prin părăsirea fortuită a complexului ..
Virfurile de săgeţi (fig. T<J) găsite aici, sînt sugestive pentru împrejură
-rile în care a luat sfîrşit locuirea din reşellinţa feudală şi în care s-a produs incendiul amintit. Trei dintre acestea au virful rupt, fiind deteriorate
foarte prob.abil în urma izbirii 'for de o suprafaţă dură, poate de pereţii sau
-de temelia locuinţei. Cu ·alte cuvinte, aceste anne par a fi fost folosite de
.către cei care, cu prilejul· unei· lupte, au incendiat reşedinţa feudală.
Este totuşi surprinzător "faptul că fiecare dintre vîrfurile de săgeată
·găsite aparţine· untli alt tip. Iln interiorul locuin~ei a apărut un vîrf de să
,geată cu aripioare laterale. şi tub (dulie) pentru prinderea cozii de lemn,
,avînd lama tăioasă şi .uşor.aTcuită ·(fig. 1-l a). precum şi un vîrf simplu, cu

·-1
1UJ

Fig. 14. -
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pedw1cul de înfipt în ·coada de lemn, executat rudimen:-a·: (fig. 14 b). P~
pantă s-a găsit un vîrf de săgeată lung de 10 cm. cu .an~10are latera~e ş1
peduncul ascuţit, despărţit printr-u? pra~ de corpul P!ese1 ce are .secţn~ne·
aproape pătrată (fig. 14c), precum ş1 u_n virf ?e sa~eata cu lama tnungh1~u-·
lară alungită şi de secţiune hexagonala, prevazut ş1 el cu un pedunc~l (fig.
14d). Explicaţia acestei diversităţi ale aceluiaşi gen de armament, m raport cu datarea pieselor, rămîne ca problemă de viitor.
Pintenii ocupă un loc aparte printre materialele găsite (fig. 15). Marele
lor număr - 6 pinteni înh egi sau fragmentari în afara unor piese izolate
ca rozete si catarame mici ce provin tot de la pinteni - subliniază caracterul de res~dintă feudală pe care l-a avut complexul cercetat. Adăugăm că
săpătura ~u a· epuizat toate suprafeţele în care se mai pot găsi asemenea
materiale, o mare parte a regiunii de la poalele promontoriului rămînînd
necercetată. Prin săparea exhaustivă a împrejurimilor complexului, numă
rul pintenilor găsiţi ar creşte fără îndoială.
Toţi pintenii sînt de fier şi aparţin în general aceluia~i tip, avînd braţele simple, arcuite pe orizontală şi mai puţin pe verticală, terminate la capete p1in cîte un sector circular aplatizat perforat de o singură gaură rotundă prin care trecea cureluşa cu cataramă pentru fixarea pintenului pe cismă. Pe centrul arcului, în partea posterioară a pintenului, tija rozetei este
despicată pe aproape toată lungimea ei. Această tijă este în general scurtă,
de 2-3 cm. Toate rozetele găsite au cite şase raze, dar diametrul lor variază între 2,5 şi 5 cm. Doi dintre pinteni au arcuirea din planul vertical al braţelor frintă în unghi obtuz (fig. 15 c, d).
Trecind la descrierea mai detaliată a acestor piese, ne oprim în ;ximul
rînd asupra unui pinten ce se individualizează nu atît prin tip, cit prin executia îngrijită şi ornament. Cu excepţia dispariţiei rozetei, pintenul este
foarte bine conservat (fig. 15 a). Foarte masiv, acest pinten are braţele arcului de secţiune dreptunghiulară, cu muchiile mult rotunjite, d~stanţate
la capete cu 6 cm. Tija rozetei este lungă de 4,7 cm., formată din două jumătăţi de secţiune tliunghiularc'. In locul de prindere a tijei rozetei la corpul pintenu:ui, se află trei brăţări cu circomferinţa zimţată. Cite două asemenea ornamente ,se găsesc şi la capătul ei opus. Capătul acestei tije, în locul în c2re se fixa axul rozetei, are forma a două trunchiuri de con striate·
radiar. Intregul pinten, fără rozetă, are lungimea de 13 cm. Un alt pinten,
bine conservat cu excepţia capetelor arcului, are lung:mea doar de 9,5 cm.
(11 cm. cu rozetă) '?i braţele foarte subţiri, lăsînd impresia că a aparţinut
unui adolescPnt. Tija rozetei este despicată pînă la corpul pintenului şi este·
]ungă doar de 2.1 cm (fig.l~b). Capete:e arcului se terminau în aceleaşi sectoare circulare pc-1forate, dar arcuirea pe plan vertical este foarte redusă ..
Deasupra locului în c3re se prinde tij3 rozetei, arcul pintenului formează n·
ridicătură asC'u\ită.

In compc:saţie cu al doilea p:nten descris, celelalte piese nu prezintă
deosebiri importante, cu excepţia tendinţei arcului de a se f1inge în unghiw
pe plan vertical. Doar lungimea tijei rozetei diferă, dar nu depăşeşte 3,5 cm ..
Pintenii se p~indeau prin curele prevăzute cu catarame mici, cu lungi-https://biblioteca-digitala.ro
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mea tota·lă de 3,2 cm., lucrate dintr-o p~ăcuţă de fier rotunjită în faţă şi prevăzută în partea din spate cu un cîrlig (fig. 16 a). S-au găsit două asemenea
catarame, prima întreagă, iar a doua fragmentară, distrusă de incendiu
Pintenii formează cel mai concludent material pentru datarea complexului. Pintenii cu rozetă apar în regiunile învecinate la sfîrşitul secolului
al XIII-lea si evoluează ca formă în tot decursul veacului al XIV-lea Pintenii din se~olele XV-XVI cont:nuă să foloseascii rozeta, dar tija acesteia
se lungeşte treptat în legătură cu cre~terea în grosime a armurii, iar arcul
se lăţeşte şi capătă forme mai complicate. 22 Prin forma simplă a arcului şi

I
\(

I'

I
Fig. 16. -

Catarame şi plăcută decorativă din reşedinta feudali

22
I. Szendrei, Ungarische Kriegsgeschichtliche Denkmlller, Budapest, 1896, p.tiSăm.
Pentru evolutia tipologică a pintenilor în sec. XII-XV, cf. G. Nagy, A. Szabolcsmeyyei Muzeum KozePkori SarkCllltyui, în Arclt.. Ert. u.f. VIII, 1898, p. 60-----64.
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prin tija scurtă despicată .pe toată lungimea ei. pintenii de la Cuhea se daîn veacul al XIV-lea. Analogiile de care dispunem pledează pentru limitarea datării în prima jumătate a acestui veac, cercetările următoare ră
minînd să verifice această datare. In ultimă instanţă, pentru interpretarea
complexului descoperit şi pentru coroborarea lui cu ştirile scrise, ne ~Îreocu
pă posibilitatea de a data întreg materialul găsit, în perioada ce precede
deceniul al.VII-lea al veacuiJ.ui al XIV-lea.
Printre piesele de costum se numără o cataramă de centură din fier.
de formă dreptunghi 1_1lară şi cu partea din faţă u..5or arcuită (fig. 16 b). Catarama este lungă de 4,9 cm. şi lată de 4,3 cm. şi a fost găsită pe podeaua
incendiată a locuinţei. In apropierea ei au apărut fr3gmentele unei plăcuţe
de aramă, în forma unui cadru cu marginile arcuite. decupat din tablă subţire. Pliicuta avea pe margini vîrfuri terminate în cite o treflă, probabill în
număr de opt. Un decor fo1mat din frunze lungi dinţate şi din puncte a fost
. gravat pe faţa superioară a plăcuţei. Dimensiunile piesei au fost de cca. 7
cm. Datorită incendiului, plăcuţa este foarte prost conservată (fig. 16c), iar
reconstituirea formei şi a dimensiunilor exacte rămîn ipotetice. In lipsa unor
perforări prin care piesa să fi fost prinsă cu nituri sau cuie, credem că ea reprezintă un ornament cusut pe un veştmînt sau pe o suprafaţă din piele.
In interiorul locuinţei sau în preajma ei s-au găsit cîteva lame din fier
păstrate fragmentar (fig. 17). Ele provin de la cuţite mm·i, una dintre lame,
mai bine conservată, fiind lungă de 17 cm. Tot a'.ci s-au găsit două toarte
de căldăruşe lucrate din sîrmă groasă de fier, răsuci tă la una dintre piese.
La a doua toartă, prevăzută cu un ornament perforat în partea superioară,
braţele sînt bifurcate si termin2te cu r:;atru discuri prevăzute cu n:turi (fig.
18 ci. b). După lungimea niturilor. pare probabil ca mat·21ialul din care erau
lucrate căldăruscle să nu fie lemn ci metal.
O piesă mare. lucrată din tablă groasă de f:er, are fonna unui pătrat
cu laturile de cite 11 cm. arcuite prin îndoirea în jos a marginilor (fig. 18 c).
A rezultat astfel un fel de picior înalt de 2.5 cm., cure susUnea un sfe;.nic
sau o cupă, deoarece pe partea superioară s-a păstrat, p1insă cu n1 t. o placă
rotundă din fier continuată cu trei braţe din sirmă groasă răsucită.
In legătură cu a doua fază a complexului, s-au găsit cîteva fragmente
din pereţii subţiri ai unui vas (cupă, pahar?) din sticlă, pictat cu alb şi roşu
şi decorat cu mici perle din sticlă (fig. 19 a). Starea fragmentarii a vasului
împiedică reconstituirea formei sale şi a dE\corului. Menţionăm tot aici o fusaiolă şi două fragmente de opaiţe, din ceramică (fig. 19 b, c.).
In grosimea dărîmăturilor provenite din prăbuşirea spre interior a pereţilor incend~aţi şi pe podeaua aparţinînd ultimei faze a locuinţei s-au găsit.
în cîteva locuri, oase calcinate prin foc. Felul în cme s-au găsit ai:::este oase,
grupate mai multe la un loc, doverle;;te că ele provin de la bucăţi mai mari
de carne. probabil conservată prin fum sau sare, ce se aflau în interior-~!
locuinţei în momentul incendiului şi care nu au mai fost luate de cei ce au
1

tează

părăsit reşedinţa feudală.

Ceramica formează o categorie aparte a materialelor descoperite în
. acest loc. Deşi au fost găsite numeroase fragmente provenind aproape exhttps://biblioteca-digitala.ro
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clusiv de la oale si castronaşe înguste, doar două vase au putut fi întregite.
Pentru restul de materiale ceramice, prezentarea are în vedere numai teh- nica de execuţie, decorul şi profilurile buzelor, mai puţin forma completă. ,
Spre deosebire de ceramica găsită în interiorul locuinţei sau în imeld.iata ei
apropiere, fragmentele provenind din stratul de alunecare de pe pantă nu
pot fi atribuite cu certitudine fazei mai vechi sau mai noi a complexului..
Din această cauză, pentru înlcercarea de a preciza o anumită evoluţie în
timp a ceramicii de la Cuhea, ne vom servi exclusi\' de materialele găsite în
locuinţă sau în imediata ei apropiere, acolo unde situaţia stratigrafică nu a
fost distrusă de alunecarea marginilor promontoriului. Menţionăm tot aici
că fazei mai vechi a complexului îi pot fi cu certitudine atribuite, deocamdată, doar fragmente ceramice şi ~îteva cuie de fier.
O primă observaţie priveşte pasta din care sînt lucrate vasele. Indiferent de faza căreia îi aparţin frngmentele, această pastă este de slabă calitate, lipsită de omogenitate şi avînd mult nisip cu bobul destul de mare în
compoziţie. Intreaga ceramică este lucrată la roată. Unele fragmente aparţinînd ultimei faze a complexului sînt lucrate la roată de bună calitate,
avînd profile mai complicate executate cu multă precizie.
Ceramica este arsă în general la roşu, dar miezul pereţilor de vas a ră
mas de cele mai multe ori negru-cenuşiu, fiind vorba deci de o ardere incompletă, datorită poate şi grosimii mari a a1cestor pereţi. Apar ~i fragmen- ·
te de culoare neagră-roşietică. Nu am găsit ceramică cenuşie, de bună calitate, cu ardere omogenă, aşa cum apare în complexele din Moldova de la
sfîrşitul veacului al XIV-lea sau în unele complexe orăşen~ti transilvănene ·
din aceiaşi vreme. 23 Menţionăm totuşi că ceramica din a doua fază a locuinţei a fost puternic arsă secundar în timpul incendiului şi din această cauză
nu avem certitudinea că ea nu ar cuprinde şi fragmente de la vase cenuşii
propriu zise.
O categorie ceramică deosebită o formează cîteva fragmente smălţuite,.
purtînd direct deasupra pastei arse, fără intermediul angobei, un strat subţire de sllilalţ verzui. Printre aceste fragmente se numără o toartă şi un
fragment de castronaş avînd o fîşie îngustă de smalţ pe buză. Fragmentele
smălţuite datează din amîndouă fazele de existenţă ale complexului cercetat.
Decorul folosit pe pîntecele oalelor este de trei categorii: canelura su- .
perficială trasată distanţat (fig. 20 a, c.), şirul de impresiuni realizat cu rotiţa (fig. 20 b, e) şi valul simplu, cu meandre largi (fig. 20 g) sau cu meandre foarte strînse, aproape ca un fel de> zig-zag (fig. 20 i). Ca excepţie notăm l:niile scurte oblice incizate pe limita superioară a buzei unei oale sau '.
pe profilarea rotU111ji tă de pe exteriorll!l buzei unei alte cale (fig. 2131, 32).
Castronaşele au drept decor doar canelurile, trasate mai des şi mai adincit
sub forma unei benzi (fig. 20f).
Pentru problema ceramicei cep.uşii, cf. M. D. Matei, Cont ribuf ii arheo/oqice
la istoria oraşului Suceava, Bucureşti, 1963, p. 131 şi urm. Tot acolo şi bibliog.rafia .•
23
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După profilul buzelor de oale găsite în acest complex, cea mni caracteristică formă este aceea a buzei drepte sau foarte puţin răsfrînte în afară,
totdeauna scundă, prevăzută în exterior cu un „guler". adică cu o îngroşa
re marcată în partea inferioară printr-un unghiu drept sau ascuţit (fig. 20 a.
c. 2i 1- 1 s). Acest tip de buză poate fi unnărit în e-..-oluţia :ui de-a lungul celor
două faze ale complexului. Mai mult, fragmentele unei oale găsite sub podeaua fazei mai vechi, aparţinind deci primilor constructori din acest loc,

fac parte din această categorie (fig. 20a, 21 1). Evoluţia tipului de oală „cu guler" are drept caracteristică complicarea unghiului din partea inferioară a
buzei, accentuarea şenţuirii de pe mijlocul gulerului şi teşirea limitei superioare a buzei (fig. 21). In toate cazurile în care s-au găsit fragmente mai
mari din asemenea oale, decorul lor era format din caneluri rare sau din
val simplu.
Un alt tip de vas care apa!·e în ambele faze ale complexului este castronvl mic de formă tronconică, cu diametrul fundului mai mic decît cel al
gurii, cu pereţii subţiri şi drepţi şi cu buza uşor îngroşată şi teşită oblic spre
interior (fig. 20f, 21 H- 49 ). Castronaşele au fost folosite procabil ca :r;ahan'. In
afară de canelurile dese şi m3i adînci despre care s-a vorbit, castronac;;ele
au pereţii ondulaţi prin „coaste" largi, trasate la roată. Un asemenea castronaş, găsit aproape întreg în dărîmăturile fazei mai noi a locuinţei, are înăl
ţimea <le 8 cm., diametrul fundului de 9 cm„ iar cel al gurei de cca. 12 cm.
(fig. 20 f).
Un al doilea tip de oală, lipsit şi el de toartă şi cu gîtul vasului în general scund, cuprinde buzele deobicei subtili şi răsfrînte în afară, uneori cu
o arcuire în interior, cu marginea superioară a buzei teşită, şenţuită sau rotunjită (fig. 21 21 - 43 ). Pe pereţii acestui tip de oale, de la umăr în jos, apare de
regulă decorul format din rînduri de impresiuni executate cu rotiţa. De menţionat că unele buze din această categorie, cu o uşoară arcuire în interior,
căreia îi corespunde o reliefare rotunjită sau în unghiu de pe exterior, se
aseamănă destul de mult cu buzele evoluate din seria oalelor „cu guler''. ln
acest caz se află o oală găsită spartă „insituu în interiorul locuinţei, lingă temelie (fig. 20i). Relativ scundă, oala are înălţimea de aproape 12 cm., diametrul fundului d,e 8 cm., al gurei de 10 cm., şi diametrul maxim de 12 cm.,
egal cu înălţimea. Decorul se compune dintr-o linie vălurită cu meandre
neregulate şi foarte strinse, trasate cu un vîrf lat, puţin deasupra diametrului maxim al pîntecelui.
Un fund de oală găsit în stratul de alunecare de pe pantă poartă pe
fund, în relief, un semn de olar, sub forma unei stele neregulate cu cinci
colţuri (fig. 20 d).
Ca şi unele dintre obiectele de metal găsite în acest complex ,ceramica
descrisă mai sus ne permite datarea lui, avînd în plus avantajul de a ne
.ajuta în încercarea de fixare a începuturilor reşedinţei feudale. Subliniem,
-ca observaţie generală, concordanţa 'dintre datele pe care le indică cele două
·categorii de materiale. Analogiile de care dispunem, cuprinzînd ceramică
·din complexe transilvănene datate cu monete, nu sînt 'deocamdată prea nuhttps://biblioteca-digitala.ro
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meroase 24 iar valoarea lor ca termen de comparaţie pentru materialele clin·
Maramu~es rămine de stabilit, tocmai datorită particularităţilor de dezvoltare ale a~estei regiuni, despre care am vorbit la începutul raportului
nostru. Credem totu~i că, pe baza materialului ceramic, datarea primei faze·
a resedintei feudale poate fi deocamdată fixată la începutul veacului aI
XIV~lea s·au chiar la sfîr~itul veacului al XIII-lea. Pentru sfîrşitul celei de·
a doua faze a complexului, credem că materialele prezentate sugerează o
dată aflată în jurul mijlocului veacului al XIV-lea, fără a depăşi mult aceas-tă epocă. Cercetările viitoare asupra culturii materale a societăţii maramureşene din \·eacu1 al XIV-lea vor aduce fără îndoială precizări în plus.

*
Sectorul

„Mănăstire".

Lucrările din acest sector au fost mult îngreunate de faptul că movila.
ce se găsea la sfîrsitul \·eacului trecut în marginea dinspre Dragomireşti a
satului Cuhea.~ 5 a fost cuprinsă în interiorul satului crescut treptat în această directie, terenul fiind actualmente clădit şi plantat. O parte a movilei a
fost nivelată cu trei decen:i în urmă, cind s-a construit aici o biserică nouă·
de lemn pe temc-lii de piatră. O altă parte a movilei se mai afla la începutul'
campaniei 1964, după cum s-a spus, în grădina cetăţeanului Bizău Vasile~.
de la nr. 60, avînd un d:ametru de cca. 10 m. şi o înălţime de 1,50-2 m.
Cercetarea a început din această grădină. printr-o secţiune orientată apro-ximativ sud-nord, lată de 2 m. şi lungă de 26 m., de-a curmezişul movilei.
După ce am constatat că în acest loc se gl1seşte un cimitir creştin şi ruinele·
unei biserici de pir1tră, aie cărei teme~ii se află parţial sub biserica de lemn:

Ceramica de
Guhea îşi găseşte unele analogii cu materi·ai!e descoperite·
mai recent în cercetările arheologice din T ransilvania, dar distanta ma re la care
se află aceste descoperiri în 1raport cu Maramureşul ca şi datarea lor largă'.!
şi uneori contradictorie n.e împiedică deocamda·tă
să util1izăm
mai înde-aproape
aceste materia-le. Adăogăm faptul că, după toate probabi!Hătile, p·a·rticularitătUe dez-·
Yoltării istorice a Maramureşului ln"buie să se oglindească si în aspeotul culturir
Sa'le materiale. Vezi totuşi K. Horedt, Aşezarea de la Si. Gheorghe-Bedehci.za în·
Materiale şi cercetări arheologice, II, 1956, ceramică din sec. XII-XIV la pag.
29-30; C. Preda. Săpăturile arheologice de la Sîncrăieni. în M.C.A„ VI. 1959, fig ••
20--25, ceramică din sec. XII-XlII şi ·În spedal din a doua jumMaite a sec. XIII.
p. 865. Ceramica din primul nivel de căJJcare, da,tM în secolul XIII, de l·a Cetăţeni,_
are unele analogii cu cerami·ca din faza ma1i nouă a 1reşedintei feuda.Je de la Cuhed,cf. Dinu V. Rosei ti, Şantierul arheologic Cetăţeni, în Jl.1.C.A. VIII. 1962, fig. 3. p. 76,
nr. 1, 3, 4, 18 24. Cele „ou guler" iarpa1r şi lingă Braşov, fiind dia,ba•te aicolo la sf.îr-şitul sec. XIII şi în sec. XIV. A. D. Alexandrescu şi N. Constantinescu. Săp<i!uri/e·
de salvare de Pc dealu/ Şprenghi, în M.C.A. VI, 1959, p. 676, fig. 8. Unele analogii
se pot stabili şi cu ceramica de ,1.a Pia·t·ra Graivii, lingă Alba Iu'.ia, dar fragmentele da1tate acolo la sfîrşitul veacului al XIII-iea şi în. veacul al XIV-iea, par a·
<ivea un profil mai evolua1t deciit buze'le de oa.Je din faz-a mai veche a reşedinteV
feudale din Cuhea, cf. I. Berciu. Gh. An9'hel. Cetatea feudală de pe Piatra Craivii,.
in Apulum. V. 1965. p. 315. fig. 6, nr; 1-5. 7-8.
25
Pentru aceasta. Pe lingă relatări1Je bătrînilor din. sat, vezi şi I. MihailyL
op. cit. p. 507, în not.'.i.
24

1

https://biblioteca-digitala.ro

1

...
.·

Sll
Podeau<1 b11ehci/ modern' /.1. f1C

.,.,
I''

r-

~

"

I . .. \

„ . . . ...... ...

I :

...

I

+- + + +- + +

„
„,

'' ''' " .... "\'
'
' ' ""

'

:ţ

+ + + + + + +
Ci mi I ir
+- + + + + +
+
conlemporân
++:+-++- +-

'\"'
\

+ + + +

+- +- ....

Casefa 8

Grâdina

...

+j +

+ +

.J _

\
\

\

\

+

.

+ + +

.+-

i

+

'.
.. ' '

'.\ ''

9ar'd

'\

.

..... " .. . ... .

\

'\

\
\
\
\

\

Drum de deces liJ t)lsenca mode rnei

.::; IV

9.:1rd

j

t

!

t

;

I

\
\

\

'·!!."'".•„
~"*'
1'129

,,
'

I r

'

I

9.Jrd

D!J'

i

I

Consfrucfie

moderni

,,

,

III ''

SI

o==--===----~'"

Cradtna

https://biblioteca-digitala.ro

Str

Po deaut!J bm•hcit moderni l.1. fJC
~

r-

,. "

I . .. \
.

•

...

I

I.
-

......

I

•

")ţ,,

.... .....

,,,"~--- .....

+- + + +- + + + +

Case!a 8

+

N

''

\

\

''

\

'

".....

.....

.... "\

~

+

+ + + +
"F

+ + +

'°X "'

Grâdina

....

+- +

'"

.... _

'

'

.ţ

::t-=

+ + + +

Ci mii ir
+
+ + + + + +
contemporan

'

.J _

\
\
\

\

+

.

+ +

+ +-

+

:.+-

+ + +

.....

J..

+

'."

'\

.. ''

,. '
\
. '

9a r'd

\

.

. . . . . . . ...........

\

' '\
\

\
\

\

Drum de acces

la b1senca modernei

I

.::; IV

~~'

. lfJ

\\

I

j

' t

1

1

1

1

1 1

I

I

I

I

I

I

\
\

\

"<l8

'·~
·"'
N29

'

g.Jrd

'

g<Jrd

(Jj#

I

I

Conslruct /e
moderni

,,
i;:.~,·~\.„ ,
•li

8

,,

.;;.i

~-""' ·' 114
{'

o

=====----r::::::==„.... c.

• 110

~I'""

·'

SI

f,„

~.====>

Crad1na
I .

••
Flg. 22. _

Planul general al săpăturilor din. sectorul „Mănăst i re ''.
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cu trei decenii în urmă, am contbuat cercetarea prin trasarea a
trei secţiuni pe lingă biserica cea nouă şi a unei casete în grcS.:Jina cetăteanu
lui Mihnea Ion de la nr. 61- In campania 1965, am trasat o a'.t:'i casetă în interiorul bisericii noi de lemn, după demontarea podelei din sc:înduri şi o secţiune în grădina cetăţeanului Bizău Vasi·:e, in axul bisericii vechi (fig. 22).
In acest fel am putut reconstitui aproape comp!et planul bisericii vechi
de piatră, identif:ca sau dezveli integral un număr de ~19 de morminte precum şi recolta unele materiale arheologice, în special ceramică şi manete.
Movila din grădina cetăţeanului Bizău Vasile, formată din molozul rezultat de pe urma demolării biseridi vechi de piatră. acoperea porţiuni din
zidurile acestei iJiserici, conservate pe o înălţime de 1,00-1,40 m. deasupra
nivelului vechi de călcare. Aceste ziduri au fost degajate, după încheierea
cercetării prin ,secţiuni, pînă ~a nivei!ul prasului întnirii în biserica veche
(fig. 23). La sfîrşitul campaniei 1965, zidurile au fost ccnsolidate cu ciment,
iar deasupra lor s-a construit un acoperi~ de protecţie pe stîlpi de lemn, cu
d:mensiunile de 12 ·7 m., pentru a conseiVa aceste interesante şi preţioase
ruine (fig. 24).
Situaţia stratigrafică din acest sector a fost concludentă doar în secţiu
nea I/1964 şi în caseta B din interiorul bisericii noi. In secţiun:le trasate
lîngii biserica nouă, am găsit straturi:e rfr>colite, pînă mai jos de n:velul de
călcare al monumentului vechi, ele către constructorii ele acum trei decenii
care au nivelat mov:la.

fig,

23. -

Ruinele bisericii de piatră din Cuhea, după degajarea mo:ozului
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Fig. 2-1. -

Rl!inelc biscricli ele piatr<l clin Cuhca dup<l construirea
acoricrişu:ui prnlcctor.

Din cele două profile nedc1·anjate pe c~re le-am obţinut, se desprind
suficiente elemente pentru rnconstituirea .nivelelor existente aici (fig.
23). Solul vir.'.:(n este reprezentat de prundişul adus de apele Izei, la o adîncirnc medie c!c 1.20 m. In anumite locuri, di:'::isupra ace stui prundiş, se gă.
seştc un s~,rat de lut galben-castaniu de grosime variabilă, anterior şi el oricăror locuir:.
L::i. o adîncime cuprinsă aproximativ între 0.50 şi 1,00 m. (toate adîncimile sînt date in funcţie de vechiul nivel de călcare al bisericii de piatră), a
apărut pretutlndeni, chiar şi în locurile in care straturile superioare au fost
deranjate prin nivelarea movilei, un nivel de pămînt castaniu-lutos, pigmentat cu rare fra.gmente de cărbune. In acest nivel s-au descoperit pete de
arsură şi ceramică din prima epocă a fierului. Petele de arsură provin probabil de la vetre sau de la podeana incendiată a unor locuinţe de suprafa1;ă,
dar porţiunile miel dezvelite, fragmentate de gropile cimitirului feudal, nu
au permis obţinerea unor observaţii mai detaliate.
Deasupra nivelului hallstattian, se află nivelul medieval. El are o gros:mc medie de 20-30 cm. şi o culoare castaniu-cenuşie fiind pigmentat cu
cărbune. In partea superioară, nivelul medieval cuprinde fragmente de mortar şi moloz. Din el pleacă gropile mormintelor. In locurile în care a putut
fi surprins un pavaj rar, corespunzîndmomentllllui zidirii bisericii de piatră
(in S I/1964), sau o placă de mortar corespunzînd aproximativ aceluiasi rnototuşi

1
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ment (în cas. B/1965, vezi fig. 25), a reieşit cu claritate împrejurarea că nivelul medieval ca şi cimitirul ce-i corespunde, se împart în două faze. O
·parte din morminte sînt mai vechi decît momentul construirii bisericii de
piatră, gropile lor fiind acoperite de pavajul şi de placa de mortar amintite
mai sus (fig. 25), în timp ce alte morminte, ale căror gropi sparg pavajul,
sînt practicate după construirea bisericii de platră. Constatarea se verifică
prin faptul că trei morminte din faza mai veche a cimitirului (mormintele
l:~. 36 şi 37 pe plan), au fost tăiate de şanţuriJle de fundaţie ale bisericii de
-piatră.

Deasupra nivelului medieval, pe grosimi variabile, se găseşte un strat
de moloz, rezultat din demolarea bisericii vechi, acoperit la rîndul lui de un
strat subţfre de pămînt vegetal.
Biserica de piatră reprezintă desigur cel mai interesant obiectiv dintre
•cele descoperi te şi cercetate în aJcest loc. Spre deosebire de biserica construi tă cu trei decenii în urmă şi orientată VNV-ESE, biserica de piatră
-este olientată aproape riguros Vest-Est, abaterea spre NV fiind de numai
5°. Judecind după plan, biserica este de tip „sală" avînd dimensiuni apreciabile, lungimea totală de 23 m., iar lăţimea ma"Ximă, în dreptul navei, de
11,50 m. Monumentul cuprinde, de la vest spre est, un turn clopotniţă cu
dimens:unile de 3,50/5 m., o navă dreptunghiulară de 13/11,50 m. şi un altar
te1minat spre răsărit cu o absidă poligonală. Pe latura de nord a altarului
s-au clescopelit temeliile unei miici încăperi cu dimenslunile interioare de
3,30/2,50 m. Pe colţurile vestice ale navei se găsesc contraforţi dispuşi oblic
în raport cu laturile monumentulul, iar muchiile absidei altarului sînt la
rîndul lor sprijinite de contraforţi.
Intreaga zidărie a bisericii, atît aceea din temelii cît şi aceea din porţiun]e păstrate pînă la 1,40 m. deasupra nivelului vechi de călcare, este din
piatră brută de carieră, legată cu un mortar de var destul de puţin rezistent.
Grosim.ea temeliilor este de cca. 1,10-1,20 m., cu excepţia .temeliEor turnului-clopotniţă ce au 1,65 m. Deasupra nivelului de călcare, zidul se îngustează pîr:ă '1a 0,80-0,00 m. la pereţii navei ,şi 1,30 m. la. pereţii turnuluic~opotniţă.

Pe lîngă piL1tra brută de carieră, a fost folosită şi piatra cioplită. Astfel, pragul intrării în turnul-clopotniţă este format din blocuri ecarisate iar
ce:e două uşi, prima din exterior în parterul turnului-clopotniţă, a doua de
aici în navă, păstrate pe o înălţime de peste 1 m., aveau şi ele cadre de piatră profilată. La uşa din exterior se poate vorbi chiar de restrnile unui portal (fig. 26), dar starea proastă de conservare a pietrei împiedică reconstituirea formei sale. Pe zidurile laterale ale turnului-clopotniţă şi pe laturile de
vest ale navei, s-a păstrat la înălţimea de 0,85 m. un şir de blocuri lungi cu
profil pieziş, reprezentînd limita superioară a soclului, ce înconjura probabil
întreg monumentul cu exicepţia laturii de vest a turnului-clopotniţi.
Temelia şi z:durile găsite sînt, pretutindeni, perfect întreţesute. Cu alte cuvinte, întreg monumentul cu toate detaliile sale planimetrice a fost ri·dicat dintr-o dată şi nu există nici un argument în favoarea unei modifi•Cări sau adăogiri, ulterioare momentului înălţării sale.
https://biblioteca-digitala.ro
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Fragmente mici de tencuială fină cu urme de pictură, au fost găsite în
:grosimea molozului provenit din dărîmarea bisericii, dovedind că monumen"'tul avea în interior decor pictat.
In ceea ce priveşte cimitirul ale cărui morminte se află în preajma sau
in interiorul bisericii de piatră, el are o dublă importanţă. Pe de-o parte,
rmormintele din faza a doua a Cimitirului, contemporane bisericii, ne-au ser·vit la datarea monumentului prin monetele pe care le cuprindeau ca inven;tar. Pe de altă parte, mormintele din prima fază a cimitirului ne asigură că
·satul este mai vechi decit data bisericii de piatră şi, mai mult, ne oferă indicaţia că în acest loc a mai existat o biserică, în jurul căreia s-au practicat
»îngropările acestei faze.
Dificultăţile de cercetare a terenului, constînd din prezenţa unor clă
·diri noi, a plantaţiilor. a bisericii recente din lemn şi a unui cimitir contemporan la sud de ea, au împiedicat identificarea şi cercetarea acestui ipotetic
·prim monument feudal din sectorul „Mănăstire". Ţinînd seama de contextul
·social-economic în care s-a încadrat acest monument şi referindu-ne la cul·tura materială a societăţii maramureşene de la începutul veacului al XIV1ea şi dinainte de această epocă, credem că biserica corespunzînd fazei mai
-vechi a cimitirului a fost din lemn şi a fost demontată în momentul con·struirii b:sericii de piatră, astfel că pe teren nu au rămas urme consistente
ale acestui·prim monument.
•
Din totalul de 39 de morminte identificate, doar o mică parte au putut
fi dezvelite integral deoarece situaţia de pe teren a împiedicat lărgirea seciiunilor prin casete în locurile în care au apărut scheletele. Cu toate aces""tea, putem face unele observaţii privind ritul de înmormîntare, observaţii
ce privesc ambele faze ale cimitirului, deoarece intre ele nu există deosebiri
··esenţiale.

Toate scheletele erau culcate pe spate, cu capul spre vest şi picioarele
,spre est. Orientarea nu respectă totuşi în mod riguros direcţia vest-est,
între morminte existînd diferenţe ce ajung pînă la 15-20°. In cuprinsul
:acestor diferenţe, mormintele din faza mai veche a cimitirului au tendinţa
de a se abate spre VSV respectiv ENE. O explicaţie a acestei particularităţi
:ar putea consta din orientarea diferită, în comparaţie cu biserica de piatră,
a monumentului corespunzător fazei mai vechi a cimitirului.
Vn alt detaliu ce deosebeşte între ele mormintele, este poziţia braţelor.
Sub acest aspect, mormintele pot fi împărţite în trei categorii:
- un braţ paralel cu corpul, iar al doilea îndoit pe ,T)iept sau pe regiunea abdomenului.
- ambele braţe inicruci~ate pe piept sau pe regiunea abdomenului.
- un braţ îndoit pe piept, iar al doilea pe regiunea abdomenului.
Probabil că cel puţin o parte din deosebirile enumerate se datoresc deplasării membrelor superioare în timpul tasărj părrlintului. Pledează pen-tru aceasta şi faptul că, în cîteva morminte, am g~'.:i.sit cuie sau fragmente
·din scoabe de fier ce provin cu siguranţă de la sicrie. Pe de altă parte, cate~oriile de mai sus nu ţin seama dacă este vorba de braţul stîng sau de cel
idrept. Luînd .şi acest din trrmă detaliu în considerare, ar trebui enumerate
https://biblioteca-digitala.ro
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sub-categorii şi atunci nu ar mai fi, în mod practiC, în tot cimitirul două:
morminte perfect identice. Constatarea rămîne de explicat, poate cu prilejul cercetării în condiţii mai prielnice a unui alt cimitir. Menţionăm că clin.
punctul de vedere al poziţiei braţelor, nu am putut surprinde diferenţe între faza mai veche şi aceea mai nouă a cimitirului ..
Din faza mai veche a cimitirului fac parte cu certitudine un număr de
8 morminte. Trei sînt tăiate de şanţurJe de fundaţie ale bisericii de piatră·
(vezi mai sus p. 35), două au drept capac al gropilor pavajul acestei bis·2rici (mormintele 8 şi 17, vezi fig. 22 şi 25), iar trei sînt căpăcuite de placa
de morb:ir de la sud de altarul bisericii de piatră (morminteie 33, 34 şi 35,
vezi fig. 22 şi 25 b). Nici-unul dintre morminte'!.e acestei faze nu avea inventar.
Din faza mzii nouă a cimitirului face parte cu certitudine un rrumăr de
7 morminte. Gropile a patru morminte taie pavajul de p:atră (mormintele2, 6, 7 si 8, vezi fig. 22 şi 23 a) - groapa unui mormint este practicată lîngă
temelia bisericii de piatră pe care a folosit-o drept latură (mormîntul 24),.
iar alte două morminte se află în încăperea de pe latura de nord a altarului, (mormintele 15 şi 16 - vezi fig. 22, 27) în aşa fel incit gropile lor au
folosit drept laturi zidwile acestei încăperi. Fragmentele de mortar din umplutura gropilor acestcr două morminte nu lasă nici o îndoială asupra faptului că sînt ulterioare momentului construirii bisericli.
Pre:~enta mormintelor în încăperea de lingă altar ridică şi o altă problemă, legată de semnificaţia acestei construcţii. Cu toate că ea ocupă locul în
c<!re se găseşte deobicei sacristia bisericllor catolice, folosirea ei drept gropnită (cameră a mormintelor) este evidentă. In sacristiile bisericilor catolice
nu se află niciodată mo1·minie.
In trei din mormintele acestei faze s-au găsit manete. A mai apărut o
monetă si într-un mormînt neprecizat stratigrafic. mormînt ce trebuie in-,
clus si el, prin data manetei, în faza mai nouă a cimitirului (mormîntul 18)_
Scheletele clin încăperea de lingă altar aveau sub falangele mîinii cite un
dinar de argint de la Ludovic I. Menţionăm ca particUJlaritate semnificativă faptul că scheletul de lingă zidul de nord al încăperii, logic cel mai vechi.
avea o monetă emisă în anul 1343 26 (fi!!,. 28 1). iar scheletul de lîngă ei o
monetă emisă în perioada 1346-1349 27 (fig. 28 2 ). Relese că aceste două
rnorm.inte sint cele mai vechi din faza a doua a cimitirului si că data de
1343 are valoare de termen antequem pentru zidir~a biseric:i de piatră. Ce-.
lelalte două monete, găsite în mormintele 6 şi 18, sînt dinari emişi de Ma-.
ria, regina Ungariei, între 1382 şi 1387 (fig. 28 3- 4 ).
Apartenenţa celorlalte morminte la faza mai veche sau mai nouă a cimitirului este nesigură. Unele au fost răvăşite de morminte ulterioare, iar
26 E. Unge!!', Magyar eremliatcirozo, Kozepkoir, II, (1307-1540), Budapesta 1960
rur. 425. Indentifica:rea in.tregu!lui ma1erial IlJl.UDjsmat.ic găsit la Cuhea s-a fă~ut I~
Cabinetul numismatic al Academi'e-i Republicii Socialiste România, prin amab~lita
tea colegilor Octaiv.ian Iliescu şi Elena Isăcescu, cărora le mulţumim. şi pe această,

ca.le.
Ti
28

E. Unger, op, cit. nr. 428.
E. Unger, op. cit. nir. 453.
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Mon e te d in mormin tel e ci mitirului medieval.
1. Dinar d e la Ludov'ÎC I. - (1 343).
2. Dinarr- d e la Lu dovic I - (1346- 1349).
3-4. Dina:ri de la Maria (1 382- 1387).

Fig .28. -

în alte cazuri situaţi a stratigrafi că a fo st distrusă de lucrările de nivelare
practicate cu trei decenii în w·mă (în special pentru mormintele din
S II/1964 şi S IV/1964). Cîteva morminte se găs eau prea departe de biserica
de piatră, într -o regiune în care lipseau pavajele sau ni velele legate de construirea ei.
Două di ntre mormintele neprecizate ca încadrare cronologică ocupă totuşi o situaţie deosebi tă. P rimul dintre ele este un m ormînt d e copil, aflat
lîngă zrdu:l nor:dic al î:nicăiperi-i altarului biiSericii de piatră , la o adînd m e relativ mică (monnîntul 12). In groapa lui s-au găsit, pînă la fund, fragmente
de m oloz ş i chiar fragmente de fre scă din decorul pictat al bisericii. Acest
mormînt este probabil ulter ior momentului aba ndonării bisericii, .fiind
practicat într-o vreme în care cl ădirea se afla în stare de rui n ă .
Al doilea µionnînt .constă dintr-o cuti1e cPaniană, izo1'ată, găsită în oolţull
de nor d-vest al încăper:i de pe latw·a de nord a altarului (mormîntul 31), la
ace ia ş i adîncime cu cele două mormi nte din această încăpere (fig. 29). C'.ltia
craniană era culcată pe partea stingă, iar în preajma ei nu s-au descoperit
alte oase, care să provin ă de la acelaşi schelet. Nu a fost găsit nici maxilarul
inferior . După condiţiile d e descoperire, eventualitatea apartenenţei acestei
cutii cranien e la un mormînt deranjat de şanţurile de fundaţie ale bisericii
https://biblioteca-digitala.ro
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de piatră, este exclusă. La demontarea ei a
poralului, o gaură de trepanare. 29

apărut,

pe partea

stîngă

a tem-

Imprejurfirile în care a ajuns aici cutia craniană amintită sînt greu de
reconstituit. Pare prnbabil că este vorba de depunerea pe fundul unei mici
gropi săpate in colţul gropniţei a unei părţi dintr-un schelet găsit de constructmii biserici în altă parte. Este posibil ca scheletul să fi aparţinut altei epcci. lcgîndu-se eventualul de nivelul hallstattian descoperit în această
regiune. Ingrnparea cutiei cr~nieae, fie si secundară, s-a produs în orice caz
în cpociJ feudală, dură construirea bisericii de piatră.
Printre mate:·ialele arheologice g;)site în secţiunile şi casetele practicate în acest ~ecto1·, menţ.iornim inainte de toate un mic tezaur răvăşit, format
din moc>.12te de 3rgint. Tezarnul cuprinde G manete mai mult sau mai puţin
intrc6i, prnst co11_sc'rYate, şi fragE,_cn1.e ele la aJte 2 sau 3 monete. Eie au apă
rut în casei.a B'19G5, în ex~eri::n'lrl bisericii c12 p:atr~i. la 10-20 cm. sud de temelia 3lLJl ului, răs_r::-:nd:te pe o suprafaţă de cca. 0,5 m 2 şi la o adîncime de
0,20 m. în raport cu nivelul de călcare al monumentului din secolul al
XIV-ka. Tezaurul se C\fla în stratul d0 pf:mînt castaniu-cenuşos, cu rare
fragmente de mcrtar de var, ele deasupra plăcii de mortar de la sud de temelia ciltcil'Uh1i (fig. ~;) b). Cum plc:ca de mortar este contemporană sau puţin anterioar;:'t (c::i moment al lucrărilo~· ele construcţie, nu şi ca epocă sau
ca fceC1) biscr:cli de piatr2. unnE.·ază ca şi monetele clin tezaur să fie luate
în considc>rare pe!1tru vci'i::'.icarea aedul termen antcquem al monumentului. Este. ce aceea, important de subliniat că manetele sînt contemporane
cu cel~ clin mormintele g5site în gropniţă. Au putut fi identificaţi doi dinari
de '1a Ştefan DuşJn, ţarul Serbiei (1:)31-1~{46 30 (fl~. ~-w 1 - 2 ) şi doi groşi d2 ~a
Ludovic L emi:şi în p::: ri0ada 1346-135l31 (fig. 20~- 1 ). Pestul manetelor
au fost pren detelforate p0ntru a se putea prnc:za d::ita lor, dar se pare că
printre ele se află încă_ cel puţin cite unul din exemplarele amintite mai sus.
Stratul hallst::lttian a dat la iveală cîteva zeci de fragmente ceramice,
dar mare2 lor majoritate sînt de dimensiuni foarte m:ci şi sînt cordd)ate,
astfel că încadrarea mai precisă a Jocuilii din prima epocă a fierului întîmpină dificultăţi. Intr-un singur caz, la sud de turnul-clopotniţă, în S I/1964 •.
a apc"irut un cast!·on de dimensiuni mari, spart „in situ", ce a putut fi recon1

Experi:ii7la miedk?·lă efectuaotă _de Dr. N. Mihăile.sou şi Dr. N. Nk:ola de Ia SpitaJw Ilir. 1 - BUJCureş.h, a dat urmaitoarele 1rezultate: „VîrsLa ·cca. 45---50 ani, craniu dol:icocefal. Gaură de t1rer--aruar0 f.rontală stg. antero---l•ate-rală cu d1ametntl de
~.5 c:n-· yecht~-E6:. gă~1:rii -:-ste de :ca. 5--6. lu~ înadnte ele deces (marginea poste.rom.fe<noara a gaun1 pe fata externa a cir-aruulllll - ou tabla externă ridica-tă şi conso0lirlia·tă ).
Radiog 0ra.fia craniului faţă
ambe-le p:rofilf' a-rată existenţa unei maJ,adii hiperostozante, foa:r-te maircată, generalizate.
Amprentele vaselor di:ploice foarte ai-laitaile. Presuipuneue: gaură de trepa.n-aire cu scop terapeutic".
Exprimăm şi p.e
această oa•le mulţumiorile noastre pentru a.mabiilita!ea de care ne-am bucurat.
30
S. Ljubica, Opis jugoslavenskih novaca, Zilgreb, 1875, p. 100, tab. Vll/3.
31
E. Unger, op. cit, m. 421.
29
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Fig. 30. -

Monete din tez;iurul găsit la sud d 2 altar.
1-2. Dinan de la Ştefan Duşan (1331-13-IG).
3-4. Groşi de la Ludovic I (1346--1351).
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stituit (fig. 31). De formă tronconică, cu fundul m~ îngust_ decît ~ura, c~:
tronul are înălţimea de 25 cm., diametrul fundulm de 13,:J cm. ş1 al guru
de 51 cm. Marginile buzei, subţiate treptat, sînt răsfrînte spre interior. Pereţii vasului, grosi de 1 cm., au culoarea roşiatică în interior şi neagră-cenu-

Fig. 31. -

Castron hallstattian din sectorul

„Mănăstire".

sie în exterior. Decorul este format dintr-un sector cu caneluri şi alveole
iate, dispuse oblic şi paralel pe întreaga parte supe1ioară a suprafeţei exterioare.
Ceramică aparţinînd nivelului medieval a apărut în secţiunea III/1964,
trasată de-a lungul bisericii moderne şi în caseta A/1964 prin care a fost lăr
gită această secţiune· Aici s-au găsit fragmente de la cîteva oale mari, fără
toartă. Condiţiile de descoperire nu sînt din păcate concludente pentru încadrarea materialelor în faza mai veche sau mai nouă a nivelului medieval,
deoarece ele se găseau, amestecate cu cărbune, la baza molozului rezultat
din demantelarea bisericii, într-un loc în care lucrările 'de nivelare au distrus depunerile anterioare acestei demantelări.
Cu toate acestea, fragmentele ceramice pot fi împărţite, după factură,
formă şi decor, în două categorii, cronologic deosebite.
Din prima categorie, mai veche, fac parte, printre altele, fragmentele
unei oale-borcan scunde şi late, cu gura largă, lucrată dintr-o pastă de calitate foarte slabă, neomogenă, cu mult nislp ca degresant, modelată la roată
~i îndreptată în interior cu mina (fig. 32). Oala este înaltă de 13,5 cm., are
diametrul fundului de 12 cm. şi al gurii de cca. 14,5 cm. Diametrul maxim
al pîntecului oalei, af~aticam la jumătatea înăllţimii sale, este de 16,::J cm. Arderea ei s-a produs într-un cuptor primitiv, care a dat pereţilor culoare roşietică, pe grosimea unui strat superficial, în timp ce miezul a rămas negru-cenuşiu. Buza oalei este scundă, subţiată treptat şi răsfrintă în afară.
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 32. -

Oală-borcan

din sectorul

„Mănăstire".

Decorul este format din trei linii în val, trasate destul de regulat cu meandre relativ strînse, pe umăr, diametru maxim şi sub pîntecele vasului. Partea de jos a suprafeţei oalei este distrusă prin clivare şi nu ştim dacă pe ea
nu se afla o a patra linie în va/l.
Datarea acestei oale întîmpină deocamdată dificultăţi, datorită lipsei
unor alte materiale asemănătoare, clin aceiaşi regiune sau chiar din regiunile înconjurătoare, care să servească drept termene de comparaţie. După
factură şi formă, vasul are, în orice caz, un caracter mai primitiv decît ceramica din prima fază a reşedinţei feudale. El se leagă probabil de prima
fază a cimitirului medieval şi nu credem să fie mai recent decît sfîrşitul
veacului al XIII-lea.
Din a doua categorie fa.c .i:arte fragmente pro-1enind de la cîteva oale
lipsite şi ele de toartă, lucrate dintr-o pastă mai omogenă cu puţin nisip ca.
https://biblioteca-digitala.ro
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modelate la roată rapidă, cu toate că şi la ele sînt vizibile încu mîna, în special în interior. Arderea continuă să fie rosietic-neagră. Pereţii fiind mai 1subţiri, miezul Lor a rămas negru-cenuşiu
doar la o parte a fragmentelor provenind de la fundul oalelor.
Forma buzei este identică în unele cazuri cu profilele ceramicei din reşe
dinţa feudală (fig. 34), dar pe lingă buzele „cu guC..er" apar şi pro.file mai1 complicate, cu muchia superioară îngroşată şi teşită oblic spre interior sau cu o
arcuire pronunţată sub buză. Decorul este format în toate cazurile din linii
în val, trasate distanţat, cu meandre strînse sau cu meandre foarte largi
care se întretaie (fig. 33 b, c). O parte a ceramicei din această a doua categorie este contemporană cu materialele găsite în sectorul „Reşedinta feudală", dar o altă parte a ei pare ceva mai evoluată şi deci mai recentă, acoperind întregul veac XIV şi poate chiar începutul veacului al XV-lea.
O::.lele rni noi. din a doua jumătate a veacului al XIV-lea şi de la începutul veacului al XV-lea, prezintă o anumită evoluţie şi în privinţa arhitecturii vaselor, ai căror umeri sînt mai arcuiţi şi mai scurţi. Diametrul maxim din regiunea umărului sau imediat sub acesta, se află la 213 din înălţi
mea tclală a vasului. O oală din 2cest .srup are înălţimea de 20 cm., diametrul fundului de 9,5 cm. 0i al gur;i de 13 cm., diametrul maxim fiind de
15 cm. Pe fundul ei se află un semn de olar, în relief, format din două triunghiuri opuse la vîrf, divizate de o mediană comună (fig. 33 b).
In grosimea molozului degajat din jurul ruine1or au apărut şi alte fragmente ceramice. provenind de la oale şi ulcioare, din pastă omogenă arsă
cenuşiu, unitară pe toată gPosimea pereţilor, sau arsă la r~u. In acest din urmă caz, pereţii oalelor sînt subtiri, avînd pe feţele interioare ondulaţii largi.
Intre aceste materiale apci.r si toarte, provenind probabil atît de la oale cît
şi de la ulcioare. Materialele rlin pTosimea molozului datează din veacurile
XV-XVI ~i fixează un termen postquem pentru epoca în care s-a produs
demolarea biser:cii de piatră.
degresant

şi

dreptările făcute

*
Sectorul „Vatra satuluiu.
Prin cele şapte scctiuni, trasate ~i adîncite pînă la solul viu în regiunea
centrnlă a satului Cuhca, s-a urm~irit identificarea vetrei vechi a satului şi
obţinerea de informaţ.ii asupra începuturilor aşezării. Secţiunile au avut lungimi şi lăţimi diferite în funcţie de terenul neclădit pe care l-am putut cerceta. Late de 1 m. sau 1,50 m. ~i lungi între 10 şi 4·0 m., ele însumează o
suprafaţă de aproape 250 m. 2
Cercetarea a început din apropierea sectorului „Mănăstire" si s-a întins
pe lîngă biserica veche din centrul satului, ajungînd pînă în dr~ptul sectorului „Reşedinţa feudală", de pe malul opus al I zei. Datorită densităţii C0!"strucţiilor din această parte a satului şi a posibilităţilor foarte limitate de
,cercetare, săpătura nu a putut avea caracter metodic şi nu a dat rezultate
https://biblioteca-digitala.ro
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Ceramică

d~n

sectorul „M:iui:slire'"'.
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concludente. Au fost surprinse cîteva temelii din bolovani de rîu ale unor
constructii de lemn, dar nici una dintre ele nu pare a fi fost contemporană
cu comole:xele cercetate in celelalte două sectoare. Unele fragmente ceramice d~scoperite izolat reprezintă ce:e mai vechi urme descoperite, ce pot fi
datate în veacurile XIV-XVI.
Sectiunile trasate în vatr<'< ~atului au dus cu toate acestea la unele concluzii c~ caracter mai general ce pot fi sintetizate .în modul următoir:
a) In regiunea delimitată spre sud de albia !zei şi spre nord de ş::i
seaua regională precum şi dincolo de această ~osea, pe o lăţime ce nu a pu-tut fi precizată, apare pretutindeni, deasupra solului viu, un nivel ha~lstat1ian de grosime şi consistenţă variabilă, cuprinzînd rare fragmente ceramice din prima epocă a fierului. Pe direcţia est-vest, aria de răspîndire a acestor materiale ţine cd pu~in de la biserica de piatră ~i pină în dreptul reşe-
dinţei feudale fortificate. Este vorba, aşa dar, de o aşezare din prima epocă
a fierului 2flc:tă pe IJ.13lul drept al !zei, în locul confluenţei acesteia cu valea Bocicoielului.
b) In apropierea bisericii vechi de piatră nu există urme de locuire din
epoca feudală, care să fie anterioare veacurilor XVIII-XIX. Cu alt cuvinte, biserica de piatră si cimitirul din veacul al XIV-lea, se găseau la o
oarecare distanţă de aşezarea ce le corespunde.
c) Cele mai vechi u~·me din epoca feudală găsite în sectorul „Vatra sa-tului" se grupează la vest de actuala biserică veche de lemn, în apropierea
lo~ului în care, înainte vreme, valea Bocicoielului se vărsa în Iza.
Zona în care au apărut aceste materiale se află în dreptul reşedinţei
feudale c.le pe malul opus, foarte aproape de albia !zei. Această albie are azi
lăţimea de aproape 200 m., fiind formată din prundişuri spălate şi purtate
de curentul apei care îşi schimbă periodic cursul. Credem că ateastă împrejurare explică, cel puţin în parte, lipsa unor urme mai vechi ale satului Cuhea. Dacii 8cest sa~ se 2fla pe malul !zei, în dreptul reşedinţei feudale şi dacă albla din \'eacul al XIV-lea, cînd regiunea era împădurită masiv. era mai
îngustă, atunci urmele satului vechi au fost spălate de revărsări şi de deplasarea treptată spre dreapta a cursului rîului. O altă explicaţie ţine·
de caracteristicile cuilturii materiale maramureşene din veacul al XIV-lea,
cu locuinte de snpr~fată din lemn si cu inventar format probabil în mare
majoritate tot din lemn. Dar aceste ipoteze vor trebui confirmate prin
cercetările viito::ire din alte localităti.
l'v!enţionăm deasemenea că după tradiţia păstrată în sat, pe un loc
ocupat azi de prundişul !zei, s-ar fi aflat pînă în veacul trecut o altă bi-serică <le lemn, demontată si transportată în satul -valea Porcului, unde a
fost ulterior mist11:tă de un incendiu. Nu ştim rlacă această biserică a fost
anterioară monumentului conservat azi în sat si care datează, după toate
probahilitMile, din anul 1718. Oricum, această informatie întăreşte presupunerea că lătirea albiei rîului Iza a avut loc abia în veacul trecut,_
odată cu despădurire<: masivă a regiunii.
https://biblioteca-digitala.ro
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Sectorul „Mănăstirea feudului".

La sfîrşitul campaniei 1965 s-au efectuat săpături de verificare pe
platoul de lîngă izvorul pîrîului Recea, la cca. 2 km. nord-est de centrul
satului Ieud, numit „La mănăstire". Locul a fost identificat de M. Hoska !7i
I. Rîrlea în 1923, d2r în epoca aceea nu s-au putut face cercetări datorită
semănăturilor.~ 2 După tradiţia păstrată la Jeud, satul vechi s-ar fi aflat
în acest loc şi de aici ar fi venit întemeietorii aşezătii de astăzi de pe valea Ieudului. Se păstrează de-altfel, în legătmă cu aceasta, şi o legendă
ce încearcă să exp~ice numele satului de .Ja cuvinte1le „eu aud" pe care
le-ar fi pronunţat cel care, plecat în căutarea apei. a auzit primul sunetul
vbii Ieudului.
Printr-o secţiune lungă de 46 m. şi lată de 1,50 m. s-a cercetat, pe
direcţia est-vest, ridicătura de teren înaltă de cca. 0,50 m. aflată la capă
tul de est al platoului. Secţiunea a dovedit că sub movilă se află temeliile
din piatră ale unei biserici de :emn. Dezve(irea urmelor monumentului
s-a făcut prin casete trasate la nor.d <:-i la sud de prima secţiune. Am obţinut astfel planul bisericii, marcat prin lespezi şi bolovani mari de piatră,
pe care erau ~ezate tălpile de lemn. (Fig. 35)· Unele pietre s-au urnit de
la loc1Jl lor, probabil cu prilejul demontării grinzilor bisericii.
Stratigrafic, singurul nivel găsit aici este cel al bisericii de lemn,
marcat prin temeli'a de piatră şi printr-un strat de pămînt castaniu cu căr
bune ce reprezintă urmele podelei din lemn a monumentului.
Biserica era compusă dintr-o navă dreptunghiulară lată de 5 m. şi
lungă de cca. 10 m. terminată spre !'ăsărit cu un altar ce pare a .fi fost
pentagonal. Deplasarea pietrelor din temelie nu a permis reconstituirea
exactă a planului altarului.
In interiorul biser:cii, c:.proape de peretele sudic al navei, a apărut
groapa unui mormînt în care s-au păstrat scîndurile de stejar ale sicriului, dar acest sicriu nu conţinea nici un schelet Un al doilea mormînt s-a
găsit în exteriorul biseiicii, alip:t latmii de sud a navei. dar şi aici sicriul
de lemn nu cuprindea decît un fragment din femurul unui schelet uman.
Cum mormintele, la fel cu biserica, sînt recente 5i prin urmare pare puţin probab:I ca oasele să fi fost descompuse de aciditatea solului, prezenţa
acestor morminte goale sau aproape goale rămîne de expUcat.
Ceramica si manetele găsite în acest loc, în nivelul bisericii, dovedesc
c;l monumentul a dăinuit de-alungul veacului trecut. fiind înălţat cel mai
devreme la începutul acestui veac sau la sfirsitul veacului al XVIII-lea.
In ultimii ani ai veacului al XIX-lea s3u în primii ani ai veacului nostru.
biserica a fost demontată. Ea se identifică probabil cu schitul de călugări
ortodoxi a cărui amintire se mc>J păstrează în sat. Călugării au fost goniţi,
după spuseile bătrînilor, de către autorităţile austriece la insistenţele parui hului din sat.
32

Comisiunea Monumentelor Istorice, op. cit., p. 13.
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Secti unile de control trasate pe restul platoului şi pe latura lui nornu au dat la iveală nici un fel de urme. Excepţie fac cîteva fragmente ceramice foarte corodate din epoca comunei primitive, dar ele nu
se leagă de vre-un nivel arheologic consistent.
Rezultă din toate aceste constatări că trc::diţia păstrată în Icud nu codică,

''f

10

Fig. 3-1. -

Profile ale .ccramic<'i din s<'c.torul „Măn.ăstire",
https://biblioteca-digitala.ro

ŞANTIERUL

ARHEOLOGIC CUHEA

51

-----------·-------·-----~--

I

.
~

"5
u

9

~

.....:lJ
~
.!;

'

l'!!..
....~

~··:·
~

•
~

J

~

·+
--

~

ru

'11

.!:I

'c:"

>'1J

).u

~

....

o

t.J

<'.J
J>

c:

-o

o

....
~

>'O

Cl..

""'
g
'.r.

cu

o.

'ci

<")

.~
t.1.,

~-----I- --~-J
https://biblioteca-digitala.ro

RADU POPA

52

şi

MlRCEA ZDftOBA

respunde realităţii şi că satul vechi, pomenit pentru prima oară la 1365 33
nu se afla în acest loc. Foarte probabil că satul se găsea atunci, ca şi astăzi
pe valea Ieudului, dar densitatea construcţiilor din centrul satului nu a
permis cfectu:::.rea unor cercetări arheolog:ce.

*
In încheierea prezentUJlui raport de şantier, socotim necesară sublinierea unora dintre rezultatele obţinute la Cusea. E:e reprezintă o importantă contributie la cunoaşterea voievodatului maramureşan în veacul al
XI V-lea. punind în evidenţă rolul deosebit ce va reveni în viitor cercetă
rilor arheologice pentru reconstituirea detaliilor şi particularităţilor formării statelor fe 1.1dale !'Om8.nesti.
Exceptînd sondaje~e şi săpăturile din sectorui .,Mănăstirea Ieudului", cm·e nu 2u făcut decît să ·verifice o traditie locală şi să o infirme, informaţiile istorice noi pe care le constituie rezultatele de la Cuhea pot fi
de pe acum apreciate, în strînsă legătură cu izvoarele istorice scrise, chiar
~i la stadiul actual ele prelucrare a datelor şi materialelor descoperite.
Confirmînd ştirile păstrate în documente si legende, cercetările de la
Cuhea ne-au pus pentru pcima 02ră în faţa unor urme materiale concrete
şi complexe, legate de voievodatul românesc al l\faramureşului.
Ţinînd
seama de dezvoltarea unitară R tuturor regiunilor locuite de români in
epoca prefeudală. rezultatele prezentate depăşesc, ca semnificaţie, graniţele M<ltamureşului, constituind o contribuţie pentru cunoasterea modului în care, prin destrămarea obştiilor tărănesti si prin apariţia vîrfurilor
feudale locale, s-au crC'at premi?ele închegării statelor feudale româneşti.
Biserica clesroperită la Cuhea este prima biserică românească de
piatră cunoscută în Maramureş.
Ea deschide perspectiva cercetării unei
noi regiuni transilvănene c:u monumente medievale românec;;ti din piatră.
Pe plan mai gene!·:.:i.l, biserica de b Cuheci. dovedeşte că în epoca primului
contact nemijlocit cu cultura materială adusă de elementele de colonizare,
societatea autohtonă se afla la acel stadiu de dezvoltare social-politică care
i-a oermis si a făcut necesară adoptarea unor forme superioare de cultură,
incluzînd arhitectura în piatră.
Oferind aceste răspunsuri la întrebări mai vechi, cercetările de la
Cuhea ridică la rindul for o serie de oroblleme a căror rezolvare va fi posibilă numai în conditi:le continuării săpăturilor arheologice din Maramureşul istoric.
Incadrarea în prima jumătate a veacului al XIV-lea, mai precis lnainte d~ l 360, a celor două faze de existentă ale re~edinţei feudale, ni ~
pare de pe arum mai mult decît probabilă. Dar, în lumina ştirilor scr!::-c
de care dispunem, se impune verificarea rezultatelor ~tre prin cerce33
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tăd în alte localităţi, deoarece voievodatul Maramureşului a reprezentat o
realitate teritorial mai largă si cronologic mai îndelungată decit centrul
de la .Cuhea. Problema satului maramureşean în veacul al XIV-lea şi
înainte de aceasta, ca organism social-economi•c din care au izvortt,
printr-un proces ale cărui detalioi încă nu le cunoa7tem, monumentele descoperite cu întreaga lor semnificaţie, rămîne de asemenea de cercetat.
Privind lucrurile în acest fel, credem că putem aprecia rezultateilc
şantierului arheologic Cuhea drept un punct de plecare şi un element
concret pentru interpreta!'ea şi valodfic':irea cercetărilor viitoare.

https://biblioteca-digitala.ro

RADU POPA

54

ARCHĂOLOGISCHE

şi

MIRCEA ZDRCBA

GRABUNGSSTELLE CUHEA

EIN WOJEWODALES ZENTRUM AUS DEM 14. JAHRHUNDERT
Zusarrimenfassung

Die archăo!og:ischen Auesgrabungen der Jahre 1964-1965 in Cuhea
(Rayon Vişeu. Repfon Maramureş) wurden auf Veran~assun,g des Regionsmuseums Baia Mare in Zusamme1nrbeit mit dem Institut fi.ir Archăologie der Akademie durchgefilhrt. Aus diesem Anlass wird ein Grabungseericht veroffentlicht, we :cher die ausfilhr1lkhe Besichreibung des
ărtlichen Befunds, die
Darstellung des Fundmaterials und seine erste
Hearbeitung, sowie einige allgemeine Sch:ussfolgerungen enthălt. Die volilf'tandige historische Verwertung der in Cuhea erzielten Ergebnisse soll
:-:ug leich mit cler vcilligen Bearbeitung des Materials und besonders mit dem
Fortfah!·en der Untersuchungen an anderen Stellen in der Maramureş
eine Aufgabe d~r Zukunft sein. Die Verfasser nehmen die Gelegenheit
wahr, um kurz in dic Urkunden und C'hroniken des 14. Jh. Einsicht zu
nehmen. Diese Quellen umreissen d:e gesellschaftlichen-wirtschaftlichen
und politischen Verhăltnisse in der Maramures uncl heben Wert und Bedcutung der archăo!og:schen Forschungsergebnisse hervor.
Das historische Gebiet der Maramure!? liegt im oberen Theissbecken,
ist von Gebirge umgeben und schwer zugănglich. In den letzten Jahren
des 13. Jh. envăhnen clie Urkunden in diesem Gebeit ein „Land cler Maramureş" (terra Maramorus vocata) und bezeichnen damit sozial-palitischc
Gegebenheiten aus der Zeit, in der sich clie feudalistischen Verhăltnisse
herausbEdetcn. Zu de1·selben Zeit sind die von ele nAnsiedlern im Theisstal in der Maramureş errichteten ersten Ansiedlungen ails „Neuenrichtungcn u crwahnt.
Die Urkunden des 14.Jh. beinhalten wcrtvolle Nachrichten liber die
einheimischc rumanische Gesellschaft. ciie aus elen im Zerfall begriffenen,
unter der Fuhrun,g von Knjasen unei Wojewoclen stehenden Dorfgemeinschaften besteht. Die Spitzen cler feuclalistischen Ortsgesellschaft ha:ben
in vielen Făllen mit den Obrigkeiten des angevinischen Staates zusammengewirkt. In anderen Fă!llen wosnen wir einem politis,chen Konflikt bei,
cler von der Vollendung der Unterwerfung der Dorfgemeinschaft bewirkt
wird und auf dem sozialen Zerwlirfnis fusst. In diesem po'litischen Konflikt widensetzt sich ein Teil der Feudailherren der Maramureş, den Bestrebungen des Konigs, die alte rumănische Selbstregierung, das Wojewodat,
durch das konigliche Komitat zu ersetzen. Der Vertreter dieser ortlichen
1
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Gesinnung war Bogdan aus Cuhea, vor 1343 Wojewod der Maramureş und
nach 1359 Fiirst der Moldau.
Das Dorf Cuhea wird in den Urkunden zum erstenmal im Jahre 1:153
erwăhnt. Dle Erforschung der Urkunden nach dem Jahre 1353 sowie der
Vergleich der Eemarkungsbestimmungen mit der Gemarkung selbst, 'lăEst
darauf sch~iesscn, dass das Dorf Cuhea den MHteilpunkt der Besitztzilmer
einer Familie bildete, aus der drei Wojewoden der Maramureş hervorgingcn. Diese Besitztilmer erfassten das Siidosteck der Maramul'eş und bgen am Mittel- und Oberlauf der Nebenflilsse der Theiss, Iza und Vişeu.
Tm Jahre 1365 beschlagnahmte der K.onig das Dorf Cuhea, sowie ein~n
Teil seiner Lehnsdorfer von Bogdan und schenkte sie den Bri..idern Bale
und Drag, Sohne des Sas und Vertreter einer Maramureşer Familie, die
im 14. und 15.Jh. hohe Wiirden in der Rangordnung des ungarischen Konigreich bekleideten.
D:e archăologische Forschung în Cuhea entfaltete sich in mehreren
Grabungsabschnitten. Der este davon als „feudaler Herrensitz" bezeichnet,
liegt auf dem linkcn Ufer der Iza, auf einem Vorsprung der Flussterrasse
und beherrscht um etwa 30 m das Dorf auf dem gegeni.ib2rliegenden Ufer.
Der Vorsprung ist an drPi Seiten von steilen Abhăngen umgeben. ·Ein
Teil seiner Obcrflăchen wurden durch Erdrutsche zers,tărt und durch de11
Ackerbau blisste er im Silden clie alten Wohnschichten ein.
An dieser Stelle fand man die steinernen Grundmauern eines nieder„
gebrannten Hauses, das von grossen Ausmassen (12x9 m) war. Am Rande
des Plateaus umfriedete eine Pa~issadenbefestigung mit Holzpf..oken da:s
um das Haus gelegene Grundstilck. Am Nordabhang waren kiinstliche
Terrassenanlagen errichtet, denen im Silden wahrscheinlich ein Wehrgrahen entspr~ch.
Der Herrensitz erlebte zwei stratigrnphisch unterschiedGiche Phasen.
Das erstemal wurde er nach einem Brand wideraufgebaut. Die steinernen Grundmauern. die mit Lehm verputz sind, stammen aus der ersten
Phase und wurden in der zweiten wieder ve1wendet. In der vom den Grundmauern umrissenen Flăche fand man die Spuren eines Holzpfostengitters,
welches den Fussboden der Wohnrăume in einer nicht mehr bestimmbaren
Holie sti.Hzte. Die PRlissadenpflăcke gPhăren auch zur ~ilteren \Vohnschicht.
In der zwe:ten, jiingeren Phase wurde clic G nmclmauer des Hauses
befestigt und wahrscheinlich clurch einen Sockel erhăht, der aus Lehm
besteht, der zw:schen zwei Holzwănde, auf die steinerne Grundmauer
gestampft ist. Die Wănde zwischen den Răumen waren aus einem Holzgerllst angefertigt, das mit grossen Eisennăgeln zusammengehalten und
mit strohgemagertem Lehm beworfen war. Ebenfalls in der zweiten Phase
wurde der Hof ringsum das Haus mit Flussstein gepflaste1i.
Auch diese zweite Phase ging durch einen Brand zu Ende und clie
Trilmmer des Hauseis bildeten steEenweise eine 0,50 m starke Schicht. Die
hier gefundenen beschădigten Pfeilspitzen lassen darauf schliessen, class
der Brand anlăsslich eines Gefechtes ausgcbrnchen war. Dadurch lăsst sich
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auch das reiche Fundgut erklăren, das in der Wohnung und ausserhalb dawon ge-funden wurde. Ausser den grossen Tilrange:n fand man sechs ganze
oder bruchstilckweise erhailtene Spore-n dann Schnal~en, Zierplătechen.
Eisenmesser, Henkel von kleinen Kesseln, Bruchstiicke von bemaltem
Glas, sowie eine grosse Anzahl kleiner Niigel, die wahrscheinlich filr das
Schindeldach verwendet wurden. D!eses Fundgut stammt grosstenteils
aus der zweiten Phase des untersuchten Fundverbandes. Aus der ersten
Phase ist nur Tonware unter eindcutigen Fundumstănden ans Tagcs licht
gekommen.
Die Bruchstilcke der henke]osen Topfe und kleinen Schilsseln, die
mit waagerechter Kanneilierung, WelleI11băndern cder Rădcheneindrikken
verziert sind, zeugen von einer bestimmten Entwicklung der hiesigen
Kerarnik. Diese Entwick!lung ist bei Topfen mit verdicktem Mundsaum,
die von den Verfassern al „Kragenităpfeu bezeichnet wurden, besonders
.augenscheinlich.
Das ălteste Exemplar dieser Reihe, das unter dcm Fussboden cler
er:sten Phase lag, kann an das angebende 14, oder das ausgehende 13, Jh.
angesetz werden. Die entwickelteren Formen konnen ins 14.Jh. eingereiht
werden. Die Verfasser sind der Meinung dass der Bestand dieses Fundverbandes vor das Jahr 1360 angesetzt wer:den kann UJld stiltzen s:'.::-h dab~i
auch auf die erwăhnten Sporen.
Sollte der Zeitpunkt, zu dem dieser a1x:hăologische Verband aufgehort hat zu bestehen, noch genau nachgewiesen werden milssen, so steht
jedoch ausser jedem Zweifel, dass der Bau ein feudaler Herrensitz war;
davon zeugen die natiirlichen und kunstlich errichteten Befestigungen,
sowie das Inventar.
Im Abschnitt „Kloster" wurde ein Hilgel untersucht (Ausmasse etwa
~Ox20 m), der sich im Weichbild des
Dorfes befand und vor etwa 30
_Jahren zerstărt wurde, als nach der Bodennivellierung eine neue Holzkirche .aufgebaut wurde. Die Grundmauern und Ruinen einer mit Mcfrtel
verbundene-n Steinkirche sind stellenweise bis zu 1,00-1,40 m hoch erhalten geblieben. Die Kirche umfasste an der Weistfront einen Glockentmrn.
ein rechteckiges Schiff und einen vieleckigen Altar, neben dem sich gegen
Norden zu ein kleiner RRum erstreckte. An den Westecken des Schiffes,
und an den Ecken der Apsis befanden sich Strebeanauern. Dais Denkmal gehort dem frilhgotischen Stil an und wurde in einer einzigen Etappe
gebaut.
Um ,die Steinkirche herum und jnnerha'lb dawon fand man einen
Friedhof. in dem 39 Grăber nachgewiesen oder vollig aufgedeckt wurden.
Das Grăberfeld bestand in zwei unterschiedlichen Phasen, wovon erstere
stratigraphisch als zeitlich vor der Steinkirche nachgewiesen wurde. DiesP
Feststelhmg \VUrde ;iuch durch drei Grăber bestătigt, die von den Grundmauergrăben durchschnitten waren. Die Verfasser vertreten die Meinung,
dass der Friedhof in seiner ersten Phase sich rings um eine Holzkirche
er.streckt hat.
1
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In den Grăbern der jilngeren Phase entdeckte man 4 Mi.inzen. Die
filtesten davon sind im Jahre 1343 und 1346-1349 von Ludvig I. geprăgte
Denare. Diese Munzen. die for die zeitJliche Anordnung der Steinkirche
einen Terminus antequem darstellen, wurden bei den Skeletten gefunden,
die im Eaum an der Nordseite des Altetrs lagen, und als Leichenkammer
gebraucht wurde.
Die vorgeschlagene Datierung wird durch die Entdeckung eines
kleinen Hortes bestătigt, der aus Denaren von Stephan Duşan und aus
zwischen den Jahren 1346 und 1351 geprăgten Groschen von Ludwig I.
bestand und im Schkhtniveau der Steinkirche gefunden wurde.
Die vor drei Jahrzehnten durchgefilhrte Bodennivellierung stărte an
einigen Stellen die alten Schichtniveaus, so dass die hier gefundene Tonware nur nach typologischen Standpunkten in die beiden Phasen des
Grăberfeldes eingereiht werden konnen. Ein kurzer. weiter, wellenbandverzierter Topf (Abb. 32) gehort wahrscheinlich zur ersten Phase des
Friedhofes und ist spătestens an das Ende des 13 Jh. anzusetzen, aus der
jilngeren Phase des Fundverbandes sind andere Tongefăsse, die in das
14 Jh. und vielleicht in den Anfang des 15. Jh. gehoren. Ein Tei] diese1·
letztgenannten Keramik ist derjenigen ăhnlich, die im feudalen Herrensi tz
gefunden · wurde. Die Tonware, die im Schutt gefunden wurde, stammt
aus dem 15-16 Jh. und setzt einen Terminus postquem fi.ir die Zerstorung des Denkmals fest. Ue Prilfungsgrabungen, die im Weichbild des
Dorfes durchgefilhrt wurden, filhren zu dem Schluss, dass das ălteste
Fundmaterial am rechten Ufer der Iza, gegenl.iber dem feudalen Herrensitz, etwa 400 m westlich von der Kirche liegt. Das etwa 200 m breite
Flussbett hat wahrscheinlich einen grossen Teil des ;:ilten Dorfes zerstărt.
Die Grabungen, die auf der Gemarkung des Dorfes Jeud etwa 3 km si.idwest:ich von Cuhea durchgefilhrt wurden, stiessen auf die Grnndmauern
einer Holzkirche aus dem vorigen Jahrhundert.
Zum Abschluss betonen die Verfasser. dass in Curea die ersten Spuren entdeckt wurden, an Hand derer die Art wiederhergestellt werden
kann, in der sich das rumănische Wojewodat der Maramureş verkorperte.
Diese Spuren bilden einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis der sozial-politisch betrachteten Herausbildung der feudalistischen Verthăltnisse in der
einheimischen UmwC'lt.
Die Kirche aus Cuhea, die erste rumănische in der Maramureş b2kannte Steinkirche, weist auf eine weitere Gegend in Siebenbi.irgen hin,
in welcher die Entstehung der feudalistischen Vertăltnisse mit der
Annalme hoherer Formen der Sachkultur, einscliesslich Steinbaut2n,
iibereinstimmt.
In Anbetracht dessen. dass das rumănische Wojewodat der Maramureş eine gebietsmăssig betrachtet wei te~·e und zei tlich gesehen lănge1· andauernde Gegebenheit ist als das Fundzentrum von Cuhea, bi:den dies2
ersten Ergebnisse nur den Ausgangspukt kunftiger Forschungen.
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Grabungsabschnitt . .feudaler Herrensitz" von
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Flussterasse gEsehen.
West'licher Abhang des .,feuda.len Herrensitz".
Planskizze des mittleren Teiles des Grabungs.abschnittes ,.feudaler HerrensHz".
Grabungsabschnitt „feudaler HerrensHz". Schnitt I,'1964, Ostprofil.
Grabungsabschnitt „feudaler Herrrensitz".
A. Kassette I B 1964, Stidprofil.
B. K asc;ette I C 1964, Sud profil.
C. Kasselte I C 1964. Ostprofil.
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Spur eines verbrrandtem Palissadeipflock aus der ălteren Wohnschiicht,
im Schnitt II1964. Dartiber is.t Pflaster aus der neueren Wohnschicht sichtbar.
Oberreste der Wohnung mit Spuren des Holzpfostengitters.
Grabungsabschnitt „feudale.r Herrens.itz". Plan der Wohnung.
Steinerne Grundmauer der Wohnung mit ăussere Treppe fi.i.r Balken im
Schnitt I 1964.
Eisennăgel von dem Holzgertist der Wănde.
Ti.irangel. in den Trtimmer des Hauses gefunden.
Pfeilspitzen aus dem feudalen HeNensitz.
Sporen aus dem feudalen He.rrensitz.
Schnallen und Zierp!ăttchen aus dem feudalen Herrensitz.
Eisenmesser aus dem feudalen HeHensitz.
Kesselhenkel und Kelchfuss (?) aus dem feudalen Herrensitz.
Bruchsti.icke von bemaHem GLass. Leuchter und Spindelgewicht, aus
dem feudalen Herrensitz.
Keramik aus dem feudalen Herrensitz.
Keramikprofile aus dem feudalen Herrensitz.
AbschniH ,.Kloster". Plan der Grabungen.
Ruinen der Steinkirche nach der Entfărnung der Trtimmer.
Heutiger Zustand der Kircheruinen.
Grabungsabschnitt „Kloster".
A. Schnitt 1 '1964. Ostprofil.
B. Kassette B/1965. Westprofil.
Steinkirche. Eingan.g im Glockenturm.
Steinkirche. Grăber in der Leichenkammer.
Mi.inzen aus den Grăbern im Friedhol.
I. Denar von Ludwig 1-1343.
2. Denar von Ludwig 1-1346--1349.
3-4. Denare von Maria - 1382-1387.
Schădel mit Schădelbohrung (M31) aus dem Friedhof.
Mtinzen ii.US dem stidlich des Altars gefundenen Horte.
1-2: Denare von Stephan Duşan (1331-1346).
3-4: Groschen von Ludwig I ( 1346--1351 ).
Schtissel aus dem AbschnirM .,Kloster'' (Hallstattniveau).
Topf aus dem Abschnitt .. Kloster".
Keramik aus dem Abschnitt .. Kiloster".
Keramikprofile aus dem Abschnitt „K,loster".
AbschniH ,.Ieudkloster''. Plan der Grabungen.
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