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LOCUIREA DACICĂ ÎN DEPRESIUNEA MARAMUREȘ.
ANALIZĂ STATISTICĂ ȘI INTERPRETĂRI ISTORICE
Marius Ardeleanu
 Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș; ardeleanumarius@yahoo.com
Abstract. Maramureş Depression represents a distinct region which occupies the north- eastern
parts of the Carpathian Basin (Fig. 1). As land, is a closed, bounded on all sides by mountains.
The main access was the river Tisza and pass that it does in the west part of the region. Today
we know a number of 31 Dacian period findings dated from the IInd century BC to the IIIrd century AD (Fig. 2). Of these, 24 (77%) are monetary findings (isolated coins or hoards), six are
cemeteries (19%) with a total of over 110 burial mounds, three are settlements (10%), and two
are Dacian fortifications (6%). Although few in number, archaeological findings provide a fairly large amount of information about the Dacian civilization. In total there were discovered a
number of 20 to 23 dwellings (containing a rich inventory, especially pottery, but also tools
and weapons), numerous household (barns or storage pits supplies) and one single house of
worship (typical Dacian buildings with an apse). The developments of Dacians who remained
outside from the Dacia Roman provinces, seems to be uniform in this region, slightly disturbed
by the Roman conquest of a large part of the territory inhabited by Dacian. Elements of climate
and relief, and the existence of trade routes (river valleys and mountain passes) facilitated the
predilection of certain economic activities, production and trade over long distances. Evidence
of this are some roman imports goods, but especially the thousands of Roman coins found in
this geographic area.
Keywords: dacians, settlements, fortifications, Maramureş Basin, Upper Tisza Basin.

Depresiunea Maramureşului, parte componentă a bazinului Tisei Superioare,
reprezintă o regiune distinctă, care ocupă partea de nord-est a Bazinului Carpatic (Fig.
1). Cu o suprafață de aproximativ 10000 km2 este una dintre cele mai mari depresiuni
din interiorul Munților Carpați. Ca teritoriu este un spaţiu închis, cu orientare nordvest – sud-est și mărginit din toate părţile de lanţuri muntoase cu înălțimi diferite1. Cele
mai importante trecători au fost utilizate cu siguranţă încă din antichitate. Principala
cale de acces a reprezentat-o râul Tisa şi defileul pe care acesta l-a realizat la ieşirea
din Depresiunea Maramureşului, în partea vestică a sa. De altfel, exact în acest punct,
în exteriorul depresiunii, se află situată și cea mai importantă fortificaţie dacică din
zonă: Mala Kopania2.
1

Hamar, Sárkány-Kiss, 1999, p. 53-55, p. 57.
Cu toate că, din punct de vedere al dezvoltării istorice a acestui spaţiu, în perioada dacică, Mala
Kopania a reprezentat poarta de intrare principală, descoperirile din acest important sit arheologic
2
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Fig. 1. Bazinul Carpatic, bazinul Tisei Superioare și
Depresiunea Maramureșului; dispunerea geografică.
nu au fost incluse în acest articol, fortificația dacică fiind situată, din punct de vedere geografic,
în afara Depresiunii Maramureşului.
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Bazinul Tisei Superioare, pentru perioada mijlocie a La Tène-ului european,
a fost o zonă de contact dintre celţi şi daci. Începând cu perioada La Tène D și/sau B1
(conform cronologiei epocii romane – Barbaricum3) a devenit o zonă de contact între
culturile materiale germanice de origine nordică şi cele sarmatice (din zonele de câmpie) cu elementele târzii celtice și dacice. Nu este de neglijat nici faptul că tot în această perioadă granițele Imperiul Roman se extind până la Dunăre, prin înființarea provinciei Pannonia (teritoriul de azi al Ungariei situat la vest de Dunăre).
Raporturile dintre celţi, daci, romani, sarmaţii şi germanicii timpurii desfăşurate de-a lungul a aproximativ cinci secole (sec. II îHr – sec. III dHr), în funcţie de
natura şi intensitatea lor au cunoscut o mare diversitate, de la contacte şi relaţii paşnice până la încleştări, locale sau generale, pe câmpul de luptă. Cu privire la aceste
raporturi există o întreagă literatură4, o mare parte din ea sprijinită îndeosebi pe informaţiile furnizate de izvoarele scrise. Identificarea unor triburi menţionate în izvoarele
scrise, cu grupuri sau culturi arheologice este un aspect care apare în aproape toate studiile referitoare la descoperirile arheologice din bazinul Tisei Superioare, unele dintre
ele reuşind să aducă idei noi, altele centralizând toate datele anterioare.
Principala sursă pentru înţelegerea mai obiectivă a populaţiilor ce trăiau în
afara fruntariilor Imperiului roman o reprezintă însă descoperirile arheologice care,
alături de izvoarele literare, pot indica vechea istorie a regiunii, dar şi schimbările demografice care se petrec în aceste teritorii: dispariţia treptată a elementului celtic, (re-)consolidarea puterii dacilor în timpul şi după Burebista, înființarea Pannoniei, pătrunderea unor triburi germanice în vestul şi nord-vestul teritoriului dacic din Slovacia sau
a sarmaţilor iazygi în câmpia dintre Dunăre şi Tisa, apariţia altor triburi germanice în
zonă (buri) și slăbirea treptată a puterii dacilor din regiune.
Din datele istorice și arheologie pe care le avem până în momentul de față putem spune că Depresiunea Maramureşului a avut o evoluție distinctă în comparație cu
spațiul învecinat, o evoluție însă deloc unitară. Trebuie menționat faptul că nu se cunosc
artefacte care să susțină existența unor comunități celtice, sarmatice sau germanice timpurii în regiune. Celții nu au fost interesați de această zonă. Mai mult chiar, se poate
presupune că existența fortificațiilor dacice de pe Tisa în secolele IV-III îHr (la Solotvino-Cetate și Biserica Albă-Dealul Mănăstirii) a constituit un impediment al pătrunderii acestora în zonă. Nici sarmații și germanicii nu par a fi fost interesați de această
3

Conform cronologiei din Barbaricum-ul central european, bazinul Tisei Superioare, în secolul
I dHr, ar trebui să aparțină etapelor B1 și B2a (Eggers, 1955, p. 192-244). Deoarece transformarea Daciei în provincie romană a însemnat un eveniment cu consecințe importante pentru spațiul locuit de daci, și nu numai, vom respecta cronologia consacrată pentru întreg spațiul dacic
ca secolul I dHr fiind în “epoca dacică clasică” sau La Tène D. Încă nu este clar dacă războaiele daco-romane au afectat și acest teritoriu. Pentru acest spațiu există extrem de puține piese
arheologice care să poată fi datate în a doua jumătate a secolului I dHr (Tab. 1). În orice caz,
pentru Depresiunea Maramureșului, putem accepta ca limită cronologică inferioară a epocii
romane imperiale timpurii începutul secolului II dHr (etapele B2a/B2b în cronologia central
europeană) (vezi Stanciu, 2015, p. 347, nota 5 pentru trimiteri și discuție).
4
Dumitraşcu, 1993; Ioniţă, 1997, p. 879-908; Opreanu, 1998; Ardeleanu, 2009, p. 147-170.
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Fig. 2. Harta cu descoperiri din perioada dacică din Depresiunea Maramureşului.
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Legenda Fig. 2: A - aşezări, B - descoperiri monetare, C - fortificaţii, D - necropole,
E - fortificaţii dacice din exteriorul Depresiunii Maramureşului; F - graniţa nordică a
Provinciei Dacia, G - castre romane, H - pasuri/trecători, I - limita geografică a Depresiunii Maramureșului.
zonă, ambele seminții dorind a încheia relații cu Regatul Dac5 și Imperiul Roman6. Un
alt factor important ce a făcut ca Depresiunea Maramureșului să fie ocolită de anumite
populații este și poziția geografică periferică față de principalele căi de acces din zonă.
Cele mai ușor accesibile au fost cele dintre Slovacia și Polonia7, munți cu altitudine ce
rar depășesc 1000 m.
Interesul pentru descoperirile antice este cu certitudine mult mai vechi decât
primele cercetări cu caracter ştiinţific, fiind legat în principal de constituirea unor colecţii de piese cu valoare reală, simbolică sau de prestigiu pentru deţinătorii lor.
Din cele 31 de puncte cu descoperiri databile în perioada dacică (Tab. 1, Fig.
2), doar în 19 cazuri (61%) se cunoaşte anul descoperiri. O mare parte dintre acestea
sunt cunoscute din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când sunt menţionate diferite descoperiri monetare. Sunt de amintit aici descoperirile de monede izolate de la
Petrova (1890)8, Sighetu Marmaţiei (din mai multe puncte, 1860‒'75, 1878)9, Tisa
(1892)10 sau tezaurul de la Teceu (1874)11. La sfârşitul sec. al XX-lea, la Russkoe Pole
a fost identificată o necropolă tumulară cu 16 tumuli cu diametre de 4‒8 m, dintre care
a fost secţionat tumulul nr. 11. Preotul local a secţionat un alt tumul şi a păstrat din descoperiri 20 de fibule12. Până la primul război mondial mai sunt de menţionat descoperirile tezaurelor de la Rozavlea (1911)13 şi Moisei (1918)14.
În perioada interbelică descoperirile au scăzut mult la număr (Anexa 2/A). Se
cunoaşte doar o singură descoperire la Ieud (o monedă, în 1938)15. Totuşi, în această
perioadă, începe cercetarea celei mai importante necropole dacice din Maramureşul
Istoric: Iza (1930)16. Dacă problemele cronologice erau rezolvate destul de corect de
către cercetătorii de până la al doilea război mondial, atribuirea etnică a descoperirilor
lăsa mult de dorit. Materialul arheologic redus pe care îl aveau la îndemână, ca şi utilizarea izvoarelor istorice fără o suficientă analiză critică, determina adesea formularea unor concluzii eronate.
5

Opreanu, Alicu, 2006, p. 477-481; Ardeleanu, 2009, p. 147-170.
Opreanu, 1998, p. 68-184.
7
Janowski, 2004, p. 637-638; Lamiová-Schmiedlová, 2004, p. 323-328; Olędzki, 2004, 123136; Woźniak, 2004, p. 43-70.
8
Săşianu, 1980, p. 144, nr. 41.
9
Preda, 1973, p. 195; Matei, Stanciu, 2000, p. 79, nr. 129 (239, 241).
10
Stanciu, 1992, p. 180, nr. 30/A.
11
Săşianu, 1980, p. 174-175, nr. 134.
12
Kotigoroško, 1995, p. 123.
13
Stanciu, 1992, p. 179, nr. 23/B.
14
Săşianu, 1980, p. 135, nr. 81.
15
Matei, Stanciu, 2000, p. 52-53, nr. 77 (143).
16
Kotigoroško, 1995, p. 124-127.
6
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După cel de-al doilea război mondial, începând cu anii 1950, cercetările arheologice au luat o anumită amploare, din păcate doar în primele două-trei decenii. Au
fost cercetaţi opt tumuli în necropola de la Iza I şi doisprezece la Iza II17. Alte cercetări s-au mai efectuat la Onceşti-Cetăţeaua (1964-1965)18, Solotvino-Cetate (1967)19,
Călineşti-Rogoaze20 (1971-1977). Descoperiri întâmplătoare de piese monetare au mai
avut loc la Sighetu Marmaţiei (1954)21, Russkoe Pole (1968, 1977)22. La sfârşitul secolului XX au fost reluate cercetările arheologice de la Solotvino, punctele Cetate (1986,
1996, 1998‒'99)23 şi La Vest de Uzina de Apă (1999)24, iar apoi a fost investigată fortificațiea/așezarea de la Biserica Albă, punctul Dealul Mănăstirii (1996, 2000‒'02)25.
Având în vedere spaţiul limitat al lucrării de faţă, în prezentarea descoperirilor care pot fi atribuite cu certitudine perioadei dacice, vom încerca să schițăm câteva
dintre caracteristicile tipurilor de descoperiri care să ne permită o reconstituire destul
de fidelă și relativ completă a cinci secole din istoria dacilor din Depresiunea Maramureșului. Se impune, așadar, încă de la început, o selecție atentă a celor mai reprezentative date și o tratare echilibrată a diferitelor tipuri de complexe și piese arheologice.
Complexele arheologice descoperite pot fi grupate în trei categorii principale:
locuinţe, dependinţe (anexe gospodăreşti) şi clădiri de cult. Din aşezarea fortificată de
la Solotvino-Cetate sunt cunoscute un număr de 14 locuinţe, de la Călineşti-Rogoaze
două, iar de la Onceşti-Cetăţeaua sunt menţionate “câteva locuinţe de suprafaţă” (4‒
7). În total, cunoaştem, pentru acest spaţiu, un număr de 20‒23 locuinţe. Cu excepţia
a patru locuinţe de la Solotvino-Cetate, toate celelalte aparţin categoriei locuinţelor
construite la suprafaţa solului. Locuinţele adâncite în sol aveau formă neregulată sau
rectangulară, cu dimensiuni ceva mai mici, de 8‒21 m2, adâncindu-se în sol, până la
0,4‒0,5 m (semiadâncite) sau 1,2 – 1,4 m (bordeie). Un tip mai rar de locuinţe provin
de la Solotvino-Cetate având, în plan, forma cifrei “8”. Ele sunt datate în faza a doua
a aşezării26, de la sfârşitul sec. I îHr până în sec. I dHr. Este în fapt vorba de două gropi
circulare (două încăperi), ambele aflate sub un acoperiş care ajungea până la nivelul
de călcare, despărţite printr-o treaptă realizată din pământul cruţat la săparea celei de-a
doua gropi. Astfel de construcţii se întâlnesc în bazinul Tisei Superioare şi din alte perioade, cum ar fi locuinţa de epoca bronzului din acelaşi sit cercetată de Josip KOBAL27,
sau din perioada celtică, de la Ciumeşti28 sau de la Sighişoara29, ultima contemporană
17

Kotigoroško, 1995, p. 124-127.
Daicoviciu, Bandula, Glodariu, 1965, p. 2-27.
19
Vasiliev, Rustoiu, Balaguri, Cosma, 2002, p. 7, 9.
20
Popa, Kacsó, 1974, p. 561-578.
21
Matei, Stanciu, 2000, p. 79, nr. 129 (140).
22
Kotigoroško, 1995, p. 123.
23
Vasiliev, Rustoiu, Balaguri, Cosma, 2002, p. 46-90.
24
Vasiliev, Rustoiu, Balaguri, Makara, Marina, 2000, p. 167-169, nr. 135.
25
Rustoiu, 2019, p. 379.
26
Vasiliev, Rustoiu, Balaguri, Cosma, 2002, p. 58.
27
Kobal, 1993-1994, p. 121.
28
Zirra, 1980, p. 58.
29
Andriţoiu, Rustoiu, 1998, p. 66.
18
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cu cele două dezvelite la Solotvino. Un bordei de formă circulară este amintit ca provenind de la Solotvino-Cetate30. Diametrul mic al gropii (1,8 m) şi adâncimea destul
de mare (1,45 m) ne îndeamnă să considerăm că această construcţie avea o cu totul
altă destinaţie şi nu poate fi considerat un spaţiu de locuit.
Locuinţele de suprafaţă au formă rectangulară şi pereţii construiţi din pari, cu
împletitură de nuiele şi lipitură de lut. Pe margini se aflau de la 4 până la 8 gropi de
stâlpi. Însă nu întotdeauna au fost surprinse gropile de stâlpi. Este posibil ca acestea
să nu fi fost adâncite în pământ şi, ca urmare, nu au fost identificate arheologic. Suprafaţa acestor tipuri de locuinţe era ceva mai mare, de 17‒31 m2. Nu întotdeauna se pot
identifica locuinţele după urma gropilor de stâlpi. În lipsa acestora concentraţia de material arheologic şi, în special, prezenţa lipiturii de perete ars pot constitui indicii în acest
sens. De exemplu, locuinţele de suprafaţă identificate la Solotvino-Cetate au fost foarte greu delimitate, iar limitele lor au fost stabilite cu aproximaţie pe baza aglomerărilor de materiale arheologice şi a urmelor de pereţi (lipitură arsă, pietre utilizate la baza
stâlpilor de susţinere a locuinţelor sau a şanţurilor în care au fost implantate bârnele
dispuse orizontal ce sprijineau pereţii). Locuinţele erau încălzite cu ajutorul vetrelor
dispuse, de regulă, mai aproape de unul dintre pereţi. Acest tip de amenajări au fost descoperite în mai toate aşezările şi fortificaţiile dacice cercetate pe o suprafaţă mai mare.
În categoria complexelor arheologice denumite dependinţe sau anexe gospodăreşti se încadrează construcţiile de tip magazii sau şoproane şi numeroasele gropi
de depozitare a proviziilor sau a inventarului de unelte folosite în mod cotidian, multe
dintre ele devenind, după scoaterea lor din uz, gropi reziduale (sau menajere).
J. Kobal menţiona descoperirea unor fragmente de zgură de fier ca provenind
de la Solotvino-Cetate31. Chiar dacă săpăturile de amploare efectuate în anii 1996‒'99
nu au dus la identificarea unor ateliere metalurgice, prezenţa zgurii de fier este un indiciu privind existenţa acestor tipuri de ateliere de producere a fierului şi în acest spaţiu
geografic.
La Solotvino-Cetate a fost cercetat un complex arheologic, unic în Depresiunea Maramureşului, care, prin forma şi inventarul său, se încadrează în categoria clădirilor cu absidă din spaţiul dacic, având un caracter mai deosebit, cultic. Din păcate,
spre deosebire de astfel de edificii descoperite în Bazinul Tisei Superioare (Mala Kopania şi Şimleu Silvaniei), clădirea cu absidă de la Solotvino are întreg interiorul deranjat de amenajarea unui turn medieval. Însă aspectul general, dimensiunile mult mai
mari decât al locuinţelor din aşezarea fortificată, analogiile cu alte clădiri de acest fel
din Dacia, sugerează faptul că edificiul nu poate fi considerat un simplu complex civil.
În privinţa destinaţiei şi funcţionalităţii unor astfel de tipuri de construcţii s-au conturat
două opinii, ambele exprimând însă aceeaşi idee privind destinaţia cultică a clădirilor
cu absidă. Diferenţa între cele două păreri constă în tipul de locuire (permanentă, parţială sau temporară) în interiorul neabsidat al clădirii.
Cei mai mulţi cercetători s-au pronunţat asupra identificării clădirilor cu absidă
ca şi sanctuare, pronunţându-se astfel pentru nelocuirea în aceste spaţii. În general, argu30
31

Vasiliev, Rustoiu, Balaguri, Cosma, 2002, p. 58.
Kobal, 1993-1994, p. 126.
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mentele au fost constituite din planul deosebit al acestor tipuri de construcţii, raritatea
lor în comparaţie cu alte complexe din aceeaşi aşezare, asemănarea (inclusiv orientarea
generală pe direcţia NV) şi unele observaţii privind prezenţa unor amenajări mai speciale în interior (vetre decorate, gropi mai speciale, inventar mai deosebit faţă de alte
clădiri etc.). A doua opinie vizează construcţiile în discuţie ca având o locuire permanentă în spaţiul exterior absidei, datorită prezenţei în unele dintre ele, în încăperea principală, a unui bogat inventar ceramic, având un evident caracter profan, însă fiind de
acord cu faptul că “în ultimă instanţă absida... putea fi locul de cinstire a unei divinităţi”32.
Pentru perioada de timp avută în discuție, din Depresiunea Maramureşului, ne
sunt cunoscute două fortificaţii dacice, fiecare dintre ele aparţinând unui tip diferit. Prima dintre ele, descoperită la Onceşti-Cetăţeaua, se încadrează categoriei de fortificaţii
denumite convenţional cetate33. Fortificaţia dacică de pe dealul Cetate de la Solotvino
se încadrează în categoria aşezărilor fortificate34. Având în vedere că încă nu s-au descoperit aşezări dacice de mari dimensiuni contemporane cu ele, s-a presupus că acestea
aveau un rol strategic pentru supravegherea, şi la nevoie apărarea, bogatelor rezerve,
în special de sare, din Depresiunea Maramureşului35.
Doar în cazul aşezării fortificate de la Solotvino au fost descoperite urmele
unei amenajări ale teraselor viitoarei fortificaţii. Aici, în zona centrală şi nordică a platoului, înaintea construirii aşezării fortificate din faza a doua (sfârşitul sec. II îHr –
sec. I dHr), după o nivelare prealabilă, s-a depus un strat de 20 cm de pietriş peste care
s-au amenajat elementele de habitat36. Nivelări ale platoului superior fortificat se mai
cunosc în lumea dacică, de exemplu la Cârlomăneşti37.
Din acest spațiu ne sunt cunoscute un număr de șase necropole dacice, toate
datate toate în epoca romană-Barbaricum (sec II‒IV dHr). Ele lipsesc aproape cu desăvârşire pentru perioada dacică de dinaintea cuceririi romane. De altfel, lipsa mormintelor dacice este un fenomen întâlnit, cu mici excepţii (la mormintele de copii, aristocratice sau la periferia lumii dacice), pe întreg teritoriul locuit de aceştia38. De asemenea, toate mormintele sunt tumulare. Nu se cunosc în Depresiunea Maramureșului
32

Bodó, 2005, p. 270. Book
Utilizând definiţia dată de Ioan GLODARIU în monografia dedicată arhitecturii civile şi militare a dacilor, prin “cetate” înţelegem acele fortificaţii locuite sau nelocuite permanent de o
garnizoană, menite să bareze importante căi de acces într-o zonă variabilă ca întindere sau să
le supravegheze (Glodariu, 1983, p. 50).
34
Prin aşezare fortificată înţelegem acel tip de fortificaţie în interiorul căreia se locuieşte permanent, fie întreaga populaţie (situaţie mai rară în această perioadă istorică), fie numai o parte a
acesteia, zona locuită extinzându-se şi în afara spaţiului fortificat (Glodariu, 1983, p. 79). De
regulă, spaţiile protejate de fortificaţii ocupă suprafeţe mari (5‒7 ha) pentru a include un număr
cât mai mare de locuinţe şi implicit un număr cât mai mare de membri ai comunităţii care au
contribuit la ridicarea fortificaţiei.
35
Rustoiu, 2003, p. 201-217.
36
Vasiliev, Rustoiu, Balaguri, Cosma, 2002, p. 56.
37
Zirra, Babeş, Măgureanu, El Susi, Zirra, 2013, p. 44-45.
38
Sîrbu, Rustoiu, 2002, p. 54-55.
33
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morminte de incineraţie plane sau de înhumaţie. De asemenea se observă că aceștia
sunt situați în partea vestică a depresiunii, fără nici o legătură și continuitate cu descoperirile dacice anterioare. Acest lucru înseamnă apariția în zonă a unui nou grup
etnic (preponderent dacic dar și cu elemente germanic) cândva după războaiele marcomanice, poate chiar la începutul secolului III dHr.
Cercetarea tumulilor s-a efectuat cu diferite rezultate din punct de vedere al
publicării acestora. Informaţii restrânse cunoaştem despre cercetările efectuate la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul secolului trecut, de către Tivadar LEHÓCZHY, József
MIHALIK şi Petru SOVA, la tumulii din Novo Barovo şi Russkoe Pole. Informaţii
mai substanţiale oferă publicarea cercetărilor efectuate, în a doua jumătate a sec. al
XX-lea, în necropolele de la Iza şi Russkoe Pole I. La Iza au fost cercetaţi şi publicaţi
un număr de 53 de tumuli din cei 80 cât se presupune că are necropola. O caracteristică a ritualului funerar al necropolei de la Iza este faptul că incinerarea celui decedat
a fost efectuată pe locul înmormântării. Această practică este atestată de existenţa sub
mantalele movilelor a resturilor rugului funerar: porţiuni de pământ arse până la roşu,
acoperite cu un strat de cărbuni amestecaţi cu oase umane calcinate şi fragmente ceramice, unele dintre ele arse secundar39. O altă caracteristică a tumulilor de la Iza este
prezenţa în toţi tumulii a vaselor sparte ritual, care se găsesc pe suprafaţa solului acoperită de movile, în mantaua movilelor cât şi în gropile în care au fost puse urnele. O
parte din această ceramică spartă prezintă urme de ardere secundară. Prezenţa fragmentelor ceramice arse, uneori vitrifiate, este constatată în perioada romană ‒ Barbaricum
(sec. II‒IV dHr) pe un teritoriu vast, dar reprezintă o trăsătură caracteristică generală
atribuită Culturii Tumulilor Carpatici40, cultură arheologică din care, periferic, fac parte și tumulii din bazinul Tisei Superioare.
Într-o analiză recentă a descoperirilor din toate epocile istorice din Depresiunea Maramureșului, Aurel RUSTOIU observă, pe baza inventarierii tuturor siturilor,
o slabă locuire a zonei începând cu perioada hallstatiană și până în perioada medievală41
(Anexa 2/B). Având în vedere suprafața mare a teritoriului, putem spune că, în Depresiunea Maramureşului, există extrem de puţine vestigii arheologice databile în perioada dacică. Cunoaștem un număr de 31 descoperiri din 22 de localităţi moderne42. Din
39

Kotigoroško, 1995, p. 125.
Smiśko, 1960, p. 65.
41
Rustoiu, 2019, p. 386, fig. 9.
42
Am inclus în analiza efectuată doar descoperirile considerate a fi sigure, amintite în literatura
de specialitate (mai veche sau mai nouă), chiar dacă unele dintre ele nu mai pot fi verificate în
ziua de azi (de exemplu, descoperirile monetare). Pe lângă punctele menţionate în lucrarea de
faţă, mai sunt pomenite “monede romane” la Bărănica (nu am reuşit să identificăm această localitate) (Filipaşcu, 1997, p. 22), materiale ceramice “...mai recente, eventual dacice” la Bârsana
(Kacsó, 2011, p. 220), “urme romane” la Sarasău (Filipaşcu 1997, p. 21), fragmente romane
“posibil epocă romană” la Săliştea de Sus şi Şugău (Kacsó, 2011, p. 481, 511). Ele nu au fost
luate în considerare în analiza statistică realizată (Tab. 1). De asemenea nu au fost luate în
calculul statistic nici o “monedă dacică de argint de tipul Dumbrăveni” (Sășianu, 1980, nr.
73/I, 133) sau “peste 200 monede romane de argint” (Sășianu 1980, nr. 73/II, 133; Stanciu,
1992, p. 176) descoperite în fostul comitat Maramureș.
40
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păcate marea majoritate sunt descoperite pe cale fortuită, întâmplător (24,77%), doar
un mic procent de descoperiri (10,32%) fiind cunoscute în urma unor sondaje (2,6%)
sau cercetări arheologice sistematice (8,26% - Anexa 1/A)43. În funcţie de tipul descoperirii (Anexa 1/B), acestea se pot grupa în: descoperiri izolate (23,68%), necropole tumulare (6,16%), aşezări (3,10%) şi fortificaţii (2,6%). Se poate observa numărul
mare de descoperiri izolate, marea majoritate a lor fiind formată din descoperiri de
monede (izolate sau tezaure).
Se constată în primul rând numărul foarte mic de aşezări nefortificate dacice
cunoscute în acest spaţiu geografic: doar patru așezări dacice dispuse cronologic pe parcursul a 500 de ani. Dintre acestea doar așezările de la Biserica Albă, datată în sec.
II/I îHr – I dHr și Călineşti-Rogoaze, datată în secolele III‒IV dHr, au beneficiat de o
cercetare pe parcursul mai multor campanii arheologice, publicarea lor rezumânduse, până la această oră, la scurte menționări44 și un raport45. Aşezarea de la Strednee
Vodjanoe este doar amintită și ea46, iar cea de la Solotvino-La Vest de Uzina de Apă
a fost sondată în același an în timpul campaniei arheologice desfăşurate în punctul
Cetate47. La acestea se mai pot adăuga cele două fortificații, descoperirea a numeroase
monede şi tezaure monetare și cele peste 110 morminte tumulare. Desigur, am putea
presupune că numărul punctelor cu descoperiri de ceramică (şi implicit aşezări) dacice ar trebui să fie în realitate mult mai mare. Cu toate acestea, deocamdată, cu toate
estimările optimiste privind viitoarele descoperiri dacice din zonă, nu putem să nu afirmăm că, pentru perioada “clasică a Regatului dac” și “perioada romană – Barbaricum”, Depresiunea Maramureșului a fost o zonă extrem de slab populată.
Evoluţia în timp a acestui spaţiu nu pare a fi unitară. Din partea sudică a râului Tisa (zona văilor Mara, Iza și Vișeu din actualul județ Maramureș) ne sunt cunoscute o cetățuie la Oncești-Cetățeaua (datată “la cumpănă dintre cele două ere”48) și o
așezare, Călinești-Rogoaze, datată cronologic perioadei romane târzii (sec. III dHr)49.
Situația pare puțin diferită la nord de Tisa de unde se cunoaște o așezare fortificată
dacică (Solotvino) și două așezări databile în secolele II/I îHr ‒ I dHr. O parte a necropolei de la Iza (Iza I) a fost datată în secolele I‒II dHr50. Descoperirile la nord de
Tisa nu sunt mai numeroase nici pentru perioada romană – Barbaricum, cu excepția
zonei vestice, de unde sunt cunoscute șase necropole tumulare. Din păcate, nici o așezare contemporană cu acestea nu a fost identificată.
43

În analiza statistică am introdus de două ori acele puncte care din punct de vedere al descoperirii aparțin aceleași localități cu același toponim, dar reprezintă două descoperiri diferite. Ele
au primit în acest caz același număr de ordine (de exemplu nr. 8 Ieud, nr. 20 Russkoe Pole și
nr. 23 Sighetu Marmației cu toponimele generale Din hotarul localității sau De pe teritoriul
Orașului).
44
Rustoiu, 2019, p. 379.
45
Popa, Kacsó, 1974, p. 561-578.
46
Kotigoroško, 1995, p. 247, fig. 18.
47
Vasiliev, Rustoiu, Balaguri, Makara, Marina, 2000, nr. 135.
48
Daicoviciu, Bandula, Glodariu, 1965, p. 2-27.
49
Popa, Kacsó, 1974, p. 561-578.
50
Smiśko, 1960, p. 51-52.

306

Descoperirile monetare din Depresiunea Maramureșului, deși mai numeroase,
nu pot constitui indicii în vederea unei locuiri. Prezența acestora în număr mare arată
că pentru anumite perioade de timp și în anumite micro-zone, o locuire, o activitate
exista totuși. Din cele 24 de puncte cu descoperiri monetare, 17 dintre acestea (71%)
sunt monede romane. Un mic procentaj aparține monedelor dacice (5 puncte, 21%),
celtice și grecești (ultimele două cu câte o monedă, 4%; Anexa 1/C).
Este interesant faptul că tezaurele monetare au fost descoperite la nord de Tisa,
ambele având un terminus post quem în perioada romană târzie, pe când monedele
izolate s-au descoperite în număr mic se grupează la sud de Tisa, pe axa Sighet‒râul
Iza și parțial Sighet‒râul Vișeu. Marea majoritate a acestora se datează în secolul II dHr,
secol în care alte tipuri de vestigii lipsesc cu desăvârșire la sud de Tisa. O excepție ar
reprezenta-o recentul descoperit castru roman de marș de la Coștiui51. În acest context,
prezența unui castru roman de marș în zona uneia dintre cele mai bogate zone de sare
din Maramureș52 nu poate fi întâmplătoare. Chiar dacă interesul și prezența romanilor
a fost de scurtă durată, putem afirma că, cel puțin pentru secolul II dHr grosso modo,
cel puțin zona la sud de Tisa, dacă nu toată Depresiunea Maramureșului, a fost un teritoriu aflat sub supraveghere dacă nu chiar sud stăpânire romană. Prezența castrului
roman, chiar și de marș, descoperirea de monede romane datate îndeosebi în secolul
II dHr, în zona la sud de această fortificație, lipsa oricărei așezări dacice contemporane, sunt suficiente argumente în acest sens.
Cercetării civilizaţiei dacice din Maramureşul Istoric i se mai pot aduce contribuţii importante, cu toate că interesul pentru cercetarea arheologică există încă de la
sfârşitul secolului al XIX-lea. Un prim pas ar fi încercarea de a poziţiona cronologic
cât mai strâns categoriile de vestigii expresive în acest sens. Pe baza rezultatelor obţinute, de la sit la sit, pe măsura stadiului cunoştinţelor, se poate încerca racordarea situaţiei de ansamblu la cronologia central-europeană pentru Barbaricum-ul din perioda
La Tène şi epoca romană imperială. De reţinut este faptul că acest sistem cronologic
unitar pentru un teritoriu vast, presupune argumentarea diferenţelor (inter-)regionale,
lucru posibil pe deplin în măsura elaborării unor tipologii şi cronologii pe un spectru
mult mai larg de obiecte arheologice.

51

Primele cercetări arheologice au fost efectuate în septembrie 2019 de către Marius ARDELEANU, Radu CARDOȘ (Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Baia Mare),
Daria Dobrochna DABAL (Glamorgan Gwent Archaeological Trust, Marea Britanie), Horațiu
COCIȘ (Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău) și Marius VOINAGHI (Colegiul Național
“Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației).
52
Kacsó, 2011, p. 67, 71, 76, 447-453.
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Tab. 1: Tabel reprezentând descoperirile sigure databile în perioada dacică din Depresiunea Maramureșului (sec. III/II îHr ‒
sec. III dHr). Prescurtări utilizate: Dî – descoperire întâmplătoare, Ss – săpături arheologice sistematice, S – sondaje, Di –
descoperire izolată, A – aşezare, F – fortificaţie, Nt – necropolă tumulară, T – tezaur, x – nu se cunoaşte numărul de piese
descoperite, D – monedă dacică de tip Dumbrăveni, H-V – monedă dacică de tip Huşi-Vovrieşti, Th – monedă grecească
de tip tetradrahmă de Thasos

ANEXA 1. Descoperiri din perioada dacică în Depresiunea Maramureșului

A

B

C

A – modalitatea de descoperire; B – tipul descoperirii; C – monede.

ANEXA 2. Depresiunea Maramureșului
A. Descoperiri din perioada dacică după anii de descoperire.
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B. Statistica așezărilor din Maramureș de-a lungul fiecărei perioade istorice53.

53

după Rustoiu 2019, 386, fig. 9.
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