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Cuvânt înainte

De mult prea multă vreme trăiesc cu o mare și grea datorie ce o am în
cuget și în gând, aceea de a mulţumi , încă o dată,  tuturor celor care m-au aju-
tat  să  fac descoperirile de monede la Oarţa de Sus, com. Oarţa de Jos, zona et-
nografică Codru din Judeţul Maramureș.  Mă gândesc,  în primul și primul
rând, la adevăratele comori care au fost  copiii de  acum treizeci de ani, cei
care au trecut prin mânuţele lor zeci de metri  cubi de pământ,  când clisos,
când aspru și  bolovănos, și la cel care a fost Omul  de mare  omenie și Profe-
sor  Traian Rus.

Iată, acum, prin Programul  Judeţean pentru finanţarea nerambursa-
bilă a programelor, proiectelor și acţiunilor culturale pe acest an, 2016, pot să
mă achit de o parte din această datorie. O fac cu durere în suflet pentru omul
căruia îi datorez atât de mult, profesorul Traian Rus, care nu mai este printre
noi, la fel cum nu mai sunt nici unii din copiii de atunci. 

În această primă etapă mi-am propus să vă introduc în atmosfera,
condiţiile acelor vremi, să depăn, pe cât îmi este cu putinţă, filmul  descoperi-
rilor  și să redau cele ce s-au scris, în acei ani,  despre  tezaurul de monede ro-
mane de la Oarţa de Sus. 
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I. Reconstituirea  descoperirilor  monetare de la Oarţa de Sus.

Pe firul evenimentelor în 1985:

1. Moneda de Histria
Povestea  descoperirilor monetare a început , pentru noi, în  1985.

Mai întâi, în 12 august , când, cu prilejul cercetării sistematice de pe dealul
Măgura, Ioan Peti a găsit o monedă de bronz, la o adâncime de 28 de cm. Nu
știam  atunci ce am găsit. Era în același timp pe șantierul de la Ghiile Botii și
arheologul Carol Kácso, care, atunci când am adus seara moneda acasă, a vrut
să vadă ce e și s-a întâmpat ca  accidental și involuntar să  o ciobească  ușor.
Ne-am dat cu presupusul că ar fii o monedă romană, dat fiind că aveam de
știre că   în urmă  cu un an a mai fost descoperit  acolo, pe Măgură,  un denar
republican roman. Mai apoi ne-am dat seama că este o monedă din ultimele
serii monetare emise la Histria în sec. II- i. H.  Oarţa de Sus se dovedea a fi, la
acea dată, cel mai nordic punct unde  a ajuns  o monedă din  cetatea Histriei,
cea mai veche așezare urbană atestată la noi în ţară.

2. Tezaurul de denari imperiali romani
Mai în toamnă, într-o zi de luni, 23 septembrie 1985, culegând cartofii

pe locul numit Ogrăzi,  doamna Minodora Sabău a aflat trei monede romane din
argint: una din vremea împăratului Vespasian și două din vremea împăratului
Traian.  E  momentul, aici și acum,  să vă spun că oamenii din Oarţa de Sus erau
obișnuiţi cu descoperirile  arheologice. În anii 1969 - 70 s-au făcut cercetări pe
Măgură. Un an mai târziu, profesorul Traian Rus a înfiinţat Cercul de istorie la
Școala generală de 10 ani din sat. Cu membrii acestui Cerc, elevi ai Școlii din
sat,  a efectuat în mod regulat, cercetări de teren pentru a descoperi obiecte și
așezări arheologice.  Astfel au descoperit  în 1978 un depozit de epoca bronzului
și începând de atunci, membrii cercului de istorie au luat parte la toate săpăturile
arheologice ce se desfășurau în satul lor. Din 1982 a început cercetarea  siste-
matică la complexul de cult din epoca bronzului, iar în acel an, 1985,  s-au des-
fășurat în sat două  șantiere arheologice: pe Ghiile Botii și Măgura. Așa se face
că sătenii erau conștienţi de importanţa a tot și a toate ce găsesc în pământul lor.
La fel a fost și Minodora, care a dat monedele profesorului Traian Rus. Acesta,
dimpreună cu colegul dânsului profesorul Ioan Roșca, le-au adus, două zile mai
târziu în Baia Mare, la Muzeul judeţean Maramureș. Eu eram pe un alt șantier
arheologic în Ţara Chioarului, la Prislop. Directorul Muzeului, domnul Ioan
Igna,  m-a anunţat despre descoperire, mi-a spus să închei lucrările la Prislop
pentru a vedea urmarea acestei descoperiri întâmplătoare de la Oarţa de Sus. Vi-
neri, 27 septembrie, s-au mai găsit alte două monede. Tot pământul aparţinea
pe atunci CAP-ului din sat. În urmă cu trei ani  s-au făcut pe acel loc lucrări de
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scarificare, care au scormonit
pământul până la o adâncime
de cca. 60 de cm. și au scos la
iveală monedele. În primul
an după aceste lucrări s-a se-
mănat pe loc grâu, în anul
următor trifoi și în 1985 car-
tofi. 

Sâmbătă, 28 sep-
tembrie, am revenit la Oarţa
de Sus. Ca și în vară, Terica
și Traian Rus m-au primit  cu multă generozitate și prietenie în casa lor. Eram
în acele vremuri când alimentele erau raţionalizate și greu de găsit, când fiecare
familie de ţărani avea doar 25 de ari pe care își puteau cultiva toate cele necesare
traiului. La Oarţa de Sus se cultiva atunci foarte mult in. În vara aceea timpul a
fost cam secetos și în grădinile oamenilor nu erau prea multe legume.  Dar ome-
nia , omenia era mare.

Am  început atunci, în acea sâmbătă târzie de septembrie, lucrările  la
Oarţa de Sus, pe Ogrăzi.

Era o zi de toamnă rece și bătea vântul puternic. Minodora ne-a arătat
unde a găsit ea bănuţii și noi am găsit, la suprafaţa solului, alte trei monede. Am
trasat o casetă mare și am început  lucrul. Muncitorii noștri erau, bineînţeles,
membrii Cercului de istorie – copii de 10 -14/15 anișori, care au venit cu o bu-
curie și un elan de nedescris să sape, să sfarme cu mânuţele lor fiecare bulgăre
de pământ.  Am lucrat atunci până s-a făcut seară. Foarte repede copiii au învăţat
să recunoască împăraţii romani, ne spuneau pe cine au aflat și numărau fiecare
bănuţ.  Am avut o recoltă foarte bogată: am găsit 35 de monede. Seara am săr-
bătorit cu un foc de tabără, cartofi copţi, și am compus dimpreună cele șapte
strofe a Imnului  șantierului. 

I. Haide, hai pe șantier,
Nu te teme nu-i lejer.
Refren: Ograda –i plină de monezi
Trebe  numa să le vezi.
II. Haide, haide până-n zori
Numa  așa găsești comori.
III. Profesorul Rus Traian
L-aflat pe Hadrian
IV. Iar elevul  Butcovan
L-a aflat pe  Domiţian.
V. Haide, haide sus pe deal
Și-o să facem mare bal.
VI. Haide, haide la cartofi,
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Numai nu-i mânca pe toţi.
VII. Hai la Cercul de istorie
Și-o să te umpli de glorie!

A doua zi, 29 septembrie,  era duminică. Am continuat lucrul de data
aceasta în ritmul Imnului și seara avem deja 69 de monede. În acea zi au venit
foarte mulţi oameni din sat să vadă cu ochii lor comoara de pe Ogrăzi  și să
ţină și ei în mâinile lor, de cele mai multe ori, bătătorite de munca câmpului ,
câte  un împărat roman.

La sfârșit de septembrie începea o nouă săptămână. Copiii începuseră
deja școala, era o mare problemă cu forţa de muncă. În acea zi s-a făcut o ex-
cepţie și membrii cercului de istorie au venit pe șantier. Pe la amiază  a venit
pe șantier  și directorul Muzeului, domnul Ioan Igna, care mi-a promis că va
vorbi la Inspectoratul școlar pentru a obţine permisiunea ca elevii mai mari
din clasele a noua și a zecea care erau atunci în practica școlară, să poată să
vină să lucreze pe șantier și că va încerca  să găsească un detector de metale
pentru a putea determina suprafaţa de teren pe care au fost  împrăștiate mone-
dele cu ocazia lucrărilor agricole din anii precedenţi.  

Așa se face că două zile mai târziu, în 2 octombrie, am avut pe șantier
elevii mai mari, din clasele a noua și a zecea, însoţiţi de doamna profesoară
Ana Druţă. Cu acești elevi mai mari a fost greu, la început.  Nu aveau bucuria
și entuziasmul celorlalţi copii. E adevărat că era și  toamnă  și frig și ei  erau în
practică, fără nici un chef de lucru. Totuși am mai deschis o casetă paralelă cu
prima  și am mai  găsit 15 monede. În ziua următoare au venit mai puţini elevi
mari, dar au venit clasa  a opta care ne-a ajutat și ea o oră la lucru. În cea de a
treia zi de practică a venit un singur elev din clasele mari, dar pe rând au venit
clasele a șaptea , a opta și a șasea și au lucrat și ei cât au putut, câte o oră –
două.

După masă, după orele de curs veneau la lucru pe șantier elevii pasio-
naţi de la  Cercul de istorie. Mai târziu aveam  să aflu că una din fetiţele de la
Cercul de istorie, Onorica,  a fost chiar pedepsită de mama ei pentru că în loc
să stea acasă și să ajute la treburile din gospodărie, ea a venit toată după masa
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pe șantier.  Pe vremea aceea se făcea
școală toată săptămâna, așa că și-n
ziua următoare  au venit opt elevi
mari și câte două ore  clasele a cincea
și a șaptea. Duminică, 6 octombrie,
au revenit pe șantier pasionaţii și
harnicii membrii ai Cercului de isto-
rie și arheologie. Număram acum, în
cea de a doua duminică, 158 de mo-
nede. 

În săptămâna următoare, am putut lucra doar în  primele două zile fi-
indcă de miercuri, 9 octombrie,  au început ploile. În ultima zi de lucru am
găsit o monedă în pământul deja scos afară, ceea ce ne-a dat de înţeles că va
trebui să recontrolăm tot pământul scos din săpătură.  La sfârșitul celor un-
sprezece zile de lucru continuu aveam 178 de monede găsite de noi. 

Ploaia ne-a determinat să întrerupem temporar lucru și eu am plecat
la Baia Mare unde am încercat să  sensibilizez  diferiţi reprezentanţi ai mass -
mediei  locale și naţionale despre comoara de la Oarţa de  Sus și să conving pe
deţinătorii unui detector de metale să vină  pe șantier.  L-am găsit în persoana
domnului Ioan Nedelea, lucrător la MAI.  A fost o întreagă  aventură să găsesc
o mașină care să ne ducă la  Oarţa de Sus. In sfârșit, am reușit să ajungem
acolo marţi, 14 octombrie.  Era foarte frig. Prietenii noștri de la cercul de isto-
rie, directorul școlii și profesorul Traian Rus  au venit să vadă minunea desco-
peririi monedelor cu detectorul de metale.  Din neștiute de noi pricini, nu
găsim  cu detectorul  decât o singură monedă,  iar în locurile în care aparatul
nu a semnalizat nimic, copiii au  găsit încă câteva monede. Era tare frig și greu
așa că ne-am  propus să revenim altă dată , pe o vreme mai prietenoasă. Acum
avem 187, din care câteva  sunt fragmentare. În după masa aceleași zile a venit
după noi mașina Muzeului,  am încărcat tot materialul de șantier și am crezut
că cercetarea s-a încheiat în acel an. 

Aveam însă să revin de două ori asupra
acestei decizii. Prima dată a fost cu trei zile mai
târziu, adică în 17 octombrie,  dimpreună cu Vic-
tor Mihalca, corespondentul TVR în Maramureș  ,
pentru a pregăti știrea despre descoperirea tezau-
rului, știre ce s-a transmis la televiziunea naţională
duminică, 20 octombrie la emisiunea Album du-
minical, rubrica La zi în 600 de secunde. În linii
mari, știrea noastră suna cam așa: «Aceste monede
fac parte din primii 187 de denari imperiali ro-
mani, descoperiţi recent la Oarţa de Sus. Este cel
de al șaselea tezaur monetar roman descoperit în
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afara graniţelor Daciei romane și cel de al doilea care există în patrimoniul
unei instituţii muzeale transilvănene. Alături de celelalte descoperiri din
epoca neolitică, a bronzului și dacică, recentul tezaur vine să demonstreze ,o
dată în plus, continuitatea de locuire a populaţiei autohtone. Monedele se în-
cadrează  între anii 68 și 161 de la împăraţii Nero,  Vittelius, Vespasian, Domi-
ţian, Traian, Hadrian, Antoninus Pius. Cercetarea este în curs, sperăm să mai
găsim încă monede. Aș vrea, în încheiere, să remarc contribuţia deosebită a
elevilor din sat, membrii cercului de istorie și arheologie condus de profesorul
Traian Rus, care ne-a ajutat nu numai la săpături». Știrea a fost un adevărat
eveniment, dat fiind că pe atunci se transmitea doar câteva ore pe zi, iar emi-
siunile urmărite de publicul larg, cea precum Album duminical, nu erau nici
ele prea multe. 

Peste o săptămână, în 24 octombrie,  aveam să revin a doua oară, dim-
preună cu Minerva Oţoiu care a venit cu multă bunăvoinţă pentru a face poze
pe șantier  cu aparatele ei de fotografiat. Cu această ocazie am mai găsit încă
trei monede și recuperat o monedă găsită de un om din sat. În total am desco-
perit în prima campanie  de săpături pe Ogrăzi un  număr de 191 de monede. 

Odată revenită la muzeu au început  alte probleme:  de curăţare, mă-
surare, repertoriere a  monedelor descoperite.  La muzeu nu aveam prea multe
resurse.  M-au ajutat mult, cu mult profesionalism și dăruire, colegii de la sec-
ţia de artă. Restauratorul Mihai Pop a curăţat monedele. Minerva Oţoiu a fo-
tografiat toate monedele cu aparatele ei și a făcut în toamna acelui an o
diaporamă.  Trebuie știut că nu aveam calculator, aparate de fotografiat nume-
rice, aveam doar entuziasm și bunăvoinţă. 

Domnul Ioan Gaie de la Banca Naţională a României, filiala Baia
Mare, mi-a cântărit toate monedele și a stabilit conţinutul de metal preţios a
fiecărei piese.

Nu aveam nici un catalog numismatic, nici material bibliografic. Am
primit câteva propuneri  din partea unor numismaţi cunoscuţi să publicăm te-
zaurul împreună, dânșii urmând să facă determinările.  Nu am acceptat.  De
fiecare dată îmi aminteam cât de grea a fost toată truda noastră și frigul îndu-
rat în timpul lucrărilor. Fără a dori să mă plâng, după încheierea lucrărilor am
fost obligată să fac un tratament de recuperare, și urmele acelor zile le simt tot
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mai mult acum după ani și ani.  Impor-
tant a fost pentru mine faptul că am
avut tot timpul  sprijinul familiei mele,
în  special a soţului meu.  Prin el am
ajuns la omul de cultură și omenie  Ga-
briel Ștrempel, pe atunci directorul Bi-
bliotecii Academiei Româna, care mi-a
împrumutat cataloagele numismatice
cu ajutorul cărora am purces la identifi-
carea monedelor. 

La începutul vacanţei de iarnă
am organizat la Școala generală nr. 1 din Baia Mare o întâlnire între membrii
Cercului de istorie din Oarţa  de Sus și membrii Cercului de istorie a școlii băi-
mărene. La această întâlnire,  ce a avut loc a doua zi de Crăciun, au luat parte
și alţi elevi din șase judeţe transilvănene. Copiii din Oarţa au venit cu traista
plină de «pupeze», colaci , iar cei din Baia Mare au pregătit și ei daruri. Am
văzut cu toţii diaporama  de prezentare  a descoperii tezaurului de monede de
la Oarţa de Sus,  alcătuit cu har, pricepere și dăruire  de Minerva Oţoiu. Copiii
au povestit cum au găsit ei monedele, au cântat Imnul șantierului, au colindat,
au vizitat toate muzeele băimărene.  A fost ceva ca într-o  poveste de Crăciun,
fără ca noi să o numim astfel.

Pe firul evenimentelor în 1986:

La începutul anului următor, 1986, am întocmit raportul despre  cer-
cetare arheologică de la Oarţa de Sus (vz. pag. 19), pe care l-am prezentat la
Sesiunea naţională de rapoarte arheologice din 22 martie de la Deva precum și
la cel de al 3-lea Simpozion naţional de numismatică de la Arad.  La sesiunea
Muzeului judeţean  din Zalău am prezentat descoperirea monedei de bronz
emisă la Histria, studiu care l-am publicat apoi în SCIVA, nr. 3 / 1987 (vz. pag.
38).

La sfârșitul lunii februarie, în 28, am expus monedele din tezaurul  de
la Oarţa de Sus la Muzeul de Artă din Baia Mare. 

La sfârșitul lunii martie am mai primit o monedă de la Ionică Peti, gă-
sită de fratele lui Gicu în șanţ, iar la începutul lunii aprilie alte două monete
recuperate de familia Rus: o monedă a fost găsită în pământul scos de noi,și
cealaltă pe câmp. 

La începutul lunii mai am revenit la Oarţa  de Sus cu o echipă de la
TVR din București.  Doamna Ana Ionescu a realizat cu membrii Cercului de
istorie o emisiune pentru copii. 

Câteva zile mai târziu ( în 15 mai),  aveam să revin din nou în sat cu
scriitorul Valentin Hossu-Longin care dorea să scrie un reportaj despre tezaur
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pentru revista România pitorească.  Ne-am deplasat la Oarţa de Sus cu o ma-
șină primită de la Consiliul politic judeţean, dimpreună cu soţul meu Dumitru
Iuga, colega Lucia Pop  și preotul Isidor Berbecar. La școală am prezentat dia-
pozitivele și apoi elevii au discutat îndelung cu Dl. Valentin Hossu-Longin.
Am mers apoi pe Ogrăzi să vedem locul unde s-au făcut descoperirile. Aici s-a
mai găsit o monedă. La întoarcere spre sat am găsit un fragment ceramic ce
ne-a făcut să visăm la o posibilă descoperire a așezării.

La cumpăna dintre vară și toamnă, adică în ziua Schimbării la faţă, 6
august reușesc , în sfârșit, să plec pe șantier.  Nu avem o mașină, așa că domnul
Ioan Igna, directorul Muzeului, ne duce cu mașina personală. Poate acum pare
curios faptul că amintesc atât de des mijlocul de transport, dar pe atunci, pen-
tru  noi,  orice deplasare era o adevărată problemă precum o  expediţie… 

Au venit pe șantier trei studenţi: Monica Clonaru și Laurenţiu din
București și Amelia Pop din Baia Mare. Ne instalăm în sat. Eu și Amelia sun-
tem primite din nou cu braţele deschise și generoase de Terica și Traian Rus,
iar Monica și  Laurenţiu se cazează peste drum la familia Zaharie.

Duminica trecută (3 august) a plouat foarte mult, drept care gardienii
vigilenţi din Cercul de istorie:  Dana și Ionică Costinaș, Vasile Bota și  Silviu
Tămășan, au mers a doua zi pe șantier să vadă ce s-a mai întâmplat. Ploaia a
mai dat la iveală încă cinci monede, în martor. 

În acest an ne dotăm cu noi unelte de lucru, ne procurăm niște ciu-
ruri, cu site de diverse mărimi,  pentru a controla mai bine pământul. 

În 7 august începem , cu speranţă și energie, șantierul. Au venit foarte
mulţi copii pe șantier, chiar prea mulţi din care  unii sunt prea mici. Ploaia a
spălat și distrus martorul dintre casete, așa că îl demontăm. Curăţăm, răzuim și
Mariana Coţ găsește prima monedă în această campanie. Începem să trecem
prin ciur pământul  săpat și munca se dovedește a fi cu folos fiindcă găsim
două monede. Recolta din prima zi a fost de șase monede.

A doua zi (8 august) vine pe șantier și Dumitru, soţul meu. Deschidem
o nouă casetă  în partea dinspre deal a vechilor casete și o secţiune de control
în partea de jos a pantei. Am avut o zi bună, am mai găsit încă 12 monede. 

Între timp primim tot felul de informaţii privind descoperiri de mo-
nede, care se vor dovedi a fi monede de 25 de bani. 
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A treia zi (9 august) extindem  lucrul cu ciurul, începem să controlăm
pământul  scos în anul trecut. Dănuţ Coţ îmi aduce de la CAP o sită folosite în
mod normal de combinele agricole de treierat grâul.

Construim și un fel de instalaţie de cernut pământul și a ne ușura
munca. Ne bucurăm să găsim, cu noile mijloace tehnice, prima monedă , o
monedă  emisă de  Titus.  În glumă spunem că arheologii americani ar putea fi
geloși pe instalaţia noastră. 

Începem  cea de a doua săptămână de lucru (11 -14 august)  mai luăm
un strat de pământ în secţiune lărgită, observăm zona în care apar cele mai
multe monede și deschidem o secţiune  paralelă spre vest și o casetă în partea
de jos a pantei, spre nord.  Continuăm să trecem tot pământul prin ciur.
Găsim monede și la o adâncime de 40 de cm. La sfârșitul săptămânii avem  58
de monede, printre care și o monedă emisă  de Nero, pe care am găsit-o tre-
când pământul prin ciur. 

În cea de a treia săptămână (18 – 22aug.)  se confirmă existenţa unei
gropi în caseta deschisă înspre vale( N).  Continuăm să investigăm zona în
josul pantei pentru a vedea cât de departe s-au scurs monedele.   În josul pan-
tei, am beneficiat și de faptul că pământul a fost arat  cu un  tractor, în timp ce
noi eram pe șantier. Am controlat arătura, dar nu am găsit nimic. 

Terminăm de controlat cu ciurul pământul scos în cursul cercetărilor
din anul trecut.  Cu această ocazie Vasile Bârsan găsește o monedă emisă de
Otho.   Începem să-l trecem pentru a doua oară pământul prin ciur și mai
găsim o monedă.    La sfârșitul săptămânii vremea devine tot mai capricioasă,
vântul tot mai puternic și monedele găsite sunt tot mai puţine și aparatul meu
de fotografiat s-a stricat. 

În cea de a patra săptămână de lucru (25- 30 august) continuăm cerce-
tarea în casete din  parte de jos a dealului unde mai apar sporadic monede.  Joi,
28 august, vin pe șantier directorul Muzeului, domnul Ioan Igna, dimpreună
cu arheologul Carol Kácso și Ion Nedelea, omul cu detectorul de metale. 

Verificăm cu detectorul  secţiunea și terenul dinspre vale.  Găsim o
singură monedă în secţiune,  care este o monedă emisă  de Marcus Aurelius și
care va schimba datele tezaurului, până acum  cele mai recente monede  erau
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emise de Antoninus  Pius. Și totuși nu suntem convinși de eficacitatea acestui
tip de investigaţie, fiindcă în orele și zilele următoare copiii găsesc monede,
acolo unde aparatul nu a semnalizat nimic.

A venit și Minerva Oţoiu și  a fotografiat  lucrările. Am avut și vizita
ziaristului  Csoma de la ziarul maghiar. 

În această săptămână am ajuns la a suta monedă din această campanie
de cercetare.

În 29 august  e sărbătoare, nu lucrăm pe șantier, dar organizăm  o ex-
poziţie cu monedele  descoperite în această campanie și le prezentăm pe toate
sătenilor și copiilor.

Apoi pentru copiii care au fost pe șantier facem o discotecă. 
Ne-am apropiat de sfârșitul lucrării. În  ultima săptămână  vom mai

lucra pe Ogrăzi  doar trei zile (1-3 septembrie)  în care demontăm martorii,
trecem pământul prin sită. Mai găsim câteva monede în pământ și chiar la su-
prafaţa solului la cca. 10 m faţă de șantier. 

În partea din vale, acolo unde am găsit în primăvară fragmentul cera-
mic, s-a semănat porumb și nici nu putem măcar intra în lanul care-i păzit cu
strășnicie. Trasăm două  secţiuni de sondaj lângă lanul de porumb. Se sapă
foarte, foarte  greu. Pământul e tare ca betonul. Nu găsim nimic concludent.

Încheiem cercetarea pe Ogrăzi.  Vom mai lucra încă câteva zile pe
Măgură.

Bilanţul  acestui an este de 113 monede. 
În lunile următoare  monedele au fost curăţate, măsurate,  identifi-

cate, inventariate.
Am întocmit raportul pe care l-am prezentat la Sesiunea naţională de

rapoarte arheologice organizată la Timișoara, în 1987 (vz. pag. 35). 
După încheierea lucrărilor și terminarea raportului de șantier s-a mai-

găsit o monedă la suprafaţa solului, așa că, cu cele din anul 1985,  avem 305. 
În 1990 am organizat o altă expoziţie cu tot tezaurul descoperit la

Oarţa de Sus și prezentarea diaporamei realizată de Minerva Oţoiu.  
Numărul  mare de monede din vremea împăratului Traian avea să ne

determine  conceperea  și organizarea, peste câţiva ani, în  1994 a expoziţiei
Dies Traiani, la Muzeul de Etnografie din Baia Mare. 

Adevăratele comori din Oarţa de Sus

În timpul celor două campanii de cer-
cetare am descoperit un tezaur de monede ro-
mane și  o monedă de bronz bătută la Histria,
dar adevăratele comori au fost acei copiii mi-
nunaţi, dascăli lor inimoși și pasionaţi, și nu în
ultimul rând, locuitorii satului Oarţa de Sus.
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Cum orice comoară  se cere bine cunoscută, așa și eu vreau să vă dau
aici numele celor ce au luat parte la descoperirile  de pe Ogrăzi.  Se cuvine să
încep cu Minodora Sabău, profesorii Traian Rus și Ioan Roșca,  și să  continui,
desigur, cu  membrii Cercului de istorie și arheologie  și colegii lor, ce au fost
într-o zi sau alta pe șantier și au dat o mână de ajutor : Gheorghe  Andreicuţ,
Sorin  Astalâș, Mirela  Câmpan, Mariana  Bota, Mirela  Bota, Vasile  Bota,
Elvin  Butcovan, Mihaela  Cimpoieș,  Sorin  Coste, Camelia  Costinaș, Ioan
Costinaș, Petrică  Costinaș, Rozica  Costinaș, Corina  Costinaș, Dan  Costinaș,
Ioan  Costinaș, Marcel  Costinaș, Petrică  Costinaș, Sorina  Costinaș, Rozica
Costinaș, Zorica  Costinaș, Mariana  Coţ, Vasile  Coţ, Florin  Covaci, Victor
Covaci, Violin Covaci, Sorin  Criste, Vasile Culcear, Loredana  Hodor, Mă-
rioara  Iacoș, Vasile  Ment,  Costică  Moga, Nicu  Vasile  Moga, Ion Morar, Si-
mona  Morar, Călin  Pescuan,  Gicu Peti, Ionică Peti, Călin  Petrenciu, Marius
Petrenciu, Terica  Petric, Claudiu  Rus, Ionică  Sabău, Mircea  Scăunaș, Gavril
Tarba, Beni  Tămășan, Nelu  Tămășan, Petrică  Tămășan, Silviu  Tămășan,
Aurel  Zaharie, Daniel  Zaharie. 

Tuturor le mulţumesc încă o dată și dacă am uitat pe cineva, îmi cer
iertare!

Acum, după atâta vreme, ne-am lovit de alte detalii -  tehnice, de
această dată. Din nou prietenii au sărit în ajutor.  Filmele noastre alb – negru
au fost trecute pe format digital cu sprijinul domnului Doru Dragoș și a sfatu-
lui bun a prietenului Radu Suciu, cărora le mulţumim și pe această cale. 

Mulţumim  arheologului  Radu Cardoș,  fotografului Zamfir  Șomcu-
tean, precum și partenerilor de proiect: Primăria Oarţa de Jos și Muzeul Jude-
ţean de Istorie și Arheologie Maramureș. 
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În loc de concluzii:

În acele zile de toamnă târzie 1985 și vară târzie 1986 descoperirea
fiecărei monede se constituia, pentru noi, într-un eveniment  dătător de spe-
ranţă și bucurie.

Așa cum am spus la început, în această etapă am dorit să prezentăm,
fără pretenţii, reconstituirea  evenimentelor care au dus la descoperirea mone-
delor  și să vă facem cunoscut ce am scris și s-a scris atunci despre această des-
coperire. 

Între timp s-au mai descoperit, după cât se pare,  și alte monede.  În
anii care au urmat, tezaurul de denari imperiali romani de la Oarţa de Sus  a
mai fost semnalat  în studii  și articole de specialitate. Doritorii pot găsi o  bi-
bliografie  mai completă în articolul publicat de Radu Cardoș  în publicaţia
Muzeului Judeţean de Istorie și Arheologie  Maramureș  -  Marmaţia 10/1. Ar-
heologie, Baia Mare, 2012,  p. 131 – 149. 

Pe viitor, într-o următoare etapă, am mai dori să revedem toate mo-
nedele și  să publicăm, într-o formă accesibilă,  catalogul lor. Acesta este și
motivul pentru care nu am reluat Lista monedelor care a fost anexată celor
două rapoarte arheologice.  Suntem convinși  că tezaurul descoperit de noi cu
atâta trudă, entuziasm  și bucurie   este important  pentru nord – vestul Tran-
silvaniei . Este  o mărturie pentru a fi, în această lume, din tătărămi. 
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II. Mărturii scrise

Comorile  de  la  Oarţa  de  Sus

Nu  știm  dacă  acum  15  ani, când  profesorul  Traian  Rus  a  înfiin-
ţat, la  Oarţa  de  Sus, cercul  de  istorie, și-a  propus  să  descopere  într-adevăr
comori, dar  știm  că  în  această  toamnă  membrii  mai  vechi  și  mai  noi  ai
cercului  au  luat  parte, din  zori  și  până-n  seară, la  descoperirea  unei  ast-
fel  de  comori. De  fapt, descoperirea  a  început  cu  câteva  zile  mai  de-
vreme, atunci  când  Minodora  Sabău  a  găsit  pe  Ogrăzi, adunând  cartofii,
cinci  monete  romane. Prin  grija  profesorilor  Ioan  Roșca  și  Traian  Rus
monetele  au  ajuns  la  Muzeul  Judeţean. Deplasându-ne  la  faţa  locului, am
început  cercetarea  sistematică  a  zonei, până  în  prezent  descoperindu-se
încă  182  monete (cercetarea  este  în  curs). Este  vorba  chiar  de  o ”co-
moară”; un  tezaur  de  denari  imperiali  romani, emiși  între  anii  68-151
e.n.  de  împăraţii  Vitellius, Vespasian, Domitian, Traian, Hadrian  și  Antoni-
nus  Pius.

Tezaurele  monetare  descoperite  în  afara  graniţelor  Daciei  romane
sunt  destul  de  rare. În  nord-vestul  Transilvaniei  se  cunosc  abia  5  aseme-
nea  descoperiri, cel  de  la  Oarţa  de  Sus  fiind  al  șaselea.  De  altfel, Oarţa
de  Sus  este  deja  un  nume  în  Istoria  României: alături  de  descoperirile
din  epoca  neolitică, din  epoca  bronzului  și  din  perioada  dacică, tezaurul
de  monede  romane  imperiale  vine  să  demonstreze, o  dată  în  plus, conti-
nuitatea  multimilenară  de  locuire  pe  aceste  meleaguri.

În  afară, însă, de  aceste ”comori”, în  Oarţa  de  Sus  mai  există  o
comoară  și  mai  de  preţ: copiii  acestor oameni destoinici  și  de  omenie. Nu
credem  că  există  copil  în  Oarţa  de  Sus  care  să  nu  poată  spune, dintr-o
suflare, cel  puţin  patru  nume  de  împăraţi  romani. Nu  există, fiindcă  nu
este  copil  care  să  nu  fi  trecut  cel  puţin  o  dată  pe  șantier  și  care  să  nu
fi  dat  o  mână  de  ajutor  la  găsirea  unei  monezi. Iată  numele  celor  care
au  ajutat  zi  de  zi  la  dezgroparea  tezaurului: Vasile  Bota (care  a  găsit  23
monete), Elvin  Butcovan (21  monete), Silviu  Tămășan, Sorina  Costinaș,
Călin  și  Marius  Petrenciu (deși  abia  a  început  clasa  a  V-a Marius  este  și
contabilul  grupului; el  nu  este  încă  membru  al  Cercului  de  Istorie, dar
dorește  să  fie  și  are  toate  șansele  de  reușită), Mariana  Coţ, Corina  și  Ioan
Costinaș, Vasile  Costinaș, Claudiu  Rus, Mihaela  Cimpoieș, Rozica Costinaș,
Petrică Tămășan, Gabi Tarba, Mircea Scăunaș, Rozica Costinaș, Gicu  Peti, Dă-
nuţa  Costinaș  și  mulţi  alţii. Iar  alături  de  ei  au  venit, în  clipele  lor  li-
bere, și  membri  mai  vechi  ai  Cercului  de  Istorie (azi  liceeni  sau
tehnicieni  în  întreprinderile  băimărene), să  dea  o  mână  de  ajutor: Ionică
Peti, Ioan  Morar, Vasile  Culcer. Pe  tot  parcursul, lucrările  s-au  bucurat  de
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atenţia  și  sprijinul  efectiv  al  organelor  locale.
Nu  putem  încheia  aceste  rânduri  fără  a  ne  referi  succint  la

omul  care  le-a  insuflat  acestor  copii  dragostea  de  ţară  și  de  trecutul  ei,
dragostea  faţă  de  muncă, trezindu-le  curiozitatea  cercetării: este  profesorul
de  istorie  Traian  Rus. Pentru  el  istoria  nu  este  doar  o  meserie, ci  o  pa-
siune. În  1970  a  înfiinţat  Cercul  de  Istorie  al  școlii, adunând  toate  datele
despre  sat, făcând  mereu (și  sistematic)  cercetări  de  suprafaţă  în  hotarul
localităţii, organizând  manifestări  interesante  nu  numai  cu  copiii  ci  și
pentru  săteni – a  reușit  să  adune  un  bogat  material  documentar – creând
în  școală  un  adevărat  muzeu.

Acum  câţiva  ani, Cercul  de  Istorie  a  descoperit  un  tezaur  de
obiecte  din  bronz. Anul  trecut  un  membru  al  Cercului  a  descoperit  pe
Măgură  un  denar  roman  republican  și  o  râșniţă (dacică), au  participat  în
fiecare  an  la  săpăturile  arheologice  organizate  de  Muzeul  Judeţean… Se
spune  că  elevii  din  Oarţa  de  Sus  sunt  deja ”specializaţi”  în… arheologie:
ei  au  fost  cei  care  au  scos  la  lumină, sub  îndrumarea  specialiștilor  de  la
Muzeul  Judeţean, obiecte  de  aur  de  acum  aproape  trei  mii  de  ani (ex-
puse  mai  anii  trecuţi  într-o  expoziţie  la  Baia  Mare). Unul  dintre  ei  a
descoperit  moneda  de  bronz  ajunsă  aici  tocmai  de  la Histria (sec. II,
î.e.n.), prezentând  un  foarte  mare  interes  știinţific… Și  câte  s-ar  mai
putea  spune  despre Cercul  de Istorie, despre  profesorul  Traian  Rus  care
poate  fi  mândru  de  ceea  ce  a  reușit  să  realizeze  în  acești  ani: istoria  nu
mai  este  la  Oarţa  de  Sus  doar  o  știinţă  știută  din  cărţi, ci  este, mai  ales
aici, o  lucrare  vie, în  cadrul  căreia  emoţia  cercetărilor  și  descoperirilor
face  parte  din  viaţa  de  zi  cu  zi  a  satului. Laudă  tuturor  acestor  copii  și
oameni  frumoși  care, prin  marea  lor  iubire  pentru  virtuţile  înaintașilor
lor, dau faptelor prezentului  o  nouă  dimensiune.

Georgeta Maria Iuga 
în ziarul ”Pentru  socialism”, Joi, 24  octombrie, 1985
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Al  VI-lea  tezaur  monetar  roman  în  Maramureș

Din  perspectivă  arheologică, satul  Oarţa  de  Sus  din  judeţul  Mara-
mureș  ocupă  un  loc  aparte. Aici  au  fost  descoperite  și  cercetate  parţial  o
așezare  neolitică, o  alta  cu  caracter  ritual  din  epoca  bronzului  și  o  așe-
zare  dacică. La  acestea  s-a  adăugat, în  toamna  acestui  an, un  tezaur  de
denari  imperiali  romani.

Apărute  întâmplător, cu  ocazia  lucrărilor  agricole  de  toamnă, pri-
mele  monede  au  fost  un  semnal  pentru  Muzeul  Judeţean  Maramureș,
care  a  trecut  la  cercetarea  sistematică  a  zonei. Până  în  prezent – cerceta-
rea  nu  este  încheiată – au  fost  descoperite, după  cum  ne  informează  Ge-
orgeta  Maria  Iuga, arheolog  la  Muzeul  Judeţean  Maramureș, 191  monede
emise  de  împăraţii  Vitellius, Titus, Vespasian, Traian, Hadrian  și  Antonius
Pius. Este  cel  de  al  6-lea  tezaur  monetar  descoperit  în  nord-vestul  Da-
ciei, constituindu-se  într-o  netăgăduită  dovadă  a  relaţiilor  strânse  ale  da-
cilor  liberi  cu  populaţia  din  Dacia  romană.

Articol apărut în ”Scînteia”, vineri, 22  noiembrie, 1985 .

ION  BOGDAN
Arheologie  și  Poezie

Zile  de  sărbătoare  frumoase, dar  nu  numai  ale  apropiatului  An
Nou, ci  de  înălţare  a  spiritului  nostru  al  tuturor. În  acest  început  de  va-
canţă, istoria  ni  s-a  părut  a  fi  nu  doar  cea  știută  din  cărţi, nici  spusă  de
profesori – au  venit  niște  copii  să  discearnă, și  chiar  să  ne  spună, despre
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marile  fapte  ale  atâtor  vremuri  apuse: despre  împăratul  Traian  și  împăra-
tul  Vespasian  și  împăratul  Hadrian  și  împăratul  Domitian  și  nebunul  de
Nero-Împărat, dar  și  de, cum  spuneau  unii  dintre  ei, ”împărăteasa” Mar-
ciana, sora  lui  Traian, ori  de  Faustina; au  venit  la  vremea  corindelor  să
ne  aducă  aminte  de  statornica  trecere  și  petrecere  a  timpurilor, de  stră-
vechea  sorginte  latină  și  și  de  mai  neaplecata, dârza  sorginte  dacică. Nu-
mele  atâtor  împăraţi, rostite  de  gura  copiilor  de  la  cea  mai  veche  școală
băimăreană, și, mai  ales, de  copiii  de  la  Oarţa  de  Sus, de  mâinile  lor  care
au  scormonit  atât  de  minuţios  lutul  de  pe  Ogrăzi, pentru  descoperirea
tezaurului  de ”arginţi” imperiali  romani – de  colindele  preafrumoase  aduse
ofrandă  sărbătorilor, de  chipurile  lor  luminate  de  bucurie  și  puritate –
toate  acestea  într-o  zi  obișnuită  în  care  ne-au  făcut  să  fim  și  noi  marto-
rii  întâmplărilor  numite  Istorie.

Întâlnirea  celor  două  cercuri de  Istorie (de  la  Școala generală nr. 1,
din  Baia  Mare, condus  de  prof. Ioan  Cădariu, și  cel  de  la  Oarţa  de  Sus,
condus  de  prof. Traian  Rus), în  faţa  comandanţilor  de  pionieri  din  jude-
ţele  Mureș, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Satu  Mare, Sălaj  și  Maramureș, în  colabo-
rare  cu  Muzeul  Judeţean, a  fost  o  sărbătoare  simţită  de  toate  inimile
care  au  fost  prezente  joi  dimineaţa  la  Liceul  nr. 4; am  asistat  la  un  inte-
resant  dialog  arheologic  despre  Maramureș, ilustrat  cu  diapozitive (diason
realizat  de  Minerva  Oţoiu), iar ”arheologii”  din  Oarţa  de  Sus  povesteau,
pe  viu, cum  fugeau  de  acasă  pe  șantierul  arheologic  și, astăzi, se  minunau
de  frumuseţea  și  chipurile  măreţe  și  împărătești  de  pe  denarii  străluci-
tori  deja… ca  argintul.

A  fost  nu  o  lecţie, ci  o  învăţătură  în  care  Poezia  suna  frumos
alături  de  Arheologie, iar  toate  se  contopeau  în  virtuţile  Istoriei  de  as-
tăzi.

Decembrie 1985 
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Tezaurul  monetar  roman  de  la  Oarţa  de  Sus
(Raport preliminar, 1985)

1. Consideraţii  geografice  și  istorice.

1.1. Așezare. Caractere  geo-morfologice.
Satul  Oarţa  de  Sus, com. Oarţa  de  Jos, se  află  în  sectorul  sud-ves-

tic  al  judeţului  Maramureș, zona  Codru, la  contactul  Culmii  Codrului  cu
Dealurile  Asuajului.

Culmea  Codru  este  un  horst  cristalin  îngust  și  alungit  pe  circa
25  km.; din  ea  coboară  pâraie  care  despart  Dealurile  Asuajului, dezvoltate
în  pannonian. Văile  sunt  largi, cu  versanţi  afectaţi  de  alunecări, iar  inter-
fluviile  sunt  netede.

La  contactul  cristalinului  Culmii  Codrului  cu  pannonianul  au
apărut  bazinete  favorabile  așezărilor  omenești (ex.: Corni, Oarţa  de  Sus,
Stremţ, Băiţa  de  sub  Codru, Asuaju  de  Sus, Odești). /21; 6/.

1.2. Soluri.
Solurile  sunt  brun  argilice, având  un  substrat  parental  constituit

din  marne  și  gresii; ele  sunt  bogate  în  humus  și  azotat  cu  reacţie  slabă
acidă.

1.3. Vegetaţie. 
Pe  aceste  soluri  a  evoluat  o  vegetaţie  ierboasă, corespunzătoare

condiţiilor  unui  microclimat  semiarid./21/.

1.4. Atestare  în  documentele  de  cancelarie.
În  documentele  de  cancelarie  Oarţa  de  Sus  apare  în  1391  sub

denumirea  de  Trywarcha; este  vorba  de  cele  trei  Oarţe: de  Sus, de  Jos  și
de  Mijloc (Orţîţa). /27/.

1.5. Descoperiri  arheologice.
Cu  milenii  în  urmă, mica  localitate  din  Codru  avea  o  mare  im-

portanţă  economică  și  socială.
În  anii  1969-1970  a  fost  descoperită  și  cercetată, pe  Măgură, o

așezare  neolitică, de  tip  Tiszapolgar  și  Coţofeni, care  era  suprapusă  de  o
așezare  dacică, sec. II-I  î.e.n. /3/.

În  anii  următori, 1971-1981, prin  stăruinţa  neobosită  a  prof. Tra-
ian  Rus  de  la  școala  din  localitate, au  fost  întreprinse  numeroase  prie-
gheze, ceea  ce  a  dus  la  descoperirea  unor  piese  de  bronz  în  punctele
Măgura, Iclejie, Diile (Viile)  Coșoaii, a  unor  așezări  aparţinând  culturilor
Witenberg  și  Suciu  de  Sus  în  punctele  Dealu  Stremţului, Oul  Făgetului,
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Mânzata, Certeze, Poiană, precum  și  a  unor  materiale  ceramice  și  râșniţe
dacice  pe  Măgură /13; 14/.

Din  1982  a  început  cercetarea  unui  important  complex  de  cult
din  epoca  bronzului  pe  Diile  Botii, iar  în  1985  a  fost  redeschisă  cerceta-
rea  în  așezarea  dacică  de  pe  Măgură.

2. Lucrările  de  salvare  a  tezaurului.

2.1. Descoperire. Cercetarea  organizată.
În  toamna  anului  1985, în  ziua  de  23  septembrie, culegând  car-

tofi, Minodora  Sabău  a  găsit  pe  Ogrăzi  3  monede  de  argint. Prin  grija
profesorilor  Traian  Rus  și  Ioan  Roșca (de  la  școala  din  localitate)  aceste
monede  au  ajuns  la  Muzeul  Judeţean  Maramureș  și  în  data  de  28  sep-
tembrie  ne-am  deplasat  la  faţa  locului. 

Monedele  s-au  găsit  la  suprafaţă, fiind  răspândite  pe  o  mare  în-
tindere. În  urmă  cu  trei  ani, pe  Ogrăzi  s-au  întreprins  lucrări  de  scarifi-
care (săpându-se  cu  scarificatorul  la  peste  60  cm. adâncime), deranjând
astfel  tezaurul. În  1985, aici, s-au  semănat  cartofi  pentru  prima  dată (în
anii  anteriori  era  grâu  sau  trifoiște).

După  stabilirea  aproximativă  a  locului, prin  aflarea  a  încă  trei
monede, am  procedat  la  deschiderea  unei  casete  de  sondaj, lată  de  5,25
m.  și  lungă  de  10  m., pentru  a  cuprinde  o  cât  mai  mare  suprafaţă.

Ne-am  bucurat  de  ajutorul  copiilor  din  sat. Prima  zi  a  fost
foarte  bogată, găsind  35  monede. Monedele  au  apărut  la  suprafaţă, până  la
0,30  m.

S-a  lucrat  zi  lumină  până  în  data  de  8  octombrie, când  am  fost
nevoiţi  să  întrerupem  din  cauza  ploilor  și  a  frigului. Între  timp  am  mai
deschis  încă  o  casetă, paralelă  cu  prima.

Deoarece  monedele  erau  răspândite  pe  o  mare  suprafaţă  de
teren, am  revenit  în  14  octombrie  cu  un  detector  de  metale, obţinut  cu
ajutorul  organelor  judeţene  ale  MAI, pentru  a  stabili  cât  mai  exact  area-
lul  acestora; însă, fie  din  cauza  condiţiilor  atmosferice  nefavorabile, fie
din  alte  motive, rezultatele  nu  au  fost  cele  scontate.

După  o  altă  tentativă  de  reluare  a  lucrului, din  cauza  timpului
nefavorabil, la  24  octombrie, am  amânat  continuarea  lucrării  pentru  anul
1986.

2.2. Observaţii  privind  structura  tezaurului.
Deși  cercetarea  nu  a  fost  încă  încheiată, se  pot  desprinde  o  serie

de  observaţii  și  constatări  directe  legate  de  structura  tezaurului  descope-
rit  la  Oarţa  de  Sus.

Au  fost  descoperite  un  număr  de  191  monede, din  care  3  sunt
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mici  fragmente  neidentificabile. Cele  188  monede  identificate  se  reparti-
zează  astfel:

- monede  republicane –  1
- Nero -  2
- Vitellius -  4
- Vespasianus - 58
- Titus -  8
- Domitianus - 10
- Nerva -  2
- Traianus - 67
- Hadrianus - 29
- Antonius  Pius -   7.
Domniile  cele  mai  bine  reprezentate  sunt: Vespasianus (30%)  și

Traianus (35%). Pentru  perioada  de  început, procentajele  sunt  destul  de
coborâte: monede  republicane – 0,5%, Nero – 2%. (Vz.  tab. 1).

Majoritatea  pieselor (99,48%)  sunt  denari, doar  o  singură  monedă
este  o  drahmă  bătută  în  timpul  lui  Traian. 

Denarii  descoperiţi  la  Oarţa  de  Sus  sunt  bătuţi  în  monetăriile
Romei, iar  drahma  a  fost  bătută  în  Lycia. Titlul  argintului  majorităţii  mo-
nedelor (91,90%)  este  peste  800%, iar  restul (8,10%) este  sub  750%.

Greutatea  majorităţii  pieselor (131  bucăţi – 58%)  este  cuprinsă
între  2,80 – 3  gr. Câteva  piese  din  timpul  lui  Traian  și  Domiţian  au  o
greutate  de  peste  3,20  gr.

Starea  de  conservare  a  monedelor  este  relativ  bună. Am  distins
următoarele  categorii: foarte  bună – când  piesele  sunt  aproape  neuzate, le-
genda  perfect  vizibilă; bună – atunci  când  piesele  prezintă  urme  de  tocire,
dar  cea  mai  mare  parte  a  legendei  este  vizibilă; mediocră – atunci  când
legenda  este  doar  parţial  vizibilă; și  slabă – pentru  piesele  cu  legenda
ștearsă  aproape  în  totalitate. Din  lista  cronologică  rezultă  că  69%  pre-
zintă  o  stare  de  conservare  bună, iar  4%  foarte  bună.

2.3. Identificarea  monedelor  s-a  făcut  cu  ajutorul  cataloagelor
RIC, ediţia  1984, pentru  Nero  și  Vitellius  RIC  ediţia  1926  și  HUNTER
vol I, II (24; 16; 26; 34).

3. Tezaure  descoperite  în  vestul  și  nord-vestul  Transilvaniei.

3.1. Descoperiri  în  afara  judeţului.
Tezaurul  de  monede  romane  descoperit  la  Oarţa  de  Sus  repre-

zintă  cel  de  al  șaselea  tezaur  găsit  în  mediul  dacilor  liberi  din  vestul  și
nord-vestul  Transilvaniei, după  cele  descoperite  la  Teceu /18; 25/, Chere-
chiu/Covăsinţ, Ghirișa  I  /14; 25/  și  Ghirișa  II /4/.
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3.2. Descoperiri  în  judeţul  Maramureș
În  judeţ  au  mai  fost  descoperite  monede  romane  în  următoarele

localităţi:
3.2.1. Baia  Mare
a - denar  de  la  Antonius  Pius, 139, descoperit  pe  Dealul  Florilor;
b – denar  de  potin  de  la  Marcus  Aurelius, foarte  rău  păstrat.
c – o  piesă  de  bronz  de  la  Filip  Arabul, 4,75  gr., diametrul  22/1/.
3.2.2. Băsești, pe ”Illesfalva”  au  fost  găsite  în  1789  două  monede

care  au  intrat  în  colecţia  lui  Michael  P. Szathmari, bibliotecarul  Colegiu-
lui  reformat  din  Cluj:

a – un  sesterţiu  de  la  Faustina  Major (Cohen 2, II, 415/21)
b – un  denar  Faustina  Minor (Cohen  2, III, 144/199). /29/
3.2.3. Călinești.Denar  suberat  de  la  Antoninus  Pius, 2,60  gr.,

foarte  rău  conservat. /2; 14/
3.2.4. Coruieni – un  sesterţiu  de  la  Filip  Arabul. Moneda  e  rău

conservată, are  inscripţia  COL  VIM. /2; 14/.
3.2.5. Giulești – denar  de  la  Commodus, COS  V, an  187, ce  a  fost

dăruit  de  Tit  Bud  și  prof. Victor  Berinde  marelui  om  de  cultură  Ioan
Mihalyi  de  Apșa. /18, pag. 619/.

3.2.6. Mesteacăn – o  monedă  de  bronz, Constantius  II, descoperită
în  timpul  cercetărilor  arheologice  într-o  locuinţă  de  suprafaţă. /12/.

3.2.7. Ieud – denar  de  la  Traian  COS  V, 103-111, găsit  pe  Faţa
Trunchiului  și  a  intrat  în  colecţia  Mihalyi. /18, pag. 619/.

3.2.8. Petrova – pe  la  1890  s-a  găsit  un  sesterţiu  cu  inscripţia
VIA  TRAIANA, care  a  intrat  în  colecţia  Liceului  reformat  din   Sighet.
Era, probabil, un  sesterţius  emis  în  114-117 (Cf. RIC, nr. 636-641, pag. 289).
/18, pag. 32/.

3.2.9. Oarţa  de  Sus, com. Oarţa  de  Jos. În  1983  un  elev  a  găsit  pe
Măgură  o  monedă  republicană  romană  pe  care  am  recuperat-o. Moneda
a  fost  ruptă; încă  n-a  fost  determinată.

3.2.10. Sighet
a – pe  Tean, în  1878, s-au  găsit  6  monede  de  argint  din  timpul

lui  Marcus  Aurelius. /14/.
b – Pe  Dobăieș  se  semnalează  descoperirea  unor  monede  romane,

fără  alte  precizări. /18, pag. 619/.
3.2.11. Teceu. În  1874  s-au  găsit ”mai  bine  de  1100  denare  de  ar-

gint  de  la  împăraţii  romani, începând  cu  Vitellius (a. 69), Vespasianus (69),
până  la  Septimiu  Sever (193)”. /18, pag. 619/.

Din  acestea  s-au  trimis  Muzeului  Naţional  din  Budapesta  782
bucăţi, iar  320  au  intrat  în  colecţia  Ioan  Mihalyi  de  Apșa.

3.2.12.  Ulmeni. În  primăvara  anului  1983  a  fost  găsit  un  vas  cu
trei  sesterţi  de  bronz, din  care  au  fost  salvate , de noi, două  bucăţi *.
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a – Sesterţius  de  la  Antoninus  Pius, 144 (RIC  III, 753  pag. 122).
b – Sesterţius  de  la  Commodus, 186-189 (RIC  III, 191).
3.2.13. Vad, com. Copalnic  Mănăștur. Trei  monede  de  la  Gordian

III, care  au  ajuns, în  1896, în  colecţia  Muzeului  din  Oradea. /19, pag. 200/.

4. Importanţa  descoperirii.

4.1. Valoarea  documentară  a  tezaurului. Depozitare.
Moneda  romană  are  o  mare  valoare  documentară  și  s-a  spus  că

dacă  numismatica  Greciei  este ”gramatica  artei  sale”, cea  romană  este  a
arheologiei  sale.

Pentru  partea  de  Nord  a  României  și  pentru  istoria  dacilor  li-
beri, tezaurul  descoperit  la  Oarţa  de  Sus  prezintă  o  importanţă  aparte.
Delimitarea  strictă  a  perioadei  de  alcătuire  propriu-zisă  a  tezaurului  este
greu  de  precizat, dat  fiind  că  monedele  mai  vechi  rămâneau  timp  înde-
lungat  în  circulaţie. Prezenţa  monedei  republicane  și  a  celor  de  după  re-
forma  din  anul  64, a  lui  Nero /RIC, 136/, precum  și  numărul  mare  de
monede  de  la  Vespasianus, ne  permite  să  afirmăm  că  acumularea  tezau-
rului  s-ar  putea  să  fi  început  în  perioada  premergătoare  cuceririi  Daciei
de  către  Romani  și  a  continuat  apoi  în  cursul  celui  de  al  II-lea  secol  al
erei  noastre. Ipoteza  este  întărită  și  de  faptul  că, în  110, Traianus  a  po-
runcit  să  fie  topită  orice  monedă  care  nu  avea  aliajul  obișnuit (Dio  Cas-
sius, LXVIII, 15).

Dintre  tezaurele  descoperite  în  Dacia  Romană, 12  au  în  compozi-
ţia  lor  monedă  republicană, iar  două – cel  de  la  Dâmbău (jud. Mureș)  și
cel  de  la  Vișnea (jud. Cluj) – încep  de  la  Nero  și  se  opresc  la  Antoninus
Pius, la  143, și, respectiv, 156 /22; 23, pag. 171/; iar  cel  de  la  Sălașuri (jud.
Mureș)  se  oprește  în  157 /20/. Astfel, îngroparea  tezaurelor  poate  fi  pusă
în  legătură  cu  tulburările  care  au  loc  la  graniţa  cu  Dacii  liberi  în  143,
144  și, în  cazul  nostru, mai  ales  în  156-157. Spre  a  face  faţă  situaţiei, ro-
manii  au  adus  în  provincie  noi  trupe, diploma  din  27.IX.158 (sau  159)
menţionând  în  Dacia  Porolissensis  trupe  aflate  sub  comanda  procuratoru-
lui  provinciei  M. Macrinus  Vindex. Luptele  cu  Dacii  au  fost  purtate  de
legatul  Daciei  Superioare, M. Statius  Priscus. /15, pag. 55/.

Prezenţa  tezaurului  la  Oarţa  de  Sus  poate  fi  pusă  și  pe  seama
comerţului  Dacilor  liberi  cu  populaţia  din  Dacia  Porolissensis. /30; 51/.

Capitala, Porolissum, era  considerată ”o  adevărată  cheie  de  boltă”
în  sistemul  defensiv  din  partea  nord-vestică  a  frontierelor. /15/.

Un  interes  deosebit  îl  prezintă  apariţia  în  tezaur  a  drahmei  de
Lycia, datorită  rarităţii  ei  în  tezaurele  din  Dacia. /20; 31/.

Nu  se  poate  exclude, însă, nici  posibilitatea  ca  acest  tezaur  să  re-
prezinte  stipendiul  acordat  populaţiei  din  afara  limesului.
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Toate  aceste  presupuneri  au  însă  un  caracter  ipotetic, atâta  timp
cât  tezaurul  nu  a  fost  încă  descoperit  integral.

4.2. Proiect  pentru  continuarea  săpăturilor  de  salvare.
În  anul  1986  am  propus  reluarea  cercetărilor  și  săpăturilor  de

salvare  pe  Ogrăzi  la  Oarţa  de  Sus, sperând  să  nu  repetăm  experienţa  din
situl  carolingia  din  Dorestand  când, în  1842, au  fost  găsite, pe  o  suprafaţă
de  400  mp., 11  monede  carolingiene, iar  în  timpul  lucrărilor  din  1957-
1968  numai  10  monede  pe  o  suprafaţă  de  cca. 55.000  mp. /5/.
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Georgeta  Maria  Iuga. -  Raport elaborat în februarie- martie 1986 și prezentat 

la Sesiunea naţională de rapoarte arheologice, Deva, 1986.

* Monedele  de la Ulmeni au fost găsite cu ocazia săpării unei fântâni
în ograda cetăţeanului Nicolae Dolha.  Din informaţiile pe care le-am cules în
urma deplasării la faţa locului, cu ocazia recuperătii celor două monede, am
aflat că în vas au fost mai multe monede. Acestea au fost luate de meșterii fân-
tânari din Cehu Silvaniei. Toate strădaniile noastre de a recupera și celealte
monede au fost zadarnice. 
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Pământul  Oarţei  de  Sus  - un  vast  document  istoric

”Și  scormonind, dar  nu  cu  sapa
Ci  cu-nterbările, pământul”.

RADU  STANCA

Oarţa  de  Sus  nu-i  decât  un  sat  cu  vreo  câteva  sute  de  case  așe-
zate  între  dealurile  ce  urcă  molcom  spre  culmea  Codrului. Un  sat  ca
toate  satele  din  Codru – zonă  deosebit  de  interesantă  și  bogată  în  zestrea
sa  etnografică  și  folclorică, individualizând-o  de  celelalte  zone  ale  nord-
vestului  transilvan:  Maramureș, Oaș, Chioar, Lăpuș. În  ultimii  ani  mica  lo-
calitate  din  Codru  și-a  câștigat  un  adevărat  renume, în  istoria  veche  a
României  fiind  chiar  un  nume  important. Pământul  Oarţei  de  Sus  s-a
dovedit  a  fi, ca  pământul  atâtor  locuri  din  ţară, un  vast  document  istoric,
care, precum  un  document  scris, așteaptă  și  el  să  fie  descifrat, citit  și  in-
terpretat.

Primele ”litere”  au  apărut  cu  ani  în  urmă, acum  16-17  ani, când,
pe  Măgură, s-a  cercetat  o  așezare  neolitică, și  când  abia  se  distingeau
unele  urme  de  locuire, dacică; mai  apoi – prin  grija  și  străduinţa  neobo-
sită  a  copiilor  și  a  profesorului  de  istorie  Traian  Rus – au  început  să
apară  alte  și  alte  file  din  acest  document  istoric. S-au  descoperit  nume-
roase  obiecte  și  așezări  din  epoca  bronzului, culminând  cu  așezarea  cu
caracter  ritual  din  veacurile  XVI-XV  î.e.n., poate  una  din  cele  mai  inte-
resante  de  la  cumpăna  dintre  cultura  Witenberg  și  cultura  Otomani, pre-
cum  și, în  același  timp, importante  urme  de  locuire  dacică. Acestea  din
urmă  ne-au  determinat  să  reluăm, anul  trecut, cercetarea  mai  veche  de
pe  Măgură  și  nu  mică  ne-a  fost  bucuria  să  descoperim  aici, alături  de
obișnuitul  material  ceramic, o  monedă  histriană  de  bronz, excelent  păs-
trată. Având  pe  avers  capul  lui  Apollo  și  pe  revers  emblema  orașului
Histria, vulturul  cu  delfinul  în  ghiare, moneda  găsită  pe  Măgura  Oarţei
vine  să  ne  vestească  de  legăturile, în  secolul  II  î.e.n., cu  nu  atât  de  în-
depărtatul, precum  se  pare, Pont  Euxin.

Dar  în  descifrarea  oricărui  document, cu  atât  mai  mult  al  unuia
de  milenii, pot  apărea  oricând  surprize. La  Oarţa  de  Sus  surpriza  a  apă-
rut  odată  cu  toamna  când, culegând  roadele  pământului, o  femeie  din  sat
– Minodora  Sabău – a  găsit  la  suprafaţa  solului  cinci  bănuţi  de  argint. S-
au  reluat  imediat  cercetările, bucurându-ne  de  ajutorul  elevilor  din  sat –
membrii  cercului  de  istorie -, care  au  lucrat  din  zori  și  până  în  faptul
serii, renunţând  doar  atunci  când  au  venit  ploile  târzii  și  reci  de
toamnă. S-au  descoperit, răspândite  pe  o  foarte  mare  suprafaţă, 191  mo-
nede, din  care  3  sunt  mici  fragmente  neidentificabile. Majoritatea  pieselor
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sunt  denari: 1  denar  republican, iar  restul  denari  imperiali  de  la  împăraţii
Nero, Vitellius, Vespasianus, Titus, Domitianus, Nerva, Traianus, Hadrianus
și  Antoninus  Pius, încadrându-se  între  anii  55-54  î.e.n.  și, respectiv, 64-65
e.n.  și  151  e.n.

Tezaurul  de  la  Oarţa  de  Sus  este  cel  de  al  șaselea  tezaur  desco-
perit  în  nord-vestul  ţării, în  afara  graniţelor  Daciei  romane. Delimitarea
strictă  a  perioadei  de  alcătuire  a  lui  este  greu  de  presupus, dat  fiind  că
monedele  mai  vechi  rămâneau  timp  îndelungat  în  circulaţie  și, mai  ales,
atâta  vreme  cât  cercetarea  nu  este  încă  încheiată. Totuși  este  demnă  de
semnalat  cantitatea  mare  de  monede  din  timpul  lui  Vespasian, ceea  ce
ne  duce  cu  gândul  la  posibilitatea  începerii  acumulării  înainte  de  cuceri-
rea  Daciei  de  către  romani.

Nu  de  puţine  ori  s-a  spus  că  dacă  numismatica  Greciei  este ”gra-
matica  artei  sale”, cea  romană  este  a  arheologiei  sale. În  zilele  noastre
moneda  este, înainte  de  toate, un  mijloc  de  schimb, iar  medalia  este  des-
tinată  să  perpetueze  amintirea  unui  eveniment  sau  a  unui  personaj. La
romani  această  distincţie  nu  era  atât  de  netă, moneda  purtând, de  cele
mai  multe  ori, mărturia  timpurilor  când  a  fost  bătută; în  timpul  imperiu-
lui  această  valoare  documentară  a  monedelor  este  sporită  și  de  obiceiul
de  a  face  să  figureze  pe  ele  portretului  împăratului  și  al  membrilor  fa-
miliei  sale. Cele  mai  numeroase  monede  din  tezaurul  de  la  Oarţa  de  Sus
poartă  pe  avers  chipul  împăraţilor  Vespasianus  și  Traian; remarcăm  prin-
tre  ele  un ”Traian”, drahmă  emisă  în  Lycia – mai  rar  prezentă  în  tezau-
rele  descoperite  în  România -, dar  și  foarte  numeroasele  reprezentări  ale
Daciei  pe  reversul  monedelor  din  timpul  lui  Traian.

Oarţa  de  Sus  se  situează  în  apropierea  limes-ului  imperiului
roman, la  o  distanţă  de  cca. 50  km. de  Porolissum, adevărata ”cheie  de
boltă” a  sistemului  defensiv  din  partea  de  nord-vest  a  frontierelor  ro-
mane. Tezaurul  descoperit  aici  reprezintă, poate, un  stipendiu  acordat  po-
pulaţiei  din  afara  limes-ului, sau  poate  fi  pus  pe  seama  comerţului
dacilor  liberi  cu  populaţia  din  Dacia  Porolissensis. Ceea  ce  este  sigur  este
faptul  că  el  înseamnă  un  document  de  o  inestimabilă  valoare  pentru  is-
toria  dacilor  liberi  și  pentru  istoria  nordului  transilvan, un  document  a
cărui  cercetare, fiind  abia  la  început, ne  propunem  să  o  reluăm  în  acest
an, străduindu-ne  să  nu  scormonim – vorba  poetului – ”doar  cu  sapa/ ci
cu-ntrebările, pământul”. Atât  de  bogat  în  urme  nepieritoare  de  viaţă, lo-
cuire  și  continuitate, urme  ce  se  cer  descifrate, citite  și  interpretate.

Georgeta  Maria  Iuga, în  TRIBUNA, nr. 31 /31  iulie  1986/, p. 7
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VALENTIN  HOSSU-LONGIN

Romani  în  Maramureș ?

Când  mătușa  Minodora  Sabău se  îndrepta  spre  locul  din
”Ogrăzi”, să  scoată  câteva  cuiburi  de  cartofi, o  preocupa  întrebarea  cam
ce  recoltă  vor  avea  din  acest  pământ  sărac, cultivat  acum  pentru  prima
oară, după  ce  cu  un  an  înainte  îl  întorseseră  cu  plugul  și  apoi  arunca-
seră  gunoi  peste  brazdele  proaspete… La  a  doua  lopată  văzu, printre  cei
câţiva  cartofi, un  ban  mare  și  strălucitor, precum  erau  salbele  de  pe  vre-
muri. Continuă  să  sape, cu  gândul  că, de  n-o  fi  vreo  comoară, măcar  să-i
ajungă  pentru  doi  cercei. Așa  mai  apărură  două  monede; le  puse  pe  toate
trei  într-un  colţ  de  năframă  și  coborî  spre  casă. Lăsă  coșul  cu  cartofi  și
porni  mai  departe, la  școală, unde  arătă  banii  găsiţi  profesorilor  Traian
Rus și  Ioan  Roșca.

Era  ziua  de  23  septembrie  1985, în  satul  Oarţa  de  Sus, comuna
Oarţa  de  Jos, din ”ţara” Codrului, soră  bună  cu  nordicele ”ţări” – a  Mara-
mureșului, a  Lăpușului  și  a  Chioarului – ce  formează  judeţul  Maramureș.
Întâmplătoarea  descoperire  a  ajuns  la  Baia  Mare  și  specialiștii  muzeului
și-au  dat  seama  că-i  vorba  de  denari  romani, din  epoca  imperială. Cum
arheologul  Georgeta  Maria  Iuga mai  săpase  într-o  așezare  dacică  din  pe-
rimetrul  Oarţei  de  Sus, se  hotărî  ca  tot  ea  să  continue  cercetările  și  asta
cât  mai  repede, chit  că  vremea  nu  era  prea  prielnică. Primăriţa  Lucreţia
Petrenciu și  profesorii  amintiţi  îi  promiseră  întregul  sprijin, astfel  că, în
dimineaţa  de  28  septembrie, Georgeta  Iuga  urca  spre ”Ogrăzi”, însoţită  de
mătușa  Minodora  și  câţiva  elevi  din  cercul  de  istorie  al  școlii, înarmaţi
cu  hârleţe  și  lopeţi.

- Uite, dealul  aista-i, spuse  femeia, arătând  zona  unde  răsăriseră
banii  semănaţi  în  urmă  cu  două  milenii… Se  aplecă, scormoni  puţin  pă-
mântul  și, spre  stupefacţia  tuturor, exclamă: mai  uite  unul !…

Imaginaţia  copiilor  se  aprindea  cu  cât  suprafaţa  de  pământ  cer-
cetată  se  dovedea  o  adevărată  mină  de  argint !  Monedele  erau  împră-
știate  ca  din  avion  și  se  lăsau  descoperite  la  15-30  cm.  adâncime. Dar  cu
câtă  trudă. Se  lucra  de  dimineaţă  până  seara. Se  înmulţeau  întrebările, la
care  arheologul  nu  putea  răspunde  pe  loc; era  cert  că  sunt  în  posesia
unei  dovezi  extraordinare  a  relaţiilor  dintre  dacii  liberi  și  romanitatea
ce-și  stabilise  frontiera  nordică  la  aproximativ  50  km., în  linie  dreaptă,
de  acea  zonă. Se  știa, bunăoară, că  mai  fuseseră  găsite  monede  romane  în
spaţiul  maramureșean, dar  numărul  lor  era  mic; ele  dovedeau  însă, alături
de  alte  mărturii  materiale – ceramică, unelte  de  factură  romană – schimbu-
rile  comerciale  și  legăturile  dintre  populaţia  locală  și  provincia  Dacia  ro-
mană. Totodată, cercetările  anterioare  atestau  la  Oarţa  de  Sus  o  așezare
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dacică  înfloritoare  în  secolele  I  î.e.n. – II  e.n., adică  tocmai  în  perioada
în  care  fuseseră  emise  la  Roma  monedele  ce  apăreau  acum  zilnic. Până
în  ziua  de  8  octombrie  1985, când  gerul  și  zăpada  au  făcut  imposibile
săpăturile, șantierul  trebuind  să  fie  abandonat  până  în  primăvară.

Recolta  acestei  campanii: 191  piese  de  argint  bun, dintre  care
una ”republicană” (55 – 54  î.e.n.), celelalte ”imperiale” (până  în  anul  151
e.n.), cele  mai  multe  fiind  din  vremea  lui  Traian. Despre  semnificaţia
acestei  descoperiri – prezentată  la  a  XX-a  sesiune  anuală  de  rapoarte  ar-
heologice (Deva, 21-23  III  1986) - și  reluarea  cercetărilor  la  Oarţa  de  Sus,
vom  reveni  într-un  viitor  apropiat.

Articol apărut în  ROMÂNIA  PITOREASCĂ, Nr. 6 (174),iunie  1986,
p. 14

VALENTIN  HOSSU-LONGIN

TEZAURUL  DE  LA  OARŢA  DE  SUS

Nicăieri, ca  în  Oarţa  de  Sus, niște  elevi  nu  au  ţinut  în  mâini
mai  mulţi  împăraţi  romani! Ei  sunt  membrii  cercului  de  istorie: Elvin
Butcovan, Vasile  Bota, Silviu  Tămășan, Sorina  Costinaș, Călin  și  Marius
Petrenciu, Mariana  Coţ,  Corina  și  Ioan  Costinaș, Vasile Costinaș, Claudiu
Rus, Mihaela  Cimpoiaș, Petrică  Tămășan, Gabi  Tarba, Mircea  Scăunaș, Ro-
dica  Costinaș  și  alţii. Împăraţi  au  fost: Nero, Vitellius, Vespasianus, Titus,
Domitianus, Nerva, Traianus, Hadrianus, Antonius  Pius. Primii  au  contri-
buit  la  descoperirea  importantului  tezaur  monetar  roman  din  Maramureș,
în  toamna  anului  1985, despre  care  am  anunţat  în ”R. p.”  nr. 6, promiţând
să  revenim  cu  un  reportaj  de  la  faţa  locului…

Sfărâm  câţiva  bulgări  în  pumn, pământul  uscat  și  cald  mi  se
cerne  printre  degete  și  îmi  rămâne  în  palma  deschisă  un  bănuţ  argintiu,
sclipitor  în  bătaia  soarelui; nu-mi  vine  să  cred, făcusem  gestul  mai  mult
ca  un  ritual  sau  din  dorinţa  de  a  mă  simţi  de-al  șantierului, după  ce-i
cunoscusem  pe  tinerii  arheologi  și  le  văzusem  isprava  proiectată  pe
ecran, imaginile  diapozitivelor  fiind  însoţite  de  comentariul  Georgetei
Maria  Iuga  și  de ”imnul” lor, care  avea  ca  refren  versurile:

Ograda-i  plină  de  monezi,
Trebe  numai  să  le  vezi.

Acesta-i  un ”Traian”, spuse  doct  unul  dintre  băieţii  care  ne  înso-
ţiseră  în  Ogrăzi  pe  dealul  unde ”parcă plouase  cu  bani” (expresia  îi  apar-
ţine  Minodorei  Sabău, descoperitoarea  primelor  trei  monede, în  ziua  de
23  septembrie, pe  când  săpa  un  cuib  de  cartofi).
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- Aici, pe  deal, împăraţii  își spălau  banii, rosti  ca  pentru  sine  bă-
trânul  Cornel  Zaharia, care-și  păștea  vacile  în  apropierea ”casetelor” des-
chise  toamna  trecută, rămase  acum  ca  o  poată  neagră, de  cam  cincizeci
metri  pătraţi, în  mijlocul  pământului  înverzit.

Facem  fotografii  și  facem, mai  mult  ca  oricând, tot  felul  de  pre-
supuneri, despre  modul  în  care  au  ajuns  monedele  romane  în  spaţiul  da-
cilor  liberi. Discuţie  liberă, cum  se  spune, între  oameni  cu  pregătire  și
preocupări  foarte  diferite, toţi  animaţi  de  dorinţa  de  a  găsi  cheia  tezau-
rului: de  la  știinţifica  explicaţie  a  unei  stipendii  oferite  de  romanii  aflaţi
la  aproximativ  50  km. depărtare  unei  căpetenii  dacice, până  la  imaginara
incursiune  a  unui  fel  de  haiduc  local  într-o  garnizoană  care  asigura  paza
limes-ului  porolissensis, adică  sistemul  defensiv  din  nord-vestul  frontiere-
lor  Daciei  romane… Aripile  minţii  cuprind  depărtările  în  tmp  și  spaţiu,
iar  privirea  mângâie  valea  și  dealurile  înconjurătoare, în  palma  cărora
stau  răsfirat – adunate câteva  sute  de  case, ca  un  simbol  de  statornicie  și
continuitate.

Străbătusem  în  goana  mașinii  Oarţa  de  Jos (satul  reședinţă  de  co-
mună) și  Oarţa  de  Mijloc (sau  Orţîţa), ajungând  înaintea  amiezii  la  școala
din  Oarţa  de  Sus. Cele  trei  sate  (menţionate  pentru  prima  oară, în  docu-
mentele  de  cancelarie, în  1391, cu  toponimul  maghiarizat  Trywarcha)  se
înșiră  ca  o  salbă  între  dealurile  ce  urcă  spre  culmea  Codrului, la  contac-
tul  acesteia  cu  dealurile  Asuajului, din  care  coboară  pâraie  repezi, creând
văi  largi, bazinete  favorabile  așezărilor  omenești (Corni, Stremţ, Băiţa  de
sub  Codru, Asuaju  de  Sus, Odești  și  Oarţele), cu  soluri  brun-argilice, culti-
vabile  încă  din  cele  mai  vechi  timpuri, și  pășuni  bogate  în  umbra  pădu-
rilor. Zonă  specifică  Ţării  Codrului, având  o  bogată  zestre  etnofolclorică,
soră  bună  cu  celelalte ”ţări”  ale  judeţului  Maramureș (a  Maramureșului, a
Lăpușului  și  a  Chioarului)  și  cu  Ţara  Oașului (din  judeţul  Satu  Mare),
toate  formând  un  spaţiu  de  excepţie  în  nord-vestul  României, purtând  o
pecete  aparte, de  neconfundat, de-a  lungul  multimilenarei  noastre  istorii.

Eram  așteptaţi. Pătrundem  în  clasa-sediu  al  cercului  de  istorie: în
bănci, peste  30  de  copii, pe  pereţi, hărţi, chipuri  de  voievozi, portretele  lui
Traian  și  Decebal, planșe  de  tot  felul, fotografii  și  fotocopii  după  docu-
mente, schiţe  de  bătălii; în  vitrine, piese  arheologice. În  timp  ce  se  pregă-
tește  epidiascopul  pentru  proiecţie, arheologul  Georgeta  Iuga  face
prezentările  și  apoi  întreabă: ”Cine  dă  tonul?”. Imediat  clasa  răsună:

Haide, hai  pe  șantier,
Nu  te  teme, că-i  lejer,
Haide, haide  până-n  zori
Numai-așa  găsești  comori.

Curge  cântecul, sunt  pomeniţi  profesorul  Traian  Rus  și  elevul
Butcovan, șeful  cercului, e  slăvit  satul  lor  și-i  glorificat  trecutul  acestor
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locuri…Este  un  îndemn  să  întoarcem  filele  scris-nescrise  ale  unei  cronici
începute  în  anii  1969-1970, când  pe  dealul  Măgura  apare  o  așezare  ne-
olitică, peste  care  se  găseau  urmele  locuirii  dacilor  din  veacurile  de  la
cumpăna  celor  două  ere. Împătimat  de  istorie, nu  numai  profesor (!). Tra-
ian  Rus  înfiinţează  cercul  ce  avea  să  ducă  faima  Oarţei  de  Sus  în  toată
ţara. Micii  arheologi, special  școliţi, bat  dealurile  și  văile, fac  expediţii  la
ei  acasă, cum  se  spune, adunând  dovezi  indubitabile  despre  o  vatră  nebă-
nuită  de  permanentizare  a  vieţii  de-a  lungul  a  câtorva  milenii.

- Așa  au  descoperit, ne  spune  Georgeta  Iuga, o  așezare  cu  carac-
ter  ritual  din  secolele  XVI-XV  î.e.n., una  dintre  cele  mai  interesante  din
perioada  de  trecere  dintre  culturile  Witenberg  și  Otomani. Tot  căutând,
au  găsit  un  depozit  de  piese  de  bronz, obiecte  din  aur, material  ceramic
și  o  râșniţă  dacice, un  denar  roman  republican  și, vara  trecută, o  monedă
histriană  de  bronz, excelent  conservată, având  pe  avers  capul  lui  Apollo
și  pe  revers  emblema  Histriei – vulturul  cu  delfinul  în  ghiare.

Deci, legături  ale  dacilor ”maramureșeni”  cu  Pontul  Euxin  încă
din  secolul  II  î.e.n. ? Așa  se  pare, dar  cu  o  floare… În  orice  caz, cercetă-
rile  pe ”Măgura”, ”Iclejie”, ”Diile (viile)  Coșoaii”, ”Dealul  Stremţului”, ”Oul
Făgetului”, ”Mânzata”, ”Certeze”, ”Poiană”, ”Diile  Botii”  puneau  în  evidenţă
structurile  unor  comunităţi  cu  pregnante  valori  de  cultură  materială  și
spirituală, mai  ales  pentru  zorii  apariţiei  civilizaţiei  dacice  pe  aceste  me-
leaguri. Într-un  perimetru  relativ  redus  se  continuase, încă  din  cele  mai
îndepărtate  timpuri, o  vatră  de  locuire  ce  putea  juca  un  rol  important  în
desfășurarea  evenimentelor  de  la  începutul  erei  noastre, când  pericolul
roman  devenise  evident  pentru  dacii  lui  Decebal. Pe  baza  descoperirilor
de  până  acum, se  poate  avansa  ideea  multiplelor  relaţii  existente  în
epocă  între  populaţia  acestei  zone  și  cea  din  restul  regatului  dac, încă  o
dovadă  a  unităţii  și  forţei  statului  nord  dunărean.

Evenimentele  de  după  101  se  cunosc. Traian  și  imperiul  cuceresc
Dacia, transformând-o  în  provincie  romană. Dar  dacii, se  știe, n-au  pierit!
Și  nu  toată  Dacia  a  fost  supusă  Romei, un  teritoriu  cel  puţin  egal  a
rămas  în  afara  graniţelor  imperiale. Procesul  romanizării, al  etnogenezei
poporului  român, este  foarte  complex  și  de  lungă  durată. Nu  de  puţine
ori, s-a  pus  întrebarea  pe  ce  căi  și  cum  au  pătruns  elementele  de  civili-
zaţie  romană  în  spaţiul  dacilor  liberi? Răspunsul  nu-i  tocmai  ușor  de  dat
și  nici  la  îndemâna  oricui. Arheologii  caută, găsesc  și  demonstrează  cu
argumente  materiale  că  legăturile  dintre  daco-romani  și  dacii  liberi  au
fost  permanente  și  multiple, chiar  dacă  uneori  aveau  un  caracter  belige-
rant, triburile  dacice  făcând  incursiuni  militare  în  provincie, urmate, fi-
resc, de  acţiuni  de  pedepsire  din  partea  cuceritorilor. Dar  noii  stăpâni,
construind  drumuri, deschizând  mine, ridicând  orașe  și  fortificaţii, aveau
nevoie  de  liniște  la  fruntarii, mai  ales  că  începuseră  să  se  miște  popoa-
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rele  barbare, migratorii  ce  mai  târziu  vor  călca  în  picioarele  cailor  în-
treaga  Europă. Așa  se  face  că  și-au  căutat  aliaţi  în  chiar  sânul  dacilor  li-
beri, întărindu-le  autoritatea  și  capacitatea  de  apărare, și, tot  firesc, în
pertractările  cu  dacii  liberi  imperialii  foloseau  fie  veterani  legaţi  de pă-
mântul  Daciei, fie  fruntași  ridicaţi  din  rândul  daco-romanilor, care  puteau
vorbi  de  la  suflet  la  suflet  cu ”fraţii” lor.

La  toate  acestea  meditam, cu ”Traian” în  palmă, rememorând  eta-
pele  descoperirii  tezaurului  monetar, după  ce  au  început  săpăturile  siste-
matice (28  septembrie  1985), lucrându-se ”zi  lumină”, bănuţii  de  argint
apăreau  în  mâinile  copiilor  într-un  ritm  ameţitor, ajungându-se  la  cifra
de  191  în  seara  de  8  octombrie, când  ploaia  și  frigul  au determinat  în-
treruperea  cercetărilor. Cele  mai  multe  monede  fuseseră  găsite  de  Vasile
Bota, Elvin  Butcovan  și  Mihaela  Cimpoieș.

- M-am  gândit, zice  Georgeta  Iuga, să  le  spălăm  cu  apă  de  Oarţa,
chit  că  unele  aveau  oxizi  pe  ele  și  trebuiau  apoi  curăţate  în  laboratorul
din  Baia  Mare.

- Toată  comuna  era  cu  ochii  spre  Ogrăzi, își  amintește  primăriţa
Lucreţia  Petrenciu, oamenii  fiind  doritori  să  afle  cât  mai  mult  despre
”comoara  lor”…

- Nicicând  copiii  noștri, completează  profesorul  Traian  Rus, n-au
învăţat  mai  bine  istoria  Daciei  romane  ca  de  atunci  încoace, și  fiind
foarte  familiarizaţi  cu  împăraţii  Romei…

- Mie  îmi  place  să  cred, spunea  Elvin  Butcovan, că  Antonius  Pius
a  fost  prin  părţile  noastre  și  atât  i-au  plăcut  că  a  scos  o  pungă  de  ar-
ginţi  și  a  oferit-o  mai-marelui  dacilor…

Din  191  monede, doar  3  sunt  fragmente  neidentificabile, restul
fiind  într-o  stare  bună  și  foarte  bună: majoritatea  au  titlul  argintului
800%  și  greutatea  între  2,8-3 gr.(câteva  peste  3,2  gr.). Curăţatul – spălatul
a  căzut  în  sarcina  restauratorului  Mihai  Pop, iar  fotografiile, diapozitivele
și  diaporama  au  fost  realizate  de  Minerva  Oţoiu, identificarea  și  clasarea
monedelor  i-au  revenit  Georgetei  Iuga, omul  de  cultură  Gabriel  Ștrempel
i-a  înlesnit  cercetarea  tuturor  cataloagelor  necesare, printre  care  RIC
(”The  Roman  Imperial  Coinage”, Londra, 1984). Și  iată  concluzia: un  denar
republican   (55-54  î.e.n.0  și  restul  imperiali: Nero (2), Vitellius (4), Vespa-
sianus (58), Titus, domiţianus(10), Nerva(2), Traianus(67) (8), Hadrianus (28),
Antonius  Pius (7).; toate  monedele  au  fost  bătute  la  Roma, numai  o
drahmă, din  vremea  lui  Traian, provine  din  monetăria  din  Lycia, exem-
plar  rar  în  tezaurele  descoperite  pe  teritoriul  României. Multe  dintre  ele
au  pe  verso  reprezentarea  Daciei  sau  zeiţele  Minerva  și  Fortuna, câteva
din  vremea  lui  Antonius  Pius (138-161  e.n.) o  înfăţișează  pe  Faustina,
soţia  împăratului. Dacă  cele  mai  multe  aparţin  perioadei  traiane, se  poate
crede  că  atunci  a  început  tezaurizarea  lor; de  notat  că  în  anul  110  Tra-
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ian  poruncise, după  cum  scrie  Dio  Cassius, topirea  oricărei  monede  care
nu  avea  aliajul  și  greutatea  obișnuite.

- Cercetările  din  vara  aceasta, prezicea  Georgeta  Iuga, ne  vor
ajuta  să  răspundem  multor  întrebări; cert  este  că  și-n  actuala  fază  tezau-
rul  înseamnă  un  document  de  o  inestimabilă  valoare  pentru  istoria  daci-
lor  liberi  și  pentru  istoria  nordului  transilvan. Este  al  șaselea  tezaur
monetar  descoperit  în  nord-vestul  ţării, în  afara  graniţelor  Daciei  ro-
mane, adăugându-se  monedelor  romane  izolate  găsite  în  Maramureș, la
Ieud, Giulești, Moisei, Baia  Mare, Băsești, Ulmeni, Vad  și-n  alte  localităţi…
Concluziile  le  vom  trage  în  toamnă, după  această  vară  arheologică.

Era  ziua  de  15  mai  1986. Coborâm  din  Ogrăzi, dar  nu  pe  dru-
mul  obișnuit, pe  care  venisem, ci  mai  direct, prin  arătura  proaspătă. Nu
facem  nici  două  sute  de  metri  și  văd  un  ciob, un  fragment  ceramic, o
buză  de  vas. O  iau  în  mână  și-mi  dau  seama  că-i  vorba  de  ceramică  de
factură  romană! În  câteva  minute, de  pe  o  suprafaţă  de  câţiva  metri  pă-
traţi  strângem  câteva  zeci  de  asemenea  cioburi! Uimire  totală… Curg  alte
întrebări, care  se  reduc  la  una  singură: poate  fi  vorba  de  o ”locuire”  ro-
mană  la  cam  50  km. în  linie  dreaptă  de  limesul  porolissensis? Descoperi-
rea  are  darul  să  arunce  o  lumină  absolut  nebănuită  despre  ceea  ce  se
știe  până  acum  în  legătură  cu  dacii  liberi  și  raporturile  lor  cu  romanita-
tea… Oarţa  de  Sus  apare  astfel  ca  o  nouă  osie  a  lumii  antice!

P.S. În  recenta  campanie  de  săpături (7  august – 11  septembrie) au
mai  fost  descoperite  114  monede, printre  care  una  din  anul  168  e.n., din
vremea  lui  Marcus  Aurelius.

Articol apărut în  ROMÂNIA  PITOREASCĂ, 
Nr. 10 (178), octombrie 1986, pag. 10-11
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Tezaurul  monetar  de  la  Oarţa  de  Sus, jud. Maramureș
( Raport  preliminar, 1986 )

Cercetările  arheologice  întreprinse  în  toamna  anului  1985  în
satul  Oarţa  de  Sus, com. Oarţa  de  Jos, jud. Maramureș, au  dus  la  descope-
rirea  unui  număr  de  191  monede  romane, din  care  3  erau  doar  mici
fragmente  neidentificabile. Celelalte  188  de  monede  identificate  se  repar-
tizau  astfel:

-  1  monedă  republicană
-  2  Nero
-  4  Vitellius
- 58  Vespasianus
-  8  Titus
- 10  Domitianus
-  2  Nerva
- 67  Traianus
- 29  Hadrianus
-  7  Antoninus  Pius.

Cercetările, neîncheiate  în  1985, au  fost  reluate  în  vara  anului
1986, începând  cu  7  august, continuând  până  la  începutul  lui  septembrie.

Locul descoperirii  se  află  în  panta  unui  deal, în  partea  sud-estică
a  satului, punctul ”Ogrăzi”. Monedele  au  fost  răspândite, cu  prilejul  lucră-
rilor  de  scarificare  întreprinse  în  1983, pe  o  mare  suprafaţă  de  teren.
Pentru  cercetare  s-au  deschis  mai  multe  casete, însumând  o  suprafaţă  to-
tală  de  165  m.p. Monedele  au  fost  găsite  atât  în  timpul  săpăturii, la  su-
prafaţă  și  la  o  adâncime  de  până  la  0,40  cm., cât  și  timpul  trecerii, de  2
ori, a  pământului  prin  ciur. (S-a  trecut, de  asemenea, prin  ciur  și  pămân-
tul  scos  și  depozitat  în  campania  din  1985). S-au  întreprins, în  paralel, și
multe  cercetări  de  suprafaţă, procedându-se  la  ararea  pământului, rezulta-
tul  fiind  găsirea  unei  monede  în  direcţia  de  curgere  a  pantei, la  o  dis-
tanţă  de  80  m.  faţă  de  secţiuni. Pentru  a  stabili  mai  exact  aria  de
răspândire  a  monedelor, am  încercat  să  cercetăm  întreaga  suprafaţă  cu
ajutorul  unor  detectoare, dar  rezultatele  nu  au  fost  cele  scontate. Totuși,
în  urma  cercetării  locului  de  descoperire  al  fiecărei  monede, s-a  putut
stabili  locul  unde  tezaurul  a  fost  îngropat  iniţial, aflat  în  perimetrul  cer-
cetat  în  săpăturile  din  1985, loc  de  unde  au  fost  împrăștiate  cu  ocazia
lucrărilor  agricole. Nu  au  fost  descoperite  fragmente  ceramice  sau  alte
urme  arheologice. În  muzeul  școlar  din  sat  se  păstrează  mai  multe  frag-
mente  ceramice  cenușii, lucrate  la  roată, dar, în  perieghezele  întreprinse,
nu  am  reușit, încă, să  stabilim  provenienţa  lor.

În  cursul  campaniei  din  1986  au  fost  descoperite  încă  un  număr
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de  113  monede, începând  cu  emisiuni  din  timpul  lui  Nero  și  până  la
Marcus  Aurelius. Aceste  monede  se  repartizează  astfel:

- Nero – 1 - Nerva - 4
- Galba – 1 - Traianus - 35
- Otho – 1 - Hadrianus - 23
- Vespasianus – 25 - Antoninus  Pius - 2
- Titus – 9 - Marcus  Aurelius - 1
- Domitianus – 10 - Marcus  Aurelius  și  Lucios  Verus – 1.

Masa  principală  de  monede  se  concentrează  în  timpul  lui  Traian
(30,9%), Vespasianus (22%)  și  Hadrianus  (20%). Cronologic, descoperirile
din  1986, cuprind  monede  imperiale  din  sec. I-II  e.n. (anii  64-65- 171
e.n.).

Toate  piesele  găsite  în  1986  sunt  denari, bătuţi  în  monetăriile
Romei. Titlul  argintului  majorităţii  monedelor (97%)  este  de  800%0, iar
restul (3%)  sub  750%0.

Greutatea  majorităţii  pieselor (35  buc.) este  cuprinsă  între 2,80 –
3,00  gr., doar  câteva  piese, din  timpul  lui  Domiţian, Traian  și  Hadrian, au
o  greutate  de  3,20  gr. (4%).

Starea  de  conservare  este  relativ  bună, un  număr  de  monede
sunt  fragmente. Identificarea  monedelor  s-a  făcut  cu  ajutorul  cataloagelor
RIC, ediţia  1984  pentru  Nero - Otho  și RIC  ediţia  1926  pentru  celelalte.

Aflat  în  afara  hotarelor  Imperiului  roman, în  zona  dacilor  liberi,
tezaurul  de  la  Oarţa  de  Sus  se  înscrie  printre  documentele  cele  mai  au-
tentice  privitoare  la  istoria  populaţiei  autohtone  din  sec. II-III  din  Tran-
silvania. Îngroparea  lui  poate  fi  pusă  pe  seama  tulburărilor  care  au  loc  la
graniţa  romană  în  anii  167  și  170, când  aceasta  este  puternic  atacată  din
toate  părţile  de  neamurile  germanice  și  dacilor  liberi, dar  nu  este  exclusă
nici  posibilitatea  ca  el  să  reprezinte  un  stipendiu  acordat  populaţiei  daci-
lor  liberi, din  afara  limes-ului.

Din  păcate  cerceta-
rea  de  la  Oarţa  de  Sus  nu
este  încă  epuizată. Cu  prile-
jul  cercetărilor  de  suprafaţă
întreprinse  săptămâna
aceasta, am  mai  găsit  încă  o
monedă  la  suprafaţa  solului
(un  Hadrianus – RIC); tezau-
rul  descoperit  până  acum
ar  putea, deci, reprezenta
doar  70-80%  din  totalitatea
sa.
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LISTA  CRONOLOGICĂ
pe  Împăraţi  și  familiile  lor

a  monedelor  din  tezaurul  descoperit  la  OARŢA  DE  SUS

Georgeta Maria Iuga
Raport elaborat  în  februarie 1987 și prezentat la

Sesiunea naţională de rapoarte arheologice, Timișoara, 1987.
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O  monedă  histriană  descoperită  la  Oarţa  de  Sus, jud. Maramureș

Satul  Oarţa  de  Sus, com. Oarţa
de  Jos, se  află  în  sectorul  sud-vestic al
judeţului  Maramureș, zona  Codru, la
contactul  Culmii  Codrului  cu  Dealurile
Asuajului.

În  istoria  veche  a  României,
mica  localitate  din  Codru  și-a  câștigat
deja  un  nume.  Primele  cercetări  arheo-
logice  s-au  desfășurat  în  anii  1969-70,
când  a  fost  descoperit  și  cercetat, pe
dealul  Măgura, un  complex  neolitic  de
tip  Tiszapolgar  și  Coţofeni (1). În  anii
următori  au  fost  descoperite  pe  cuprin-

sul  localităţii  numeroase  așezări  și piese de bronz aparţinând  culturilor
Wietenberg  și  Suciu  de  Sus(2) iar, din  1982, s-a    cercetat  sistematic  o
importantă așezare cu caracter ritual, din epoca bronzului,  pe „ Diile  Botii””.

Pornind  de  la  descoperirea  unor  fragmente  ceramice  dacice în
așezarea neolitică, precum  și  de  la  descoperirea, ulterior a  unei  râșniţe, a
altor materiale ceramice  și  a  unei  monede  romane  republicane, în  vara
anului  1985, am  reluat  cercetarea  arheologică pe  Măgură.

Aflat în partea nord-vestică a satului, înalt de 322 m, dealul Măgura
este mărginit din 3 părţi de pante abrupte, împădurite. Platoul de culme, încli-
nat spre vest,pe unde este și accesibil, este cultivat.  S-au trasat  2  secţiuni  în
partea  de nord-estică  a  platoului.  În  capătul  sudic  al primei  secţiunii s-a
descoperit  o  groapă  în care se găsea  material  ceramic  și  o  monedă  his-
triană  de  bronz. Groapa  se  adâncea    în  stâncă  până  la  0,50  m., în  restul
secţiunii  roca  semnalizându-se la  0,25  m.

Moneda  (tip Pick, 458) a fost găsită la  adâncimea  de  0,30 cm. Ea
prezintă o patină verde închis, fiind bine conservată; a fost, întâmplător, foarte
ușor ciobită. Greutate: 2,70  gr.; diametrul: 19,1  mm.  Pe avers are figurat
capul lui Apollo, laureat spre dreapta. Pe  avers  au fost aplicate 2 contramărci:
una prezentând capul lui Helios, văzut din faţă și încununat cu raze, iar cea-
laltă capul lui Hermes , spre dr., cu petasos.

Pe  revers  este  reprezentată  emblema  orașului  Histria, vulturul  cu
aripile  deschise, pe  delfin, spre  st.  În  faţa  vulturului – un  spic  de  grâu,
vertical. Din  legendă  se  văd  numai  urme

I[E]TRI[H ].  În  câmp  apar  literele  XA, probabil  numele  unui
magistrat  monetar.

Subliniind  asemănarea  monedelor  care  redau  capul  lui  Apollo  cu
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unele  monede  din  aur  ale  regelui  Filip  al  II-lea,  numismatul  german  Be-
hrendt  Pick  încadrează  aceste  emisiuni  în  sec.  al  IV-lea î.e.n. (3). În
urma  analizei  sistematice  și  nuanţate  a  monedei  histriene  cercetătorul
Constantin  Preda  apreciază  că  monedele  cu  nume  de  magistraţi  pot fi
datate  în  prima  jumătate  a  sec. al  II-lea  î.e.n.(4). Tot în această  perioadă
înclinăm   să   încadrăm  și  moneda  descoperită  la  Oarţa  de  Sus, încadrare
susţinută și de obiceiul de a contramarca piesele, obicei foarte frecvent  în se-
colele  II- I î.e.n. (5).

Descoperirea  de  la  Oarţa  de  Sus  vine  să  completeze  imaginea
asupra  circulaţiei  monedei bătute în Histria, într-o  zonă  în  care  era  sem-
nalată  lipsa  ei  totală (6).

1. E. Comșa și K. Kácso, Materiale, 10, 1973, p. 41.
2. C. Kácso, Acta MN, 14, 1977, p. 57 - 62; idem. Marmaţia , 3, 1977, p.29.
3. B. Pick, Die antiken Münzen von Dacien und Moesien, Berlin, 1898, p. 151.
4. C. Preda și H. Nubar, Histria III, București, 1973,p. 38.
5. Ibidem, p.46
6. I. Glodariu, Acta MN, 8, 1971, p.72

Georgeta Maria Iuga
Notă arheologică apărută în STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIE

VECHE ȘI ARHEOLOGIE,
tom 38, nr. 3, iulie –septembrie 1987, p.296-297.
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III. Împăraţii romani 
descoperiţi la Oarţa de Sus

NERO ( Lucius Domitius Ahenobarbus ).  A.D. 54 - 68 d. H.
Ajuns împărat în anul 54 d. H. datorită ambi-

ţiei mamei sale Agrippina și a sfaturilor filozofului Se-
neca, perceptorul său, Nero descoperă repede gustul
puterii. Tânărul împărat respectă în aparenţă autoritatea
Senatului, oferă poporului jocuri și serbări, nu ezită să-
și elimine adversarii. În anul 64 Roma este distrusă de
un mare incendiu, de care e bănuit chiar  împăratul.
Revoltele mocnesc, conspiraţiile se înlănţuie, senatorii

și legiunile se unesc, Nero  este declarat dușman public . Pentru a nu cădea în
mâna soldaţilor trimiși să-l aresteze,  ultimul împărat din dinastia Iulio – Clau-
diană,  și se sinucide în 14 iun. 68, recitând din poemele homerice «ce artist
de seamă pierde lumea». 

OTHO ( Marcus Salvius Otho).  A.D. 69 ( 15 ian. – 25 apr.) 
Anul 69 este cunoscut în istoria romană ca

«anul celor patru împăraţi». În 15 ianuarie 69 Galba,
cel care îi succedase lui Nero, este asasinat de pretorieni
într-un complot pus la cale de Otho. Soldat de profesie
și fost prieten a lui Nero,  Otho  nu domnește decât trei
luni de zile, fiind învins de trupele lui Vitellius se sinu-
cide. 

VITELLIUS ( Aulus Vitellius).  A. D. 69 (16 apr. – 22 dec.)
Cobora dintr-o familie din ordinul senatorial .

evenimentele care se succed morţii lui Nero l-au găsit
pe Vitellius   guvernator al Germaniei  Inferioare. Încă
înainte de asasinarea lui Galba, armatele de la Rin, l-au
proclamat împărat și au plecat spre Roma.  După înfrân-
gerea lui Otho,  Vitellius un gurmand lipsit de pricepere
politică lasă frâu liber armatei, care se comportă în Ita-
lia ca într-o ţară cucerită, și favoriţilor. Este ucis de sol-

daţii lui Vespasian în timpul luptelor de stradă. 

VESPASIAN  (Titus Flavius Vespasianus).  A. D. 69 -79.
Proclamat împărat, fără știrea lui, la Alexandria este recunoscut de ar-

matele din Orient și de la Dunăre și apoi, după moartea lui Vitellius, de între-
gul imperiu, Vespasian  provenea din neamul modest al sabinilor. Era un om
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onest și lucid ce avea în spate o carieră militară impor-
tantă, care au făcut din el un bun conducător și un bun
împărat. Considerat  «omul disciplinei și a economiei»
s-a preocupat  de restabilirea securităţii statului, de re-
organizarea  armatei și a finanţelor, de întărirea frontie-
relor, de construcţiile publice. A fixat principiul
eredităţii la tron, întemeind dinastia Flaviilor (69 – 96). 

TITUS (Titus Flavius Vespasianus).  A. D. 79 – 81. 
Era fiul mai mare a lui Vespasian. A primit o

educaţie aleasă spirituală și militară. S-a remarcat prin
calităţile sale militare atât ca tribun militar pe Rin, în
Britannia, dar mai ales ca și comandant al armatelor din
Iudeea, unde a cucerit în 70 Ierusalimul.  În anul 71
reîntors la Roma este asociat la tron și opt ani este în-
vestit cu toate puterile civile și militare a împăratului. A
condus statul în bună înţelegere cu Senatul , a respectat
drepturile cetăţenești,  a continuat politica edilitară a tatălui său, a terminat
Coloseul.  În timpul său s-a produs erupţia vulcanului Vezuviu. Încă din 79 l-a
proclamat pe fratele său Domiţian, coleg și succesor. 

DOMIŢIAN (Titus Flavius Domitianus). A. D. 81 -96.
Fiul mai mic al împăratului Vespasian a fost un

copil uitat de  tatăl care era mereu plecat, iar mama sa a
decedat. S-a făcut remarcat cu prilejul înlăturării lui Vi-
tellius, în 69. Vespasian l-a ţinut departe de viaţa poli-
tică. Încă de la începutul domniei , bazat pe forţa
militară, a impus un regim monarhic absolutist,  a cum-
ulat toate magistraturile tradiţionale și a intrat în con-
flict cu aristocraţia senatorială. În politica externă  s-a
străduit să asigure defensiva generală pe frontiere și a întreprins campanii doar
atunci când era silit să le organizeze. Au fost organizate mai multe comploturi
împotriva sa, și  ultimul care a reușit a fost cu  participarea  soţiei sale. 

NERVA (Marcus Cocceius Nerva). A. D. 96 – 98.
Când Nerva  a fost ales împărat avea deja 70 de

ani. A condus statul cu multă chibzuinţă  în deplină în-
ţelegere  cu senatul. A înfiinţat instituţia alimenta me-
nită hrănirii copiilor nevoiași din Italia. În oct. 97 l-a
adoptat pe Traian, pe atunci guvernator al provinciei
Germania Superior, îl proclamă co-împărat,  punând
astfel bazele dinastiei Antoninienilor  (96 – 193).
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TRAIAN  ( Marcus Ulpius Traianus).  A. D. 98 – 117. 
De origine hispanică , când a fost adoptat ca

fiu, succesor și asociat la domnie,  Traian era un strălu-
citor vir militaris, iubit și respectat de armată. În timpul
său, Imperiul Roman a atins cea mai mare extindere te-
ritorială  și apogeul în toate sectoarele de activitate
umană.  A cucerit regiunea de la nord de Dunăre și a
organizat provincia Dacia. A condus imperiul în bună
înţelegere cu senatul, pe care l-a consultat în toate pro-

blemele vieţii de stat. A îmbunătăţit legislaţia romană, a întronat pacea in-
ternă, a luat măsuri pentru dezvoltarea agriculturii, comerţului, s-a îngrijit de
prosperitatea financiară a statului. 

HADRIAN (Publius Aelius Hadrianus).  A. D. 117 – 138
Înaintea morţii sale Traian îl adoptă ca fiu și

succesor pe vărul lui Hadrian, un experimentat general
și administrator.  Hadrian a urmărit cu perseverenţă
anihilarea potenţialului politic al senatului. Consiliul
principelui a devenit o instituţie de stat, care emitea de-
cizii pe care senatul era nevoit să le accepte. A gospodă-
rit cu chibzuinţă finanţele statului, a elaborat legi
pentru dezvoltarea economiei, s-a îngrijit de armată și

de provincii . A înlocuit politica ofensivă a lui Traian printr-o politică defen-
sivă, limitând Imperiul la hotarele sale strategice. Și-a petrecut o mare parte
din domnie călătorind dintr-o provincie într-alta, organizând  frontierele și
încurajând construcţiile publice .

ANTONINUS PIUS (Titus Aelius Hadrianus Antoninus, după adopţie ). 
A. D. 138 – 161. 

Remarcat de Hadrian pentru calităţile sale, An-
tonius a fost adoptat în 138, și obligat ca , la rândul său,
să-i adopte pe viitorii împăraţi Marcus Aurelius și Lu-
cius Verus.  În cei 23 de ani de domnie a urmărit pacea
și bunăstarea supușilor săi.  În timpul său a fost  des-
ăvârșită forma de guvernământ a Imperiului  pe plan
politic, administrativ și legislativ. Așa cum spune un

biograf al său „ A  condus cu atâta înțelepciune popoarele supuse, încât se
îngrijea de toți și de toate ca de avutul său personal. Toate provinciile au
avut în timpul lui o situație înfloritoare” ( Iulius Capitolius, Vita Pii, 7). 
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MARCUS AURELIUS (Marcus Aelius Aurelius Antioninus, după adopţie). 
A. D. 161 – 180. 

Împăratul filozof, cum va fi cunoscut de posteri-
tate, era de origine hispanică,  Rămas orfan de la vârsta
de  10 ani, a fost crescut de bunicul său care i-a dat o
educaţie aleasă. A fost asociat de Antonius Pius  la dom-
nie cu titlul de Caesar, ce a căpătat  nouă accepţie – cea
de „moștenitor”.  La rândul lui Marcus Aurelius îl
adoptă, în 161, pe Lucius Verus cu același titlu, îm-
preună cu care v-a domni până 169, când acesta încetează din viaţă. Pe plan
intern a menţinut relaţii bune cu senatul, fără să renunţe la prerogativele sale,
ale consiliului principelui sau ale cancelariei imperiale. S-a preocupat de îm-
bunătăţirea finanţelor statului și a încurajat învăţământul. Domnia lui Marcu
Aurelius a marcat începutul crizei Imperiului Roman. Dacă romanii au dus,  în
timpul lui Traian, o politică ofensivă faţă de lumea barbară, de consolidare a
cuceririlor sub Hadrian, începând cu Marcus Aurelius  imperiul va duce o po-
litică de apărare  a frontierelor faţă de atacurilor tot mai insistente și virulente
ale populaţiilor  barbare. 
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