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Abstract
In the study of medieval settlements in multiple aspects, archaeological research has an
increasingly important role. The author initiated the research of the village and the medieval borough at
the border of Bihor County and a larger area on Crişuri having the support of the Criş County Museum
from Oradea. The first steps in this approach were the location, repertoire and mapping of the sites of
the medieval settlements. In parallel with the surface surveys, samplings and excavations were carried
out in settlements located in different geographical units.
In order to deepen the problems of the two types of medieval habitat, two neighboring sites
from the Salonta Plain: Cefa-Intravilan and Cefa-La Pădure were studied. The results of the research
conducted so far are arguments for further digging in both sites.
In the depression of Beius, an intermountain geographic area still little known, the archaeological
researches initiated were requested horizontally in order to identify the medieval and vertical in the
Sânmartinu de Beiuş-La Piatra site.
There were medieval settlements in Bihor, whose names defined the ethnicity of the inhabitants.
Archaeological research would highlight the characteristic features of the material culture and the
spiritual life of the inhabitants of different ethnicities.
Keywords: geographical unit, medieval habitat, location, archaeological site, settlement, village,
borough

Cercetările arheologice şi investigarea surselor scrise au relevat că habitatul medieval
era articulat din aşezări omeneşti de diferite tipuri, în funcţie de extensie, destinaţie, intensitatea
locuirii şi durata acesteia. Studiul aşezărilor medievale privite sub multiple aspecte a fost
abordat în lucrări care vizau cu preponderenţă realităţile oglindite în documentele vremii. Dar
acestea obligă pe istoric la o ”reconstituire totală şi la o reintegrare a vieţii trecute pe care
izvoarele o dau numai în icoane răzleţe”1. Această viziune integratoare, presupune studierea
manifestărilor de culturã materială şi de viaţă spirituală cu toate mijloacele posibile. Arheologia
medievală românească, dezvoltată cu deosebire în perioada postbelică, a urmat, după mai
buna ei aşezare şi în urma cercetării unor mari complexe istorico-arheologice, asemenea
direcţie de investigare care a oferit deja rezultate notabile. Ca modalitate de abordare, s-a
recurs la cercetarea arheologicã structurală, care acordã atenţie piesei arheologice, unei
anumite componente a ansamblului habitaţional sau unei manifestãri cultural-istorice. Alãturi
de aceasta s-a acţionat şi pe direcţia studierii vestigiilor dintr-o aşezare, în totalitate şi în relaţia
lor organică. Este studiul aşezărilor în naşterea şi evoluţia lor istorică prin munca colectivitãţilor
care le-au întemeiat, a creatorilor de valori, în existenţa lor cotidiană.
Investigarea complexă a principalelor aspecte ale locuirii medievale în anumite zone
s-a impus drept o utilă metodă de cunoaştere istorică. Restrângerea cercetării ştiinţifice la arii
geografice a permis o mai precisă şi densă reconstituire a evoluţei socio-umane din perimetrele
respective şi compararea mai temeinică a acestora cu evoluţiile din regiuni învecinate sau mai
îndepărtate. În judeţul Bihor cercetările arheologice au fost îndreptatate o bună perioadă cu
preponderenţă spre preistorie, protoistorie şi epoca veche. În ceea priveşte epoca medievală,
deşi nu au lipsit, cercetările au constituit de cele mai multe ori preocupări colaterale, legate de
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urmărirea altor obiective. Săpăturile de mai mare amploare au vizat cu precădere complexe cu
funcţionalitae specială, fiind executate în colaborare cu arheologi din afară.
Deşi viaţa medievală s-a manifestat în quasitotalitate în sate şi târguri, păreri
preconcepute privind aspectul nespectacular al descoperirilor în aceste medii au generat
o anumită reticenţă vizavi de cercetarea lor. Căutând să răspundă sarcinilor care-i stau în
faţă, cercetarea arheologică acţioneaza cu tot mai multă insistenţă şi pe această direcţie. Din
motive obiective, majoritatea săpăturilor au avut şi au în continuare un caracter preventiv şi
de regulă o extensie limitată. Dar având în vedere că, „în cercetarea arheologică efectuată
privind formarea satelor şi a târgurilor, respectiv a oraşelor, o importanţă decisivă o au două
elemente ce trebuie urmărite atent, onest şi îndelungat: strângerea tuturor datelor obţinute
de ştiinţă într-un tot coerent şi cercetarea îndelungată a unui obiectiv arheologic, în special
a acelora în care continuitatea de viaţă istorică, de civilizaţie şi cultură apare reliefată concret
prin descoperiri arheologice în aceeaşi aşezare, în perimetrul aceleiaşi aşezări, sau într-o
zonă geografică cu trăsături proprii”2 se impune investigarea în întregime a unei aşezări cu
părţile sale componente în conexiunea lor.
Cunoscând aceste realităţi din domeniul arheologiei medievale bihorene, începând cu
anul 1985 am iniţiat cercetarea satului şi a târgului medieval având susţinerea Muzeului Ţării
Crişurilor din Oradea. Primii paşi în acest demers au constat în localizarea, repertorierea şi
cartografierea amplasamentelor aşezãrilor medievale. În paralel cu cercetãrile de suprafaţã, au
fost efectuate sondaje şi sãpãturi în cuprinsul unor aşezãri situate în unitãţi geografice diferite:
Şuncuiuş, Bãlnaca (în colaborare cu S. Dumitraşcu) şi Oradea-Ioşia pe valea Crişului Repede,
Sânmartinu de Beiuş şi Cociuba Mare pe Crişul Negru, Sânnicolau Român pe interfluviul dintre
cele două Crişuri, Abram pe Barcău şi Cefa în Câmpia Crişurilor. O parte a rezultatelor acestor
cercetări au fost cuprinse în volumul Aşezări rurale medievale din Crişana (secolele X-XIII), ce
a văzut lumina tiparului în editura Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea în anul 2006.
În dorinţa de a contribui la aprofundarea problematicii celor două tipuri de habitat
medieval, am luat în studiu două situri vecine de pe raza localităţii Cefa. Este vorba de CefaIntravilan şi de Cefa-La Pădure, ambele situate în Câmpia Salontei, unul pe treapta înaltă a
acestei unităţi geografice, celălalt pe treapta sa joasă. Pe primul sit s-a constituit o aşezare
care în evul mediu a acces în categoria târgurilor cu premise de a deveni oraş, iar pe cel deal doilea au apărut şi s-au dezvoltat, în mod succesiv, două aşezări obişnuite, ca majoritatea
covârşitoare a satelor medievale bihorene. Dacă la Cefa-Intravilan aşezarea şi-a menţínut
cu intensităţi diferite dar neîntrerupt existenţa de la început până astăzi, la Cefa-La Pădure
locuirea a încetat definitiv la finalul secolului al XVII-lea.
Studiul târgurilor medievale bihorene din punct de vedere arheologic a stat mai puţin
în atenţia cercetătorilor şi, dacă lăsăm la o parte Biharea, aşezare care la un moment dat
era considerată oraş, abordarea de la Cefa este până în prezent singura încercare de acest
tip. Au fost supravegheate lucrările de utilitate publică din actualul intravilan, suprapus vetrei
medievale a aşezării, şi au fost cercetate sistematic două obiective: biserica ortodoxă şi parţial
cimitirul din jurul acesteia. Studiile de parament au relevat că edificiul bisericii, considerat a fi
unul modern, este la origine o construcţie medievală romanică databilă în secolul al XIII-lea.
Săpăturile din cimitir au condus la dezvelirea unor morminte cu caracteristici din secolele
XIV-XVI. Metoda combinatorie a dat posibilitatea obţinerii unor detalii de ordin arheologic şi
istoric care verificându-se şi completându-se reciproc au condus la rezultate pe baza cărora
considerăm, fără a face afirmaţii categorice, că Cefa a fost un târg întemeiat de colonişti
străini într-o zonă cu locuire anterioară autohtonă de lungă durată. Ies în evidenţă o serie
de elemente care conturează tabloul unui oraş în devenire unde se practicau meşteşuguri,
funcţiona un sistem de credit bancar şi se derulau activităţi specifice unor persoane cu pregătire
intelectuală. Secolul al XV-lea a fost pentru Cefa un secol de aur, creându-se unele condiţii ale
trecerii în categoria aşezărilor de tip urban, nivelul la care se afla târgul Cefa fiind apropiat de
cel al unor oraşe din Ţara Românească şi din Moldova în perioada de formare a structurilor lor
urbane. Condiţiile din perioada care a urmat nu au fost însă favorabile pentru o evoluţie care
să conducă la trecerea pragului spre a deveni oraş. Rezultatele cercetărilor efectuate până în
prezent la Cefa-Intravilan sunt cuprinse în două volume editate de Muzeul Ţării Crişurilor: Cefa,
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I. De la începuturi până în secolul al XVII-lea, Oradea, 2007 şi Medieval şi modern. Edificiul
şi cimitirul bisericii ortodoxe din Cefa, Oradea, 2011. Continuarea săpăturilor arheologice şi
aprofundarea studiului surselor scrise vor aduce noi elemente care să întregească imaginea
acestui târg medieval.
Situl arheologic Cefa-La Pădure se întinde pe o suprafaţă de 21,13 ha, fiind cuprins, prin
Hotărârea de Guvern nr. 1217 din 2 decembrie 2010, în perimetrul Parcului Natural Cefa, arie
protejată de interes naţional. Dacă la Cefa-Intravilan cercetările au fost drastic restricţionate
din motive de spaţii accesibile săpăturilor, în ceea ce priveşte situl La Pădure excavaţiile s-au
putut desfăşura fără astfel de inconveniente. Suportul financiar a permis prestaţia unui singur
arheolog, responsabil de şantier, cu o echipă restrânsă de lucrători, care şi-a dozat resursele
avute la dispoziţie pentru a putea investiga toate componentele aşezărilor medievale de pe sit.
Din acest motiv săpăturile s-au desfăşurat o perioadă relativ îndelugată urmând calea paşilor
mărunţi. Primul sondaj a fost efectuat în anul 1986, situl devenind apoi un şantier arheologic
cu activitate permanentă până în anul 2014.
Încă de la început s-a stabilit că pe situl locuit din neolitic s-au succedat două aşezări
medievale. A fost întâi o aşezare medievală timpurie cu nivele de locuire din secolele VIII-X,
peste care, începând cu secolul al XI-lea, s-a suprapus o nouă aşezare, atestată documentar
începând cu anul 1214 sub numele de Rădvani. Cercetările arheologice au constat din
periegheze, ridicări topografice, sondaje de diagnostic intruziv, scanare geomagnetică şi
săpături sistematice. Chiar dacă mijloacele financiare nu au permis executarea de săpături
pe întreaga suprafaţă a sitului, aşezării medievale i-au fost cercetate toate cele trei părţi
componente în strânsa lor conexiune. Obiectivele principale pe care ni le-am propus au
constat în studierea apariţiei, consolidării şi dispariţiei celor două sate. S-a urmărit evidenţierea
elementelor de continuitate în viaţa colectivităţilor locale şi schimbările survenite după impactul
cu diferite stăpâniri care şi-au exercitat temporar autoritatea în Bihor. În centrul atenţiei au stat
casa, gospodăria, creaţia materială a oamenilor ca elemente concrete ale vieţii comunităţii.
Urmărind traiectoria celor două aşezări, am stăruit asupra perioadelor celor mai prospere,
când evoluţia lor a atins cea mai înaltă cotă.
Au fost investigate 81 de complexe de locuire (locuinţe, anexe, amenajări gospodăreşti).
Săpăturile din cimitirul satului Rădvani au făcut posibile dezvelirea vestigiilor edificiului
bisericesc şi atingerea limitelor în spaţiu şi timp ale celor două obiective. Au fost identificate şi
cercetate 448 de morminte conţinând scheletele a 454 de indivizi. Cu acest număr de morminte
cercetate, cimitirul satului Rădvani este al doilea din Bihor, după cel de la Biharea-Cărămidărie,
considerat cel mai mare cimitir medieval din Crişana. Ridicarea topografică a detectat urmele
unui sistem de fortificare antropic al cimitirului şi bisericii constând dintr-un val de pământ şi
două şanţuri concentrice, azi aproape imperceptibile în urma lucrărilor de hidroamelioraţii şi de
amenajări agricole. Materialul arheologic rezultat în urma săpăturilor, care s-a dovedit în unele
cazuri chiar spactacular, aduce analogii şi prezintă noutăţi care racordează locuirea medievală
de pe sit nu numai arealului bihorean, ci unuia mai larg, transcarpatic, central european şi sud
dunărean.
În urma demersului întreprins asupra sitului arheologic Cefa-La Pădure s-a obţinut un
cuantum de date pe baza cărora s-a conturat imaginea celor două aşezări medievale care
s-au succedat pe acelaşi amplasament. Sunt imagini în care se regăsesc elemente comune
mediului satelor medievale din Câmpia Crişurilor, începând cu realitatea existenţei unei reţele
de aşezări medievale timpurii autohtone peste care s-au suprapus aşezări înfiinţate în urma
implementării relaţiilor feudale de tip apusean de către regatul feudal maghiar. Prezentarea
investigaţiilor arheologice şi istorice, a interpretărilor şi a concluziilor la care s-a ajuns sunt
cuprinse în volumul intitulat Cefa-La Pădure. Locuirea medievală şi premodernă. Studiu
arheologic şi istoric, apărut în anul 2016.
Aceast studiu s-a realizat în urma investigaţiilor efectuate pe 1451,87 mp, ceea ce
reprezintă un procent de 0,70% din suprafaţa sitului. Continuarea săpăturilor este necesară
deoarece încercările de determinare a dimensiunilor aşezărilor medievale timpurii este până
în prezent imposibilă pentru că în marea majoritate au fost cercetate doar parţial. Din aceleaşi
motive legate de amploarea săpăturilor, situaţia din epoca medievală, perioada de dinaintea
marii invazii tătare, este cunsocută doar din documente. Determinarea numărului de gospodării
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ar permite şi estimări de ordin demografic. Dezvelirea tuturor complexelor de locuire ar face
posibile evaluări de ordin cantitativ pe diverse paliere, iar sub aspect calitativ s-ar putea opera
cu încadrări cronologice mai strânse şi mai nuanţate. Extinderea săpăturilor ar conduce la
identificarea necropolei aşezării medievale timpurii şi pe această cale la cunoaşterea vieţii
spirituale a locuitorilor. Prin dezvelirea întregului cimitir al satului Rădvani s-ar stabili numărul
defuncţilor per total şi pe perioade cât mai restrânse şi s-ar adăuga alte elemente privitoare la
evoluţia demografică a aşezării. Studiul complex al materialului osteologic uman prelevat va
stabili caracteristicile anatomice, nutriţionale, genetice, ş.a. ale celor înmormântaţi.
O situaţie aparte prezintă Depresiunea Beiuşului, zonă geografică intramontană, singura
mare depresiune de pe versantul de vest al Munţilor Apuseni care nu comunică larg cu câmpia
ci se leagă de aceasta printr-un defileu îngust, lung de circa 10 km. De remarcat este faptul
că primele descoperiri arheologice medievale, puţine la număr, s-au făcut în peşteri datorită
interesului mult mai pregnant al speologilor pentru acest areal. Cea mai veche vatră de sat
medieval, cimitirul şi amplasamentul bisericii acesteia au fost localizate în extravilanul localităţii
Sânmartinu de Beiuş în punctul La Piatră. Cercetările de suprafaţă şi săpăturile întreprinse în
vatra acestei aşezări medievale au condus la identificarea unui nivel de locuire ce datează,
cel mai devreme, din secolul al XI-lea, fiind dezvelit un complex de locuire databil în secolele
XI-XII3. Recent a fost descoperită o necropolă de înhumaţie în Peştera Vacii de la Ţarină (com.
Roşia, jud. Bihor) cu şapte morminte. Printre schelete au fost găsite fragmente de ceramice
provenite de la recipiente caracteristice pentru secolele VIII–IX4. Cercetările în depresiune se
cer continuate urmând două direcţii: cea pe verticală în situl de la Sânmartinu de Beiuş-La
Piatră şi pe orizontală pentru identificarea aşezărilor medievale.
Existau în Bihorul medieval aşezări al căror nume definea etnia coloniştilor străini atraşi
de autorităţile regatului feudal maghiar. Primul şi cel mai numeros grup colonizat pare să fi fost
cel al pecenegilor, menit să ia locul secuilor în sistemul defensiv al comitatului Bihor. Prezenţa
pecenegă în Bihorul medieval este ilustrată de toponime, hidronime şi antroponime. Unele
toponime desemnează aşezări atestate documentar: Beseneu, 12265 şi terra Bessenew,
12736. Toponimele care se regăsesc pe raza unor localităţi desemnează probabil doar aşezări
temporare sau sezoniere, folosite pentru păşunat: Bessenyö7, Bessenyö8, Beseny ér9. Mai
existau şi toponimele Agybesenyő şi Vajdabesenyő, nelocalizate până în prezent pe teren10.
Timpul şi modul cum s-a înfăptuit colonizarea pecenegilor în Bihor nu sunt cunoscute cu
precizie dar primele atestări documentare ale aşezărilor pecenege datează de la începutul
secolului al XIII-lea. Termenul de bisseni (magh. besenyő) denotă că în momentul emiterii
documentelor pecenegii îşi mai păstrau individualitatea etnică. Clarificări în acest sens ar
putea aduce viitoare săpături pe amplasamentul aşezărilor pecenege. S-ar evidenţia astfel şi
alte trăsături specifice unor aşezări de locuitori cu un mod de viaţă predominant pastoral şi în
acelaşi timp cu sarcini militare.
Sursele scrise, respectiv Carmen miserabile, consemnează că Tămaşda era în vremea
marii invazii tătare un târg cu o intensă colonizare germană11. Coloniştii au ridicat pe o insulă
de pe malul drept al Crişului Negru o monumentală bazilică ale cărei ruine impresionează şi
I. Crişan, Sondajul arheologic de la Sânmartinu de Beiuş (judeţul Bihor), în Crisia , XXIX, Oradea,
1999, p. 45-57
4
Informaţii primite de la arheologul dr. Călin Ghemiş de la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea care şi-a
asumat cercetarea acestui complex archeologic şi ne-a oferit spre studiu materialul ceramic descoperit
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astăzi privitorul. Construcţia datează, pare-se, de la începutul secolului al XIII-lea. Distrugerea
parţială a sa de către tătari a fost urmată de o restaurare care a adus şi elemente mai târzii
între care portalul dinspre apus12. În anii 90 ai secolului trecut, la o investigaţie a structurii
construcţiei realizată cu aparatură digitală de prof. Ricardo Baretti de la Universitatea din
Florenţa împreună cu Al. Săşianu de la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, s-a constatat că
turnul este mai vechi decât corpul edificiului, fiind iniţial un donjon de cetate13. Ulterior, prin
sondajul de diagnostic efectuat de studenţii Universităţii din Oradea în proximitatea turnului
bazilicii au fost identificate, după cum era de aşteptat, morminte din cimitirul care s-a dezvoltat
în jurul lăcaşului de cult. Amploarea redusă a săpăturii nu a permis atingerea orizontului
cronologic anterior marii invazii tătare, săpăturile arheologice pe spaţii mai largi lăsându-se
în continuare aşteptate. Nu ar fi lipsite de interes săpături pe amplasamentele medievale ale
unor sate precum Toboliu (Gyan), una din cele trei aşezări din Bihorul medieval întemeiate de
colonişti valoni, Cihei, Ciutelec, Tăut, Tăutelec, Orosi, aşezări populate cu oaspeţi de origine
slavă, sau Olosig cu populaţie latinofonă.
Marile distrugeri ale invaziei tătare au cauzat dispariţia definitivă a numeroase aşezări,
afectînd astfel şi numărul contribuabilior de pe domeniile Episcopiei catolice de Oradea. Acest
fapt a determinat Episcopia să înceapă atragerea populaţiei româneşti din zona de deal pe
domeniile sale promiţând fruntaşilor ei obligaţii minime. Sate necunoscute până atunci încep
să conteze în sistemul economic feudal şi să fie luate în evidenţă. În sistemul de impunere
la dări, după reconstituirea marilor domenii feudale din a doua jumătate a secolului al XIII-lea
a devenit importantă precizarea etniei satului. Prima atestare documentară a unei aşezări
care cuprinde etnonimul poporului român din Bihor datează din anul 1283 când este pomenit
satul Olahteluk la nord-est de Tileagd, azi dispărut14. Ar fi interesantă cercetarea arheologică a
acestei aşezări cu posibilitatea decelării unor note definitorii pentru cultura materială şi pentru
viaţa spirituală a românilor bihoreni la începuturile evului mediu.
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