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FORGOTTEN MONUMENTS (I). LOST MEDIEVAL CHURCHES IN SĂLAJ COUNTY
ABSTRACT: When talking about modern day Sălaj county,
with its patrimony of ecclesiastical monuments, the general
and correct perception, is that the county is very rich in
well-preserved wooden churches. These architectural wonders, most of them dating to the 18th and 19th centuries,
are generally the subject of ethnographical studies, and less
the focus of art historians. But the large category of ecclesiastical monuments also covers another type of architectural
heritage, the medieval and early modern stone or brick wall
churches constructed by Catholics and Protestants. There
are still many such churches in Sălaj county that still stand
and are in use. Not all medieval churches have survived,
however, and several such churches have been discovered
in the county. There are parish churches that faded away
along with their perished villages, churches that belonged
to forgotten medieval monasteries, or churches that were
rebuilt from the ground up in modern times.
KEYWORDS: ruins, medieval churches, medieval cemetery,
perished medieval villages, medieval monasteries.

REZUMAT: Când vorbim azi de județul Sălaj cu zestrea sa
de monumente ecleziastice, percepția generală este cea de
areal al bisericilor de lemn. Articolul abordează însă o altă
categorie de monumente ecleziastice, cea a bisericilor medievale și premoderne dispărute. Au fost identificate până în
prezent nu mai puțin de șapte biserici dispărute. Dintre
acestea unele au fost biserici ale unor mănăstiri, precum
Sfânta Margareta de pe Meseș și ruina din satul Cheud.
Altele au fost biserici parohiale care au pierit împreună
cu satele lor, cum sunt cele din vetrele satelor dispărure
Sándorhaza și Bőnye sau se ascund sub temeliile actualelor
locașuri de cult, precum biserica Reformată din Zalău sau
cea din Șamșud. O situație aparte apare în cazul bisericii
dispărute din hotarul satului Pericei, unde biserica veche
a fost demolată, fiind contruită una nouă în altă parte a
satului.
CUVINTE-CHEIE: ruine, biserici medievale, cimitire medievale, sate medievale dispătute, mănăstiri medievale.

Percepția generală, îndreptățită de altfel, despre zestrea monumentelor ecleziastice ale Sălajului
de azi se rezumă de cele mai multe ori la cele câteva zeci de biserici de lemn moștenire a modernității
sau în cel mai fericit caz ale perioadei premoderne. Cu toate că de cele mai multe acestea intră în sfera
de interese a etnografilor2 și mai puțin a istoricilor de artă3, unele dintre ele pot să dateze încă din evul
mediu târziu4. Mai puțin cunoscute însă, sunt bisericile de zid, multe dintre ele fiind construite în evul
mediu și folosite și azi.
O categorie aparte o constituie bisericile medievale dispărute. Identificarea în teren a acestor
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Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, danculic@gmail.com.
Suprafața de azi a județului cuprinde întinderile mai multor comitate medievale precum cele ale Crasnei și o bună parte a
Solnoculului de Mijloc și foarte puțin din fostele comitate Cluj și Dăbâca.
Godea 1966; Godea 1998; Bârcă 2001; Petrean-Păușan et alii 2008;
Rusu et alii 2000.
Analizele dendrocronologice efectuate la Biserica Sf. Arhangheli din satul Racâș, com. Hida, jud. Sălaj, au concluzionat că
o parte a edificiului datează din 1558 (Bârcă 2001, p. 141).
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mărturii ale trecutului medieval nu este facilă, necesitând o metodologie de cercetare specifică și un
efort laborios. În încercarea de reconstituire a peisajului medieval, arheologia joacă un rol esențial, însă
nu exclusiv și de cele mai multe ori secundar. Surselor folosite, precum documentelor de cancelarie și
celor cartografice, se adaogă și perieghezele arheologice, cercetările de parament și sondajele arheolo‑
gice. Demersul științific nu constituie o noutate în domeniul arheologiei medievale, existând inițiative
timide însă în alte arealuri geografice5.
Până azi au fost identificate cu certitudine în arealul sălăjean nu mai puțin de șapte biserici medie‑
vale dispărute, iar pe măsură ce proiectul arheologic de identificare al acestora avansează, numărul lor ar
putea să crească6. Din cele șapte astfel de biserici uitate, două au aparținut unor mănăstiri, fiind vorba de
mănăstirea Sf. Margareta de Meseș și de ruina din hotarul satului Cheud. Alte două biserici au fost iden‑
tificate în vetrele unor sate medievale dispărute: Sándorhaza și Bőnye, iar în trei dintre cazuri bisericile
medievale au fost găsite în vetrele actuale ale localităților Pericei7, Șamșud și Zalău (fig.1).
Controversa localizării mănăstirii Sf. Margareta de Meseș datează încă de la cumpăna veacurilor
XIX-XX când Bunyitay Vince propunea într-o susținere publică, identificarea ruinelor de la Cheud ca
aparținând rămășițelor abației Sf. Margareta de Meseș. În asentimentul lui Bunyitay se afla și istoricul
Petri Mór8. Abia în preajma Marelui Război, prin descoperirile arheologului maghiar Árpád Búday apă‑
rea pentru prima dată ipoteza localizării abației printre ruinele anticului Porolissum9 (fig. 4–11). Cele
trei Ridicări austriece atestă toponime ca: La Beserikucza, Bisericutia, sau Bisericuta pe dealul Pomet, lângă
ruinele castrului mare (fig.2–3), toponime cunoscute localnicilor până în zilele noastre. Cercetările
arheologice noi au dus la descoperirea unor urme de locuire medievale10, unele dezvelind morminte de
inhumație medievale (fig.12–14)11, toate acestea în apropiere de locul cercetat de către Árpád Búday. O
însumare a descoperirilor arheologice cu caracter medieval din jurul ruinelor vechiului Porolissum indică
localizarea abației Sf. Margareta între ruinele romane lângă fostul drum imperial despre care avem indicii
demne de luat în considerare că ar fi funcționat până la finele evului mediu12.
Ruina bisericii medievale din hotarul actual al satului Cheud (fig.15,16,17), cunoscută ca și Cetatea
Pintii a creeat confuzii în literatură fiind identificată fie cu o fortificație din piatră13, fie cu o capelă a unei
cetăți14. Lipsa unor izvoare scrise care să facă referire directă la acel monument a adus cu sine un aport
semnificativ diferitelor interpretări eronate15. Contemporaneitatea bisericii cu fortificația din lemn,
datată începând cu secolul al XIV-lea16, aflată în apropiere poate fi doar presupusă. Amplasarea unei bise‑
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Rusu 2012.
Există motive serioase să credem că în situl medieval de la Ortelec Cetate a funcționat o biserică medievală, de asemenea avem
indicii documentare că în hotarul actual al satului Crișeni a existat o biserică parohială medievală, iar între satele Nușfalău
și Boghiș există toponimul Barátrét. În ultimul caz suspiciunea a fost confirmată prin periegeze arheologice. Au fost găsite:
cărămizi, ceramică medievală, mortar de var și chiar o șapă de paviment turnată din mortar de var cu cărămidă fragmentară.
În partea veche a satului, în gradina Parohiei Reformate din locul numit de localnici Takszás domb au fost descoperiți doi
gisanți cu efigiile unor cavaleri, membri ai familiei Báthory.
Petri 1901 I, p. 580.
Búday 1915, p. 52–111. Vezi detalii despre localizarea și arheologia abației în (Culic 2016, p. 32–35).
Matei, Băcueț-Crișan 2000, p. 50–51.
Gudea 2009, p. 150–154; Gudea 2010, p. 103–104.
Culic 2016, p. 31–43.
Rusu 2005, p. 502.
Rusu 2004, p 114, 119; Rusu 2005, p. 214.
Neclaritățile au apărut odată cu articolul unui dascăl de geografie care a confundat ruinele bisericii de pe terasa artificială
a dealului cu cele ale unei cetăți, iar urmele fortificației medievale Aranyas, din vârful dealului, au fost datate eronat între
secolele VIII-XIII. Astfel s-a născut teoria celor două cetăți (Medve 1992, p. 383–385). Mai apoi, pe baza acelui text,
valurile și șanțurile de pământ au fost datate între secolele X-XI, de asemenea fără argumente (Cosma 2002, p. 185).
Publicațiile mai recente nu au deslușit încurcăturile, zidurile fiind confundate fie cu ruinele unei capele de cetate (Rusu
2004, p. 114, 119; Rusu 2005, p. 214), fie cu zidurile unei cetăți medievale (Rusu 2005, p. 502).
Primele cercetări arheologice la Cheud au fost efectuate în anul 1989 de către un colectiv condus de către arheologul
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rici din piatră, izolată de orice așezare contemporană nu putea fi întâmplătoare. Aceasta aparținea unei
mănăstiri care se bucura de privilegiile taxării transportului sării extrase din Ocnele Dejului, materie
primă care era mai apoi transportată fie pe uscat, fie pe râul Someș înspre nord17. Un prim document care
ne oferă indicii despre apartenența la o mănăstire a bisericii de zid de la Cheud datează din 1256, când
mănăstirea Sf. Benedict de pe râul Gran protesta împotriva celor care i-au uzurpat veniturile vămii sării
de la Aranyos după invazia tătarilor18. Peste câteva decenii, în 1292, aflăm că uzurpatorii acelor drepturi
erau membrii neamului Gutkeled care obțineau pentru ei o confirmare a acelei posesiuni din partea ulti‑
mului arpadian, regele Andrei al III-lea. Din același act aflăm că vama de la Oronos de pe Someș a făcut
parte din patrimoniul familiei sale încă din timpul regelui cel tânăr, Ștefan al V-lea19. Până la jumătatea
veacului al XIII-lea veniturile exploatării și distribuției sării din Ocnele Dejului reveneau Episcopiei din
Agria20. Mai târziu însă aceste privilegii aparțineau unor oaspeți din Ocnele Dejului, fiind întărite în 1290
de către Ladislau al IV-lea Cumanul21, iar mai apoi, în 1291 de către noul rege Andrei al III-lea22. Lectura
actelor de cancelarie schițează artera Someșului ca fiind o rută importantă a drumului sării. Vama de la
Aranyas pomenită documentar în mai multe rânduri23, trebuie să fi fost în directă legătură cu biserica
izolată din apropierea Defileului Țicăului, iar ulterior cu fortificația omonimă. Abia din veacul al XIVlea, odată cu construirea fortificației învecinate24 avem dovada certă a localizării toponimului Aranyas în
hotarul actual al satului Cheud, în apropierea defileului Someșului25.
Existența a două biserici de zid poate fi dovedită în cazul satelor dispărute Sándorhaza și Bőnye
(fig.1). Urmele arheologice ale primei așezări au fost găsite la aproximativ 2,5 km V de satul Sălățig, în
stânga văii Șandrei (fig. 20, 22, 23), iar celei de a doua în hotarul satului Nadiș, în dreapta drumului care
duce de la Sălățig la Cehu-Silvaniei (fig. 21, 24, 25). Identificarea acestor așezări s-a făcut pe baza docu‑
mentelor de cancelarie și a surselor cartografice care le-au păstrat amintirea prin toponimie (fig.20, 21).
Indiciile acestea au fost verificate prin investigări arheologice, în ambele cazuri fiind făcute periegheze.
Cea mai veche menționare documentară a satului Sándorhaza o avem abia din 1401, iar cea mai
recentă din 157026. Dispariția așezării poate fi pusă pe seama incursiunilor turcești din a doua jumătate
a veacului al XVII-lea, odată ocuparea Oradiei. Pe Ridicarea Iosefină a fost consemnată o biserică – alte
kirch – în locul numit Sándorhaza (fig. 20).
Săpăturile arheologice efectuate în 1966 și 1967 în locul Buia (Bunea?) Mitrului au avut ca
scop cercetarea așezării din epoca bronzului, însă au fost găsite morminte medievale și urmele satului
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Sergiu Iosipescu, la vremea aceea angajat al Muzeului Militar Național. Săpăturile au fost organizate în două sectoare, ast‑
fel au fost acoperite ambele puncte: ruina bisericii (sectorul A) și fortificația (sectorul B). Din secțiunea care a abordat ruina
au fost descoperite oseminte umane și o multitudine de pietre profilate (vezi fig. 18). Materialele arheologice descoperite
în secțiunea din sectorul B au fost în mare parte fragmente de vase ceramice și diverse obiecte din fier precum: pinteni,
fragmente de cuțite de luptă, o seceră, potcoave, un fragment de brici și vârfuri de săgeți. În anul 2016 au fost efectuate
noi cercetări arheologice la Cheud în fortificația medievală. Analizând stratigrafia și materialele din cercetările recente,
precum și materialele descoperite anterior, putem data construcția fortificației din lemn și pământ de la Cheud în veacul
al XIV-lea.
Iambor 1982, p. 75–85; Măluțan 1984, p. 250–251.
…item in parte Transyluana tributul salium circa Aranyos habitum (Fejer IV, 2, 406); DIR C XIII II, 18.
DIR C XIII II, 431.
DIR C XI, XII, XIII, 287.
DIR C XIII II, 363.
DIR C XIII II, 390.
Fejer IV, 2, 406; DIR C XIII II, 18; DIR C XIII II, 431.
Cercetările arheologice din anul 2016 au dovedit că fortificația nu a fost construită mai devreme de veacul al XIV-lea.
În 1383 cetatea apărea în patrimoniul familiei Drágfi, localizată in districtu de Zilagy (Petri 1901, p. 20–25; Doc.
Valachorum, 277). Dupâ câțiva ani, în 1387 și 1388, având în castelănia sa nu mai puțin de 16 sate românești și 13 sate
maghiare, o regăsim printre pertinențele familiei Jakch de Coșeiu aflați în conflict cu Drágfi (Doc.Valachorum, 313; Rusu
2005, p. 323).
Petri 1902, p. 328–331; Suciu 1958 II, p. 398–399.
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medieval27. Primul act de cancelarie păstrat care face referire la așezăre și totodată la biserica sa de zid
datează din 1329. Din acel act aflăm că biserica a fost patronată de Sfânta Fecioară. Documentul întocmit
la Oradea în 2 martie, atestă cedarea unei părți de sat împreună cu o parte a bisericii sale de către nobilul
Pavel de Chereuși fraților Petru și Valentin și lui Ștefan de Sălațig pentru valoarea 9 mărci, în dinari și în
bunuri28. Existența unor cahle și a altor fragmente ceramice descoperite indică dispariția așezării în seco‑
lul al XVII-lea, propabil odată cu învecinata Sándorhaza.
În biserica Reformată din Pericei sunt expuși azi doi gisanți cu efigiile unor cavaleri. Primul monument
funerar a fost descoperit în secolul al XIX-lea când locul vechii biserici medievale a fost folosit ca și carieră de
piatră (fig. 27)29, iar ce-l de-al doilea în 1988 când a fost găsit în poziție secudară în pereții unei case constru‑
ite în 1850 (fig. 28)30. Ambele lespezi funerare au fost datate la sfârșitul secolului al XVI-lea31 și aparțineau
membrilor unei ramuri de Pericei a familiei Báthori. Primul gisant păstrează blazonul familiei (fig. 27, 27a). În
afară de biserica medievală avem indicii și despre o curie nobiliară, ambele monumente dispărute azi odată
cu năvălirile turcești din 1658 și cea din 166032. Pe lângă cele două lespezi din ruinele vechii biserici medi‑
evale au fost scoase și segmente de ogivă (fig. 29) și un fragment dintr-un ancadrament de ușă sau fereastră
(fig. 30). Hărțile austriece consemnează vechea biserică, probabil în ruină în secolele XVIII-XIX. De ase‑
menea localnicii au semnalat descoperirea de oseminte umane și materiale de construcții. Amplasamentul
bisericii medievale a fost identificat pe dealul de la nord de sat, în partea dreapă a apei Crasnei.
În anul 2010 odată cu renovarea Bisericii Reformate din Șamșud, la decopertarea pereților de
tencuiala din ciment au fost descoperite pietre profilate medievale refolosite în zidul bisericii moderne.
Pietrele profilate gotice au avut diferite destinații inițiale. Au fost identificate ancadramente, ogive, colo‑
nete semi-angajate și lăcrimare și multe altele ale căror funcții nu au putut fi identificate încă (fig. 31).
Primele informații scrise despre așezare ne parvin abia din 134933 când a fost pomenit un sacerdos parochialis de Samson34. Asupra monumentului nu au fost făcute deocamdată investigații, astfel încât datarea
bisericii medievale în secolul al XIV-lea după indiciul actului scris nu poate fii decât presupusă.
Biserica Reformată din centrul Zalăului nu mai păstrează nimic la suprafață din trecutul său medi‑
eval. Cele mai timpurii indicii despre vechimea bisericii parohiale a Zalăului medieval datează din anul
124635 când aflăm că au fost solicitate unele privilegii care să încurajeze refacerea bisericii distruse în tim‑
pul invaziei mongole. Despre o reamenajare a acesteia avem știri abia din 1703, când un incendiu a dis‑
trus clădirea, urmând a fi reconstruită din temelii în 1712, fiindu-i păstrat intact doar corul. În același an
o nouă calamitate s-a abătut asupra edificiului, acoperișul luând foc în urma unui fulger. Între 1721–1725
au fost făcute eforturi considerabile de a aduce biserica în stare de utilitate. Alte modificări ale structurii
sale au avut loc în 1780 când i-a fost adăugat un transept și în 1794 când turnul vechi a fost dărâmat pen‑
tru a fi reconstruit. Toate aceste eforturi s-au dovedit a fi efemere pentru că deja la începutul secolului al
XX-lea biserica se afla într-o stare avansată de degradare. Decizia de a fi demolată și a se reconstrui o altă
biserică a fost luată în 1903. Astfel pe baza planurilor arhitecților Szabolcz Ferenc și Papp Gyula a fost
contruită, pe același amplasament, o nouă casă de rugăciune care nu mai păstrează însă deasupra solului
nimic din trecutul său medieval36.
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Kacsó 2004, p. 36; Documentația acelui șantier nu mai există azi, însă materialele arheologice se păstrează la Muzeul
Județean de Arheologie Maramureș, urmând a fi valorificare în teza de doctorat.
DIR C XIV II, 528.
Petri 1902, p. 242.
Emődi 2002, passim.
Emődi 2002, passim.
Emődi 2002, passim.
Petri 1902, p. 316; Suciu 1958 II, p. 167.
Suciu 1958 II, p. 167.
Petri 1901, p. 460.
Culic 2015, p. 2–3.
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Despre aceste biserici arheologice avem indicii suficiente, astfel încât fiecare dintre ele să facă
subiectul unor studii individuale37. Stadiul actual al cercetărilor permite suspectarea și a altor situri, sau
părți de sit ca aparținând unor foste așezăminte de cult. Un prim exemplu se află în Ortelec, azi parte
componentă a municipiului Zalău. În perimetrul unei fortificații medievale-timpurii (sec.IX-X) a fost
găsită o necropolă datată între a doua jumătate a secolului al XI-lea și prima jumătate a secolului al XIIlea38. Din descrierea sumară a mormintelor aflăm că în 1980 au fost cercetate un număr de 31 de schelete.
Unele morminte păstrau urme de lemn și cuie de sicrie. În unele situații au fost descoperite inele de buclă
cu capetele în „S”, unele din bronz, altele din argint. Tot în morminte au mai fost găsite: o cataramă din
bronz în formă de liră decorată cu striuri, o brățară din bronz și fragmente dintr-un pumnal de fier. În
cadrul săpăturilor au fost găsite materiale de construcție datate în epoca romană (?)39. Urme ale unor
materiale de contrucție romane și ale unor ruine în situl de la Ortelec, au fost menționate încă din vea‑
cul al XIX-lea într-un raport redactat de către viceprotopopul de Brebi, Iosif Vaida. Textul clericului a
fost interpretat cu deosebită acribie, fiind redat pasajul în care a fost pomenită ruina40. Din informațiile
obținute până acum privind existența unei ruine, semnalarea unor materiale de construcție romane în
mai multe rânduri 41 și a unui cimitir medieval (sec.XI-XII), putem presupune că în punctul numit Cetate
din Ortelec, a funcționat în evul mediu o biserică, azi dispărută.
Lista punctelor arheologice cu potențial arheologic poate fi îmbogățită. În hotarul satului Crișeni
a existat probabil o biserică medievală, distrusă în preajma evenimentelor din 3 august 160142, iar între
localitățile Nușfalău și Boghiș toponimul Barátrét indică existența unei mănăstiri medievale. Perieghezele43
arheologice întăresc ideea unei biserici dispărute44, locul fiind împânzit de fragmente de cărămizi, mortar
de var și ceramică databilă între secolele XIV-XVI. Sub glie a fost gășită șapa unei pardoseli, turnată din
mortar de var și cărămidă sfărâmată45.
Bi blio gra fie
Ardevan 1977
Băcueț-Crișan 2000
Bârcă 2001
Búday 1915
Cosma 2000
Cosma 2002
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R. Ardevan, Vestigii arheologice sălăjene semnalate la 1859, în Acta Musei Porolissensis, I,
1977, pp. 135–138.
D. Băcueț-Crișan, Contribuții la repertoriul arheologic al județului Sălaj. Descoperiri de
suprafață din secolele VII-XIII d.Chr., în Acta Musei Porolissensis, XXIII, 2000, I, pp.
521–575.
A. Bârcă, Biserici de lemn din Sălaj, București, 2001.
Á. Búday, Porolissumból. Jelentés az 1914. Évi munkálatokról, în Dolgozatok. Az Erdély
Nemzetimuzeum Érem-es Regiségtaráraból Szerkeszti Posta Béla, VI, Kolozsvár, 1915, pp.
52–111.
C. Cosma, Fortificații din secolele X-XI din vestul și nord-vestul României. Considerații privind
stadiul actual al cercetărilor, în Acta Musei Porolissensis, XXIII, 1, 2000, pp. 453–498.
C. Cosma, Vestul și nord-vestul României în secolele VIII-X d. H, Cluj-Napoca, 2002.

Monumente uitate (II). Bisericile medievale dispărute din județul Sălaj. Ruina unei biserici medievale din hotarul satului Cheud
(manuscris).
Cosma 2000, p. 472; Cosma 2002, p. 210–212.
Cosma 2000, p. 472.
Cărturarul clujean semnalează în același studiu existența unei biserici de zid în satul Oaia, localitate dispărută azi prin
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Fig. 1 – Harta județului Sălaj cu localizarea monumentelor dispărute.
Fig. 2 – Dealul Pomet pe Ridicarea Iosefină cu toponimul La Beserikucza.
Fig. 3 – Dealul Pomet pe A Doua Ridicare Austriacă cu topomimul Bisericutia.
Fig. 4–6 – Fotografii cu ciste medievale din timpul cercetărilor arheologice de pe Pomet din 1914 (după Búday 1915)
Fig. 7, 9–11 – Pietre profilate descoperite în timpul cercetărilor arheologice de pe dealul Pomet în 1914 (după Búday 1915).
Fig. 8 – Pinten descoperit în timpul cercetărilor arheologice de pe dealul Pomet în 1914 (după Búday 1915).
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Fig. 12–14 – Imagini din timpul cercetărilor arheologice de pe dealul Pomet
din 2008–2009 (după Gudea 2009; Gudea 2010).
Fig. 15 – Harta cu amplasarea ruinelor bisericii și a fortificației medievale din hotarul Cheudului.
Fig. 16 – Ruina bisericii din hotarul satului Cheud.
Fig. 17 – Planul ruinei bisericii din hotarul satului Cheud.
Fig. 18 – Capitel angajat descoperit în cadrul săpăturilor de la Cheud din anul 1989.
Fig. 19 – Fragment dintr-un capitel angajat, in situ.
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Fig. 20 – Ruina bisericii din satul dispărut Sándorhaza pe Ridicarea Iosefină.
Fig. 21 – Localizarea satului dispărut Bőnye pe Planurile Directoare de Tragere.
Fig. 22 – Harta topo cu localizarea satului dispărut Sándorhaza;
Fig. 23 – Fotografie panoramică cu urmele sitului arheologic Sălațig-Sándorhaza;
Fig. 24 – Harta topo cu localizarea satului dispărut Bőnye;
Fig. 25 – Urmele bisericii dispărute a satului medieval Bőnye-detaliu;
Fig. 26 – Fotografie cu amplasarea bisericii dispărute a satului medieval Bőnye;
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Fig. 27-27a – Lespede funerară a unui cavaler din familia Báthori de Pericei cu detaliu al blazonului;
Fig. 28 – Lespede funerară a unui cavaler din familia Báthori de Pericei;
Fig. 29 – Segment din nervura unei bolți descoperite în Pericei;
Fig. 30 – Fragment de piatră profilată provenită dintr-un ancadament sau cornișă – Pericei;
Fig. 31 – Pietre profilate gotice din zidăria bisericii Reformate din Șamșud.
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