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Una dintre preocupările principale din ultimii ani, ale Muzeului 
din Sf. Gheorghe a fost cercetarea şi încadrarea justă din punct de 
vedere cronologic a tuturor cetăţilor care au fost depistate pe teritoriul 
judeţului Covasna.1 Printre aceste cetăţi au fost găsite cîteva, care pe 
baza materialului arheologic descoperit în ele, pot fi considerate că 
aparţin epocii bronzului. !n următoarele vom prezenta pe· scurt aceste 
cetăţi, construoţia lor, precum şi materialul arheologie, care ne-a ajutat 
la încadrarea lor cronologică şi eul turală. 

In sud-estul Transilvaniei, epoca bronzului a cunoscut mai multe 
etape de dezvoltare şi mai multe culturi. La începutul epocii bronzului 
se situează cultura Coţofeni ca cea mai veche, urmată de cultura Glina
Schneckenberg. Resturile de cultură materială ale culturii Coţofeni sînt 
C'unoscute numai din cîteva localităţi, toate descoperiri întîmplătoare, ca 
de exemplu, de la Reci şi mai recent de la Malnaş Băi. Nici o aşezare 
a acestei culturi nu a fost săpată, ele aceea nu ştim dacă au fost aşezări 
deschise sau fortificate . 

Aşezările culturii Glina-Schneckenberg sînt mai bine cunoscute, 
fiind făcute săpături la Zăbala, la Sf. Gheorghe-Piatra de Veghe (Ork6) 
şi la Sînzieni pe muntele ,.Perk6". 

Situată pe o movilă, aşezarea de la Zăbala, pe care o considerăm ca 
faza incipientă a culturii Schneckenberg, a fost întărită cu val de pămînt 
şi cu şanţ.2 

Aşezările de la Sfîntu Gheorghe (Piatra de Veghe)3 şi cea de la Sîn
zieni (muntele "Perk6") sînt aşezate pe locuri mai ridicate, pe promontorii 
de munte şi aparţin unei etape mai tîrzii, cînd această cultură a fost 
deplin formată. Aşezarea de la Sfîntu Gheorghe - (Piatra de Veghe) -
frnd făcute săpături la Zăbala, la Sf. Gheorghe-Piatra de Veghe (Ork6) 
La Sînzieni, platoul unde a fost aşezarea, a fost întărit pe partea vestică 
cu val de pămînt şi cu şanţ în care s-au găsit pietre de diferite dimensiuni. 

Acestea au fost aşezări fortificate şi nu cetăţi, avînd numai val 
şi şanţ . 

Cetate adevărată cu zid de piatră şi cu şanţ se află în hotarul satului 
Lutoasa (comuna Lemnia, judeţul Covasna), cunoscută sub denumirea de 
Cetatea Ciuchian (Csuklyan vara) , amintită prima dată de B. Orban.4 
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Cetatea se află la est de comuna Lemnia, într-o vale laterală; pe 
malul drept al pîrîului Lemnia se ridică un munte cunoscut sub denu
mirea de "Cetate - Varhegy" (fig. 1). Pe platoul acestuia se văd restu
rile unei incinte de piatră, care înconjoară vîrful muntelui. Cetatea a fost 
sondată în anul 1950 de un colectiv de arheologi (se urmărea cunoaşterea 
graniţei de est a Daciei romane) care au stabilit, că ea aparţine epocii 
bronzului, eventual primei vîrste a fierului.S În vara anului 1978 au fost 
făcute săpături de mai mare amploare, umărindu-se verificarea consta
tărilor făcute în anul 1950. 

Laturile promontorului spre est, sud şi vest sînt abrupte, numai 
partea nord-vestică este legată printr-o şea de masivul de munte. Pe 
această parte terenul a fost întărit exterior cu zidul de piatră şi de două 
şanţuri. Cetatea este de formă ovală cu axa lungă în direcţia nord-sud. 
Dimensiunile cetăţii : 80 x 64 m (fig. 3). 

Zidul şi cele două şanţuri care se află în faţă (S.I.) au fost secţio
nate cu un şanţ lung de 30 m, lat de 1 m. Zidul a fost făcut din pietre 
mari, nelegate, lespezile de piatră fiind aşezate la ambele margini ale 
zidului, iar la mijloc au fost aşezaţi bolovani mari (fig. 2). Zidul a fost 
gros la bază de 2,50 m, iar la suprafaţă de 3 m. Primul şanţ lat de 
1,60 m era adînc de 0,60 m, iar al doilea lat de 1,40 m a avut adîncimea 
tot de 0,60 m. La vest şi est zidul cetăţii a fost secţionat cu cîte un şanţ 
lung de 10 m (S.II.-III.). Interiorul cetăţii a fost secţionat cu un şanţ. lung 
de 20 m şi cu o casetă de 5 x 5 m (S.IV.C.). 

La baza zidului şi printre pietrele zidului au fost găsite fragmente 
de vase. 

Pentru încadrarea cronologică a cetăţii ne servesc numai fragmentele 
de vase găsite în şanţuri, la baza şi printre pietrele zidului. S-au găsit 
numai fragmente ceramice făcute cu mîna, din pastă cu multe sau mai 
puţine pietricele şi slab arse. Sînt decorate cu brîu crestat (Pl. I/2, 4, II, 4, 
III, 1, 7), cu dungi în relief (Pl. I, 5, II, 1, III, 5), cu benzi orizontale din 
şanţuri late şi mărginite de împunsături (Pl. I, 7, III, 6) şi cu proeminenţe 
(Pl. III, 4). Două fragmente din acelaşi vas au ca decor caneluri late şi 
bandă de căpriori incizaţi (Pl. I. 1, 3, II, 3, III, 3). 

Marginile de vase sînt late, unele îngroşate sau răsfrînte în afară 
(Pl. II, 5, III, 2). Sînt şi vase cu buza decorată cu inciziuni (Pl. I. 5, 6). 
Unele vase au buza tăiată oblic (Pl. IV, 3, 7). Au fost găsite şi frag
mente din vase cu toartă în bandă (Pl. IV. 1-2, 4). După forma .Şi decorul 
materialului ceramic, considerăm că cetatea aparţihe epocii bronzului, 
etapei tîrzii a culturii Wietemberg.6 Un fragment de rîşniţă cu gaură 
pentru ax arată că acest sistem de mînuire a rîşniţei. a .fost cunoscut 
încă din epoca bronzului (Pl. I, 8-9). Deocamdată este singura piesă de 
acest fel descoperită în epoca bronzului şi este necesar ca şi alte desco
periri să confirme încadrarea ei în această epocă. O menţionăm doar 
ipotetic. 

Un alt punct cu poziţia geografică asemănătoare mai este cuonscut 
în valea Casinului (Valea Seacă, judeţul Covasna) pe muntele "Cece", 
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unde sub incinta de piatră a cetăţii dacice, pe latura ei vestică, s-a con
statat un strat de cultură cu ceramica similară acesteia găsită pe c·etatea 
Ciuchian. O ceaşcă cu toartă, ornamentată pe pîntec cu caneluri late 
descoperită în stratul din epoca bronzului, este un· vas caracteristic cul
turii Wietemberg.7 (Pl. I, 6). Nu s-a putut stabili sigur dacă pietrele de 
la baza zidului dacic aparţineau unei fortificaţii mai vechi, de genul 
cetăţii de la Lutoasa din epoca bronzului; pare însă foarte verosimil. 
Se poate accepta această ipoteză, fiindcă existenţa stratului de cultură 
din epoca bronzului s-a constatat numai în marginea promontoriului unde 
se găsesc şi pietrele pe care înclinăm a le atribui unei fortificaţii Wietem
berg. (Fig. 4). Aşezarea epocii bronzului a fost găsită în vale, pe terasa 
pîrîului peste care de asemenea, ca şi la cetate, s:..a suprapus o aşezare 
dacică, în care a fost găsită recent o fibulă de argint dacică (fig. 5) cu 
resort spiralic. 

Cetatea "Ciuchian" de la Lutoasa dovedeşte că în epoca bronzului 
purtătorii culturii Wietemberg, în afară de aşezări fortificate cu şanţ, una 
cunoscută şi la Filiaş (judeţul Harghita), au făcut şi cetăţi pe vîrful mun
ţilor. Sistemul de construcţie cu zid sec şi cu şanţ al populaţiei tracice 
din epoca bronzului poate fi considerat ca prototipul de mai tîrziu al 
cetăţilor populaţiei dacice, care a dezvoltat în continuare acest sistem de 
fortificaţie legînd pietrele între ele cu pămînt şi aplicînd terasarea. 

Este foarte verosimil ca purtătorii culturii Wietemberg să fi fost siliţi 
să construiască cetăţi la sfîrşitul epocii bronzului, în urma pătrunderii 
purtătorilor culturii mormintelor tumulare (care în sec. XIV-XIII î.e.n. 

ating regiunile Ungariei de azi).8 Faptul este dovedit şi de mormîntul 
descoperit la Sînzieni, aparţinînd acestei culturi, care :ridică şi problema 
dăinuirii culturii Wietemberg pînă la sfîrşitul epocii bronzului.9 De ase
menea, depozitul de unelte şi de podoc;tbe de bronz descoperit într-o aşe
zare Wietemberg din hotarul oraşului Miercurea Ciuc (judeţul Harghita), 
este o dovadă în plus, că marile mişcări de populaţii pornite din apus, 
la. mijlocul epocii bronzului, au ajuns pînă la arcul Carpaţilor Răsăriteni 
şi au influenţat dezvoltarea culturii materiale a populaţiei locale.1o Deo
camdată ne stau la dispoziţie numai aceste date, care arată o influenţă 
culturală venită dinspre vest şi rezistenţa tracilor din sud-estul Tran
silvaniei, prin construirea unor fortificaţii. 

NOTE 

. . 1 Z. Sz�kely, Contributii la problema forlificaţiilor şi formelor de locuire din sud-estul 
Transilvaniei, Alu ta, 1976 -1977, p. 52 -105. 

z Idem, SCIV, 1971, 22, 3, p. 388-391. 
1 Idem, Aşezările de la Virful cu stejari şi de la Piatra de Veghe, Muzeul Sf. Gheorghe, 

Studii şi comunicări, 1973, p. 129 -139. 
' B. Orbân, A SzekelyflJ/d leiuisa, III, 1869, p. 120. 
a SCIV. - 1. 1951, p. 296-298. 
8 Z. Sz�kely, Dacia N. S. XV. 1971 Fig. 2/5-10; 1-4; 5/1-8; 
7 K. HoFedt, Dacia, N. S. IV, 1960, Fig. 10/5,8; Z. Sz�kely o.c. fig. 1/2-4. 
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8 Gy. Novâki, Magyarorszdgi Făldvdrak az 6skort6l a ktJzepkorig, Epites es epiteszettu
domdny, VII, 3-4, 1975, Budapest, p. 329. 

0 Z. Sz�kely, SCIVA, 1, 28, 1977, p. 125-127. 
1° K. Horedt, Einfliisse der Hiigelgrăberkullur und Velalicer kultur in Siebenbiirgen, Ger

mania 45, 1967, 1-2, p. 45, 59 . Z. Sz�kely, SCIV, 21, 1970, 3, p. 473-479; J. Topai, Bronz
kori ekszerlelet Ocsdr6/, Arch. Ertesită, 100, 1973, 1 Extr. p. 16-17. 

Kivonat 

Csomortân falu hatârâban (Lemheny kozseg, Kovâszna megye) a Kis Lemheny potaka 
vi.ilgyeben a ., Var" nevezetii hegy csucsân az eszaki reszen sanccal megerăsitett 6vălis alaku 
kăfalas văr romjai lathat6k. A kb'fal az alapjănăl 4 m. a foldfelszinti resze 3 m. vastag, a sze
leit Iapos kiivekkel raktăk ki, beliil nagy kiivekkel tiiltiittek meg. Kotăanyagot nem hasznâl
tak. A văr a teriileten talălt ·kerămia alapjan a bronzkorba (Wietenbergi muveltseg) sorolhat6. 
A vârat val6szin11. a trâkok epltettek meg pedig a halomsiros muveltseg hordoz6inak nyuga
tr61 valO betăreseinek a megakadâlyozâsâra. Ezek ugyanis mar i.e. a XIV -XIII. szazadban 
eljutottak Del-kelet Erd�lybe is, amit a szentieleki hamvasztasos sir is bizonyit. 

Ezt a sănccal es szâraz kb'fallal val6 vârepitesi m6dot veszik ât es fejlesztik tovâbb a 
dâkok. Egy ilyen trâk vârra �piilt dâk var van a Kis Kâszon patak volgyeben, amit a nep "Cece" 
vara neven ismer. 

Fig. 1. - Cetatea Ciuchian. Vedere generală. 
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Fig. 2. - Secţiunea peretelui estic al şanţului I. 
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Fig. 4. - Secţiunea peretului nordic al şanţului I al cetăţii dacice din 
Valea Casinului. 
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Pl. 1 - Fragmente de vase din cetate. 
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Pl. II - Fragmente de vase din cetate. 
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Pl. III - Fragmente de vase din cetate. 
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Pl. IV - Fragmente de vase din cetate. 
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