
AŞEZAREA DIN EPOCA BRONZULUI DE LA SiNZENI 
(JUD. COVASNA) 

SZEKELY ZOLTAN 

Comuna Sînzieni este situată la nord ·de oraşul Tg. Secuiesc, în valea 
Casinului, la poalele muntelui· denumit "Perko". Pe vîrful acestui munte -
pe baza unui document scris - la începutul mileniului al Il-lea e.n., .a fost 
construită o cetate feudală regală 1 . B. Orban, în secolul trecut, printre 
celelalte cetăţi a•le judeţului, a cercetat şi acest obiectiv, constatînd unele 
urme de voluri, pe care le-a atribuit lucrărilor de fortificaţii provenite din 
epoca feudală, menţionînd şi documentele istorice referitoare asupra 
cetăţii2 . 

În anul 1974, conform planului de cercetme al Muzeului din Sf. Gheor
ghe, direcţiunea muzeului a fă-cut săpături pentru a stabili forma cetăţii 
şi a o încadra just cronologic. 

Muntele "Perko" avînd cota 837, are forma ovală alungită în direcţia 
est şi vest cu laturiile piezişe spre est-vest şi sud, numai spre nord latura 
este mai lentă, întărită cu un val de pămînt. La capătul estic şi vestic a·le 
platoului, terenul este mai ridicat, la cel estic se află o capelă de formă 
rotundă şi o clopotniţă din lemn: iar la capătul vestic se văd resturile 
unei alte capele ale cărei :ziduri de fundaţie sînt acoperite de pămînt 
(fig. 1). 

Cercetările au fost începute pe promontoriu•! estic cu un şanţ lung 
de 65 m (Ş.I.), executat în direcţia nord-est, sud-vest secţionînd terenul 
Intre rotunda şi clopotniţa. La o odîncime de 30 cm a fost atins sotlul virg.in, 
stînca nativă. În stratul de pă-mînt de culoare castanie, gros de 25-30 cm. 
au fost găsite sporadic cîteva fragmente de vase, margini din buze, fun
duri, bucăţi din vase aparţinînd epocii feudalismului timpuriu (~ig. 7 /7-9). 
Perpendiocullar pe acest şanţ, în direcţia estică şi sudi·că, au fost făcute încă 
două şanţuri (Ş.I-A şi Ş.l-B), care au arătat aceeaşi stratigrafie, cu foarte 
puţine fragmente de vase aparţinînd epocii bronzului. 

Un alt şanţ (Ş.II), a fost executat în direcţia est-vest, lung de 17 m, lat 
de 1 m şi adînc de 1,1 O m. Sub humusul gros de 20-30 cm a fost un 
strat de cultură de culoare castanie, gros de 0,20-0,80 m plin cu pietre, 
urmat de solul virgin şi de stînca nativă. In stratul de cultură au fost găsite 
fragmente de vase, un prîsnel de lut şi un ac de bronz (Hg. 6/11-12). 

4 - ALUTA XIV- XV 



50 2 

La marginea nordică a platoului a fost secţionat valul cu un şanţ 
(Ş. Hl) lung de 7 m lat de 1 m, adînc de 0,80-1 m. Sub stratul de vege
taţie gros de 5 cm a fost un strat de nisip de culoare castanie gros de 
0,25-0,45 m amestecat cu pietre mari, ur!llat de un alt strat de nisip de 
culoare mai închisă şi de stîncă nativă. In stratul de nisip cu pietre au 
fost găsite cîteva fragmente de vase din epoca bronzului (fig. 3). 

Perpendicular pe rotunda în direcţia nord -sud a fost executat un şanţ 
lung de 8 m, lat de 1 m şi adînc de 1,10 m (Ş . IV). Sub humusul gros de 
20 cm, amestecat cu pietre a fost un strat de pămînt negru gros de 90 cm, 
urmat de stînca nativă. In stratul de pămînt negru au fost găsite frag
mente de vase decorate cu inciziuni, o toartă de bandă dintr-un vas din 
epoca bronzului. 

Rotunda .a fost secţionată în direcţia est-vest cu un şanţ lung de 
17 m, lat de '1 m ·şi adînc de 0,45-0,60 m, care a arătat următoarea stra
tigrafie: (Ş. V). In interiorul clădirii stratul de moloz gros de 40 cm, a fost 
urmat de pămînt negru. In aJară de clădire, sub stratul vegetal gros de 
4-6 cm a fost un strat de pămînt de culoare neagră gros de 0,20-0,30 m, 
urmat de nisip aluvional. I.n stratul de pămînt au fost găsite două frag
mente de vase dacice (~i-g. 7 /6). 

Partea vesti·că a terenului a fost secţion.ată în direcţia est-.vest cu 
un şanţ lung de 43 m, lat de 1 m, adînc de 0,25-0,50 m (Ş. VI). Sub 
stratul de vegetaţie gros de 5 ·cm a fost un strat de nisip de culoare gal
benă urmată de stînca nativă. In stratul de nisip au fost găsHe cîteva 
fragmente de vase din epoca bronzului. 

Săpătura nu a dat o stratigrafie sigură, f iind de pe platou, stratul 
de cultură spălat ·la va1le sau odunat la un loc, astfel grosimea ·lui varia 
între 0,20-0,80 m. In stratul de cultură, materialul ceramic provenit din 
diferite epoci a fost amestecat şi 'la număr a fost destul de puţin, dar 
sînt date suficiente pentru stabi'lirea etapelor în care omul s-a .a·şezat pe 
acest loc. P·entru încadrarea lor cronologică ne servesc fragmentele de 
vase şi un ac de ·bronz găsit in şanţuri. Acestea s·înt următoarele: 

Un singur ,fragment dintr-un vas făocut cu mina din pastă ameste
cată cu nisip fin, 1bine ars, de culoare neagră , prevăzut cu buton perforat 
orizontal, decorat cu inciziuni adînci in forme de semicerc aparţine neo
liticuJiui, culturii Ariuşd (fig. 6/1). 

Grupei a doua îi aparţin fragmente din diferite tipuri de vase făcute 
din pastă fină amestecată cu nisip, arsă bine, •de culoare brună. Un 
fragment de buză este prevăzut •cu o manşetă (fig. 6/2). Sînt fragmente 
de buze cu marginea întărită şi uşor evazată l~fig. 6/3-7). Trei fragmente 
sint .din cu pe prevăzute cu urechiuşe, care sint aşezate pe gît (fig. 7 /2-4). 
Cana este reprezentată prin fragmente de margini şi prin toarte in ban
dă. A mai ·fost găsit şi un fragment de toartă tubulară (fig. 7 /5). 

Fragmentele de vase sînt cu şi fără 1decor. Decorul constă din cres
tături pe buze (fig. 6/5), brîu crestat {fig. 7/1), linii incizate, impunsături 
fă.cute cu vîrful unui beţişor în formă de· spic (fig . 6/8) şi din linii incizate 
paralel (fig. 6/9). · 

Uneltele de lucru sint reprezentate printr-un nucleu de andezit cu 
urme de 'lovire, de un prisnel de lut bitronconi.c ş i de un a·c de bronz 
(fig. 6/10). 
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Materia·lul ceramic mai sus prezentat este puţin, dar este ·caracte·· 
ristic pentru epoco bronzului. Vase cu buza prevăzută cu manşetă sau 
cu margine întărită sint cunoscute din aşezarea de ·la Vîrful de Stejari 
de la Miercurea Ciuc3, iar cupe cu urechiuşe din aşezarea de la Piatra 
de Veghe, Sf. Gheorghe4. Elementele de decor ca crestături, briul •crestet, 
linii paralel incizate sînt ornamente cuno·scute din aşezarea de la 
Schneckenberg5, ca şi vasul cu ~oarta tubulară6. 

Lipsesc unele forme ca străchini•le plate, askos, bliduri, -dintre orna
mente decoru'l cu şnur. Lipsa lor însă se poate atribui faptului că aşe
zarea nu s-a păstrat intactă, a fost deranjată sau că reprezintă o fază 
finală a acestei culturi în care aceste tipuri de vase deja au dispărut. 
Acul de bronz cu capul conic este lung ;de 12,7 cm, gros de 011-3 cm. 
Acest tip de ac este cunoscut de la Rotbav din mediul de cultură Schnec
kenberg7, apare în bronzul timpuriu8 şi e•ste in fol.osinţă şi pînă în prima 
vîrstă a fierului9. Pentru dotarea unui complex arheo·logic nu· prezintă 
interes. 

Formele de vase, precum şi elementele de decor fo.lo'Site ne îndeam
nă ca să atribuim aşezarea purtătorilor culturii Schneckenberg. Materialul 
ceramic şi uneltele de bronz cara-cteristice pentru epoca bronzului timpu
riu ne îngăduie ca aşezarea s-o înca·drăm în cultura Schneckenberg. Acest 
fapt se mai •confirmă şi de descoperiri mai vechi. Pe platou între Căpîlna 
şi Clopotniţa în 1942 cu arat au ieşit la ivea·lă (patru topoare de bronz 
cu gaura de înmănuşare 10, iar în anu'l 1965 pe panta estică a movilei 
cu ocazia ex.ploatării pietrei au fost descoperite două topoare, un topor 
plat11 şi un topor cu braţele în cruce. Toporul cu gaura de ·înmănuşare 
precum şi toporul plat de bronz sînt cunoscute ·din aşezarea de la Sf. 
Gheorghe12• 

Faptul că in val printre pietre au fost găsite fragmente de va·se din 
epoca bronzului nu lasă nici o îndoia·lă că valul aparţine acestei epoci. 
Aşezările purtătoriilor culturii Schneckenberg cunoscute în valea Oltului 
(Sf. Gheorghe - Piatra Veche - Miercurea Ciuc - Jigodin), au fost s·ituate 
tot pe vîrfuri ;de munte, fără să fi fost dovedită •întărirea 'lor cu val şi şanţ, 
acestea fiind deranjate de exp'loatarea pietrei. Nici poziţia aşezării, nici 
fortificarea cu v01l nu contrazice faptul ca a•şezarea s-o -atr·ibuim purtă
torilor acestei culturi. 

Partea de jos a unei ceşti dacice (căţui), precum şi un fragment de 
vas făcut la roată din pastă fină arată că un timp s•curt şi dacii s-au 
stabi·lit pe vîrful muntelui P.erko (fi.g. 7/6). 

in Ş. nr. 1, au .fost găsite fragmente de margini, fundur·i şi bucăţi din 
corpul vaselor făcute la roată din pastă 1bună, arsă Îln culoare brun-cără
mizie, care aparţin epocii feuda'lismului ti·mpuriu (fig. 7/7-9). Acestea sînt 
vase borcane pentru care analogie o găsim în ceramica descoperită în 
aşezarea din sec. XI-XIII, de la Tiszaeszl6r-Bashalom din Ungaria13 şi în 
cimitirul din sec. al Xli-lea de la Zăba'la14, 

Rotunda, după inscripţia care se află pe cadru·! uşii intrării, a fost 
construită în anul 1686, prin urmare nu aparţine unei perioa·de timpurii, 
ca celelalte rotunde cunoscute din sud-estul TransHvaniei; data rea aces
tora sînt îns·ă în discuţie, ~ercetătorii fiind de diferite păreri.15 

Fragmentele de vase provenite din secolu'l al Xl-~11-lea găsite numai 
în şanţul nr. 1, pot fi legate însă de o construcţie din care s-au pă~trat 
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numai cîteva pietre din zidul scos care a fost găsit la capătul estic al 
Ş. nr. V, în afară de rotundă şi de care se poate lega şi stratu1l gros de 
moloz găsit în interiorul rotundei. 

Capela •Ceala'ltă descoperită la capătUl! vestic al promontoriului are 
o absidă poligona'lă . Dimens·iunile: 7,95 x 4,75 m, măsurate pe interior. 
Grosimea zidului 0,70 m. Nu a fost găsit material arheologic care ar fi 
putut servi pentru încadrarea ei cronologică. După Orban a fost construită 
de Mikes Antal care a murit în anul 181916, prin urmare, provine de la 
sfîrşitu·l secolului al XVIIrl-lea, începutul seco·lului al XIX-lea şi absida nu 
este în formă de semicerc cum este prezentată la Orban 17. 

In ceea ce priveşte cetatea feudală regală menţionată de documente 
s-a putut constata că în epoca feuda lă pe acest loc cetatea de piatră 
nu a fost construită, iar dacă a fost făcută o cetate de lemn, urmele ei 
nu au fost găsite. Credem că cetatea - dacă în adevăr a existat - tre
buie căutată (In altă parte. 

NOTE 

1 SZEKEL V Okl. /, 1972, 8, 17. 
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Kivonat 

s~·enl!lleil•e'k koz•seg (K•O'VOSZiniO' mem~e) ha•t6.r6iban O' P.e~rko •ni&I/U domlbon ko~a: bwnz
kor.i, a Schn,e•ckenibergi mutvelll\iseghez 1Jalntoz6 s6niCiQOI( meg•er.olsite1Jt tel'eipul(es kerullt eilo. 
IAz okllevel·eJkben SZ•e·r-elp:(o kouia kozepk•OIPi var 'lete•zes·et O•Z OSOitOIS·o·k nem i•giO!Z•o:Jrfla·k. 

Abstract 

On the hourn.dery ·of Szenrtlelek vHiage (Covasnra regi.on) on the hiH nramed ''.Perko" 
a !Setllling wa•s desc-overed be.longing t·o the Bronze Age to Srchneckenberg rcivilization, 
whkh warS fortifie:d by a :moun1d. 

The existance of the early Middle Aged costle found in the documents was not 
justified by the excavations. 

· .. 
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Legenda 

1. Nisip cu pietre 

2. Nisip de culoare închisă 

3. Stii')Că 

Fig. 3. Profilul şanţului III. 
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Sînzieni, .,Perko" - Ş. V. peretele sudic 
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LEGENDA --------
1 STRAT D[ PĂMÎNT 
2. MOLOZ 

3. MOLOZ AM[3f[CAT CU PĂMÎNT 
4. PĂMÎNT NEGRU 
5 . I'JiSiP ALUViONAL 
6 . 'ZiD l)E. PiATRĂ 

a o.o 1m 
- ·-·-- c 

Fig. 4. Profilul şanţului V. 
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r-ig. 1. Frag~ent de vas din neolitic; 2- 9. Fragmente de vase din epoca 
"10. (\Jucleu de andezit; 11. Prîsnel de lut; 12. Ac de bronz. 
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bronzului; 
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Fig. 7. 1-5. Fragmente de vase din epoca bronzulu i; 6. Ceaşcă dacică; 7-9. Fragmente 

de vase din feudalismul timpuriu. 
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