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Cetatea Vechede 82 de hectare de la Sântana (jud. 

Arad) – Cea mai mare cetate hallstattiană din Europa 

 

 

de Conf. Univ. dr. George V Grigore 

 
 
 

La o distanţă de 28 km de Arad s-au făcut descoperiri arheologice 

destul de importante atât pentru România cât şi pentru Europa de sud-

est. Orașul Sântana (jud. Arad - Crișana), aflat în „Câmpia Tisei” este 

format din localitățile componente: Caporal Alexa și Sântana (reședința). 

El este situat în zona de nord-vest a județului Arad, la 22 km de 

orașul Chișineu-Criș.Localitatea Sântana a fost înființată pe domeniul 

așezării mai vechi Comlăuș, care este amintită prima oara în listele 

de zeciuialăpapală din anul 1334–1335, făcând parte din arhidiaconatul 

catolic Pâncota. În 1566 Comlăușul a fost pustiit de turci împreună cu tot 

comitatul Zărand. Imperiul Habsburgic a colonizat aici șvabi, la sud-est 

de Comlăuș fiind înființat astfel satul Sfânta Ana, actualul oraș 

Sântana.În Strada Micșunelelor,la nr. 29 din Comlăuș, a existat casa lui 

Constantin Popovici, membru al delegației de 300 români care a 

prezentat în 1892 Memorandumul. Tot el l-a găzduit la 25 ianuarie 1897 

pe Badea Cârțan, care și-a dedicat viața răspândirii în Transilvania a 

publicațiilor din România.În perioada interbelică a fost reședința plășii 

Sântana, în cadrul județului Arad (interbelic).Sântana a fost ridicată la 

rang de oraș în data de 23 decembrie 2003, prin lege adoptată de 

Parlamentul României. Aici întâlnim „Cetatea veche de pământ” de la 

Sântana, cea care are vechimea cetăţii Troia (Ilion;  astăzi Hisarlâc – în 

Turcia), din care considerente este considerată Troia românească. De 
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curând, această importantă așezare din prima parte a epocii fierului își 

dezvăluie secretele cu ajutorul unei investigații bazate pe câmpul 

magnetic al vestigiilor. Astfel, arheologii români și germani au făcut o 

cercetare magnetometrică la această cetate hallstattiană de la Sântana, 

care a permis identificarea unor noi structuri preistorice. Deși cetatea 

este cunoscută de aproape o jumătate de veac, ea ascunde în continuare 

multe secrete. Cetatea de pământ hallstattiană se află la patru kilometri 

de orașul Sântana (de la Sfânta Ana, în religia creștină aceasta apare ca 

Mama Fecioarei Maria și bunica lui Iisus Hristos; cu înțeles de „Cea 

Bătrână” - Bunica), iar suprafața fortificației, de forma aproximativ 

ovală, se știa că depășește 78 hectare, ca întindere. Este vorba de una 

dintre cele mai mari așezări fortificate din întreaga preistorie. Cercetările 

au stabilit, mai întâi, existența unei necropole care aparține primei părți a 

epocii cuprului (aramei), fiind vorba de cultura numită Tiszapolgar 

(circa 4000 î.Hr.; acum 6000 de ani). Apoi, există o așezare care datează 

de la sfârșitul epocii bronzului, adică de la circa 1200 î.Hr., și o 

fortificație ridicată la începutul primei epoci a fierului, ridicată de traci. 

„Cercetarea magnetometrică de la Sântana a permis identificarea unor 

structuri preistorice, cum ar fi primele două valuri, șanțuri și palisade – 

structura defensivă a fortificației –, un drum situat în interiorul 

fortificației și numeroase construcții din lemn”, a declarat Victor Sava, 

arheolog la Complexul Muzeal Arad.Fortificaţia de pământ de la 

Sântana,cunoscută sub numele de „CetateaVeche”,intrăpentru prima 

datăînatenţiaautorităţiloraustriece la sfârşitulsecolului al XVIII-lea, cu 

ocaziaîntocmiriiprimeiridicăritopograficemilitare a regiunii. Ulterior, 

peparcursulsecolului al XIX-lea, 

numeroşicărturarilocaliamintescînopereleloracest sit, toţifiindfascinaţi de 

dimensiuneaimpresionantăaacestuia.Prima descrieremaiamplăaacestui 

monument arheologic, însoţită de consideraţiiistorice, esteoferităîn 1882 

de istoriografulSándorMárki, care atribuiefortificaţiaavarilor. 
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Confirmareaimportanţeioferiteînepocă „CetăţiiVechi” are 

locînprimăvaraanului 1888, 

cândlucrătoriiceamenajauterasamentulcăiiferate Arad-Oradea (care 

trecechiarprinmijloculsitului), scot la lumină un tezaurcompus din 11 de 

piese din aur. Dacăsuntcele din fotografie, 

estevorbadespreposibilediademe din frunze de laur.În Camera 

Tezaurului de la Muzeul de Istorie a Trasilvaniei din Cluj-Napoca se 

află și diademele de aur cu frunze de laur descoperite la Sărmășag. 

Declinate temporal ca aparținătoare de jumătatea mileniului II î.Hr. (anii 

1600-1300 î.Hr – Epoca bronzului), cele două diademe de aur 

sunt lucrate dintr-o bară  cu  profil  rotund,  având  la  fiecare  capăt  

câte  două  frunze  lanceolate de laur (total patru frunze de laur). 

Diademele de la Sarmășag (județul Sălaj) au fost descoperite în anul 

1900. Unele informații menționează patru asemenea diademe și alte trei 

mici artefacte din aur. În prezent se poate vorbi doar de două 

diademe. Acestea seamănă izbitor cu cele descoperite la Sântana. De 

remarcatfaptulcă de la Márkişipână la mijloculsecolului al XX-lea niciun 

alt specialist nu s-a maiocupatîn mod serios de fortificaţia de la 

Sântana.Curentulistoriograficceatribuiafortificaţiaepociiavareaveasă se 

schimbeînurmauneicercetări de terenefectuate de cătrearheologiiarădeni 

E. Dörnerşi M. Rusuînprimăvaraanului 1952. Aceştia au descoperit la 

suprafaţafortificaţieiartefactedatateînepocabronzului. Ca urmare a 

noilorinterpretăricronologiceasuprafortificaţiei de pământ, învaraanului 

1963 uncolectiv de arheologi format din M. Rusu, E. Dörnerşi I. 

Ordentlichşi-a propus o amplăsondare a sitului. Celmai important 

rezultat al acestorcercetări a fostcăpentru prima datăspecialiştiiajung la 

concluziacertăcăfortificaţia a fostconstruită la sfârşitulepociibronzului, 

deciundevaîntreanii 1.500 şi 1.000 î.Hr..Intenţia de a reluacercetările la 

„CetateaVeche” a începutsă se concretizezepeparcursulanului 2008, 

când au fostdesfăşurate o serie de prospecţiuni. Nouaechipă de cercetare, 
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formată din maimulţispecialişti, aveasădezveleascăpeparcursulanului 

2009 o porţiune din sistemul de apărare al fortificaţiei. 

Celedouăobiectiveprincipale ale noilorsăpăturiarheologice au 

fostdatareaexactăaîntregului sit şiidentificareamodalităţii de construcţie a 

fortificaţiei din pământ. Dacădatareaînintervalulcronologic 1.400-1.200 

î.Hr.asistemului de apărare nu a reprezentat o surpriză, stabilireaexactă a 

modalităţii de ridicare a valului de pământşi a 

dimensiuniloracestuiaesteadevăratulcâştig al cercetărilorarheologice. 

Astfel, înurmaacestorcercetări, darşi a altoradesfăşuratepânăîn 2015, se 

poateprecizacăîntreagafortificaţieocupă 81,2 hectare (812.000 m2). De 

asemenea, trebuieprecizatcăsistemuldefensiveste format dintr-un şanţ de 

apărare cu o deschidere de 10 m şi o adâncime de aproape 3 m, 

darşidintr-un valconstruit din pământbătut, lemnşipiatră, ce a păstrat o 

lăţime de 27 m şi o înălţime de 2,5 m. Pecoamavalului, undespecialiștii 

se aşteptausăgăseascăpalisada de lemnfără de care valul nu ar fi 

avutrolulfuncţionalpentru care a fostridicat, 

aceștiaauavutsurprizasădescopere un zid din lut; acesta s-a maipăstratpe 

o înălţime de circa 40 cm şi o grosime de aproximativ 80 

cm.Atâtcercetărilevechicâtşicelerecenteconfirmăipoteza conform căreia 

„CetateaVeche” de la Sântana a reprezentat un important centru de 

putere al finaluluiepociibronzului. Aceastăafirmaţie se 

sprijinăpedimensiunileimpresionante ale fortificaţiei, penumărul mare de 

obiecte de prestigiuconfecţionate din aurşi din 

bronzdescoperiteîninteriorulfortificaţieişi, nu înultimulrând, 

pesistemulelaborat de construcţie al fortificaţiei.Lumea din care fac parte 

cei care au ridicataceastămonumentalăfortificaţieîncepesă se 

dezvăluietreptat ca fiindunacomplexă, în care 

prestigiulşiputereaanumitorpersonaje par sădominepiesajulsocietăţii. 

Rolulpe care „CetateaVeche” l-a avutînacestsistem social pare a fi unul 

important, iarprosperitatea de care s-au bucuratlocuitoriifortificaţiei nu 
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esteîntâlnităînmultecomunităţicontemporane din 

regiuneaintracarpatică.Unul dintre cele mai importante vestigii 

descoperite pe acest teritoriu a fost un schelet uman ce este vechi de 

5.500 de ani. Iată cum constatăm că pământul pe care călcăm şi alergăm 

zi de zi mişună de vestigii arheologice care arată că şi acum 3000-5000 

de ani în urmă acelaşi lucru făceau şi strămoşii noştri, ce nu erau cu 

nimic mai prejos ca noi. „Troia românească” de la Sântana este unică în 

Europa ca suprafață, dovedind încă o dată că vatra vechii Europe a fost 

aici în arealul Carpaților și al cursului înspumat al Dunării. 

 

Surse: wikipedia.org; academia.edu, enciclopedia-dacica.ro; 

rasfoiesc.com; aradon.ro; scinews.ro 
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Artefacte de aurdescoperiteîn 1888înCetateaVeche de la Sântana.Posibilediademe din 

frunze de laur. 

 

 
 

În Camera Tezaurului de la Muzeul de Istorie a Trasilvaniei din Cluj-Napoca se află și 

diademele de aur cu frunze de laur descoperite la Sărmășag. Declinate temporal ca 

aparținătoare de jumătatea mileniului II î.Hr. (anii 1600-1300 î.Hr – Epoca bronzului), 

cele două diademe de aur sunt lucrate dintr- o bară  cu  profil  rotund,  având  la  

fiecare  capăt  câte  două  frunze  lanceolate de laur (total patru frunze de laur). 

Diademele de la Sarmășag (județul Sălaj) au fost descoperite în anul 1900. Unele 

informații menționează patru asemenea diademe și alte trei mici artefacte din aur. În 

prezent se poate vorbi doar de două diademe.  
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Cetatea hallstattiană Sântana 

 

 
 

Artefacte de bronzdescoperiteînfortificaţie (foto Victor Sava) 
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Cetatea hallstattiană Sântana–Săpăturile arheologice 

 

 


