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Résumé : Située dans les Montagnes Siriu, à 1300 m d’altitude, la forteresse de Tabla Buţii a été 
construite à 2 Km de l’ancienne frontière entre la Wallachie et la Transylvanie et à mi-chemin de la 
route qui liait le village Slon (comm. Ceraşu, dép. de Prahova) au sud des Carpaţi, du village Valea 
Buzăului (dép. de Braşov) au nord des Carpaţi. 
Ayant la forme d’un quadrilatère à côtés inégaux (les plus longs orientés nord-sud) et avec des tours 
de défense situées aux angles, la forteresse est construite sur une superficie légèrement irrégulière. La 
forme et les dimensions des tours différent : la tour nord-est (la plus petite) est quasi carrée, celle 
nord-ouest est trapézoïdale, la tour sud-est est quadrangulaire et celle de sud-est a 5 côtés (à l’intérieur 
il y a 4 pièces). La citadelle avait deux entrées, une sur le côté sud et l’autre sur le côté nord. Devant 
le côté sud de la forteresse, il y avait un large fossé (ouverture de 14 m) qui continue sur le rocher 
sous la forme de la lettre V. Tout au long du fossé, devant la courtine sud, on a découvert des 
fragments des deux parois parallèles, un ayant le rôle de contrescarpe. Les murs de la forteresse ont 
été construits en blocs de pierre provenant de carrière, ayant des épaisseurs variables : 1,20 m pour les 
tours et les courtines est et ouest, 1,50 m pour celle de sud et 1,15 m pour la courtine nord. 

A l’intérieur, la citadelle a subi plusieurs aménagements, comme : le chemin de ronde en bois, 
des cabanes et annexes en bois adossés aux murs (leurs existence est indiquée par la couche des 
cendres, les clous, les négatives des piliers, deux fours à pain, un foyer etc.). La stratigraphie nous a 
indiqué que la citadelle a souffert deux incendies, une destruction et au moins une reconstruction. 
La céramique représente le plus important matériel archéologique découvert suite aux trois campagnes 
de fouilles. Les plus anciens tessons céramiques ont été datés aux XIV – XVe siècles. On a aussi 
trouvé des carreaux de poêle de types différents, des couvercles des vases, des pipes en céramique, 11 
monnaies datées aux XVIe – XVIIe siècles, une inscription en hongrois qui parle d’une restauration de 
la citadelle en 1628. Dans une fosse on a découvert des objets appartenant à l’époque du fer : 
fragments céramiques et un objet en fer à fonctionnalité inconnue. 

D’après le matériel archéologique, mais surtout d’après le plan de la citadelle qui présente des 
analogies au XIVe siècle, la citadelle a été bâtie dans la deuxième moitié du XIVe siècle, plus 
précisément pendant le règne de Louis I (1342 – 1382), comme fortification de frontière du Royaume 
hongrois. Donc, la fortification de Tabla Buţii est un monument beaucoup plus tardif qui n’a rien à 
voir avec l’activité constructive de l’Ordre des teutons, comme l’on croyait jusqu’un présent. La 
citadelle ne fonctionne plus à partir du dernier quart du XVIIe siècle. Même si on constate l’abandon 
militaire, on a trouvé des traces sporadiques d’habitation. 

La citadelle a pris son nom des tonneaux de vin taxés à la douane. Plus tard, dans la deuxième 
moitié du XVII e siècle elle prendra le nom de Cetatea Buzăului.  
 
Cuvinte cheie: Cetate, turnuri, ziduri, şanţ de apărare, ceramică, cahle, inscripţie pe piatră, monede. 
Rezumat: Cetatea se află, la peste 1300 m altitudine pe creasta Munţilor Siriu, la cca 2 Km sud de 
vechea graniţă a Ţării Româneşti cu Transilvania şi la aproximativ jumătatea drumului ce leagă satul 
Slon (com. Ceraşu, jud. Prahova) la sud de Carpaţi, de com. Valea Buzăului (jud. Braşov) de la nord 
de munţi. 

Cetatea are forma unui patrulater cu laturile inegale, cele mai lungi orientate nord-sud, cu 
turnuri de apărare la colţuri şi este amplasată pe o suprafaţă uşor neregulată. Forma şi dimensiunile 
turnurilor diferă, astfel: turnul de nord-est (cel mai mic) este aproximativ pătrat, cel de nord-vest (în 
punctul cel mai înalt al cetăţii) este trapezoidal, cel de sud-vest dreptunghiular, iar cel de sud-est are 5 
laturi, în interiorul său aflându-se 4 camere. Cetatea a avut două intrări, una pe latura de sud, iar 
cealaltă pe latura de nord. În faţa laturii sudice a cetăţii a fost săpat un şanţ de apărare cu o deschidere 
la gură de 14 m, ce se adânceşte în stâncă sub forma literei „V”.  În lungul acestui şanţ, în dreptul 
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curtinei sudice au fost interceptate resturile a două ziduri paralele cu cel al curtinei, unul având rol de 
contraescarpă. Zidurile cetăţii (păstrate astăzi la nivelul terenului de călcare) sunt lucrate din piatră de 
carieră cioplită având grosimi variabile după cum urmează: 1,20 m la turnuri şi la curtinele de est şi 
vest, 1,50 m la curtina sudică şi 1,15 m la curtina nordică. 

În interior cetatea a avut mai multe amenajări dintre care menţionăm drumul de strajă din 
lemn de-a lungul zidurilor, cabane şi anexe din lemn adosate zidurilor, a căror existenţă a fost indicată 
de stratul de cenuşă, cuiele şi gropile de la stâlpii de susţinere găsite în timpul săpăturilor, două 
cuptoare pentru coptul pâinii, o vatră etc. S-a constatat, din punct de vedere stratigrafic că cetatea a 
avut de suferit două incendii, o distrugere şi cel puţin o refacere. 
 Cea mai mare cantitate de material arheologic rezultată în urma celor trei campanii o 
constituie ceramica, cele mai vechi fragmente medievale datându-se în secolele XIV – XV. S-au mai 
găsit cahle de mai multe tipuri, capace de vase, pipe de lut, 11 monede din secolele XVI-XVII, 
precum şi o inscripţie pe piatră în limba maghiară amintint o restaurare a cetăţii în anul 1628. Într-o 
groapă au fost descoperite şi fragmente ceramice şi un obiect de fier a cărui funcţionalitate nu o putem 
preciza, toate aparţinând epocii fierului. 
 Ţinând cont de materiale găsite cât şi de planul cetăţii, care are analogii în secolul al XIV-lea, 
considerăm că cetatea a fost ridicată în a doua jumătate a veacului amintit, ca fortificaţie de graniţă a 
Regatului maghiar, cel mai probabil în timpul lui Ludovic I (1342 – 1382). Aşadar fortificaţia de la 
Tabla Buţii este un monument mult mai târziu care nu are nimic în comun cu activitatea constructivă a 
Ordinului teuton, cum s-a crezut până în prezent. Cetatea încetează să funcţioneze pe parcursul 
ultimului sfert al secolului al XVII-lea, constatându-se însă că şi după abandonarea sa definitivă din 
punct de vedere militar, s-au găsit urme sporadice şi superficiale de locuire temporară.  

Numele de Tabla Buţii provine de la buţile de vin care se vămuiau aici, cetatea  fiind probabil 
numită în izvoarele din a doua jumătate a secolului al XVII-lea – cetatea Buzăului. 

 
Locul în care se află cetatea este la 20 Km depărtare de cea mai apropiată aşezare 

omenească, la peste 1300 m altitudine şi la aproximativ jumătatea drumului ce leagă satul 
Slon (com. Ceraşu, jud. Prahova) la sud de Carpaţi, de com. Valea Buzăului (jud. Braşov) de 
la nord de munţi. 

Fortificaţia este amplasată la est de valea superioară a Teleajenului, pe creasta 
munţilor Siriu, la circa 2 Km sud de vechea graniţă a Ţării Româneşti cu Transilvania. La 
aproximativ 3 Km nord-est de cetate se află vârful Tătarul Mare (1476 m) din masivul Siriu, 
la circa 5 Km vest vârful Zăganul (1883 m) din masivul Ciucaş, la 3 Km nord-vest pasul 
Boncuţa iar la 2 Km vest se află păstrăvăria Valea Stânei. Sub cetate, la vest izvorăşte pârâul 
Cetăţii care se varsă în Telejenel, iar la circa 200 m sud-vest se găseşte cimitirul eroilor căzuţi 
în Primul război mondial (Fig. 1). 

Cetatea a fost cercetată arheologic în anii 1995, 1996, 19981 de către un colectiv 
condus de col. Dan Căpăţână de la Muzeul Militar Naţional2, cu mijloace materiale şi forţă de 
lucru pusă la dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale. Cercetarea arheologică din anul 
1995 a început prin ridicarea topografică a zidurilor încă vizibile la suprafaţă şi prin 
dezvelirea parţială a zidurilor şi turnurilor acoperite de dărâmături, atât cât să se poată stabili 
cu exactitate forma, traseul şi dimensiunile acestora. Investigarea arheologică propriu-zisă a 
constat în executarea, în decursul celor trei campanii, a unui număr de 20 de secţiuni şi 4 

                                                 
1 CCA (Campania 1995), 1996, p. 121-122; D. Căpăţână, Cetatea de la Tabla Buţii, jud. Prahova, în: RMMN - 
Supliment 1, 1996, p. 24-25; Cronica cercetărilor arheologice, campania 1996, A XXXI-a Sesiune Naţională de 
Rapoarte Arheologice, Bucureşti, 12-15 iunie 1997, p. 61-62; D. Căpăţână, E. S. Teodor, Cercetările de la 
Tabla Buţii, Masivul Siriu (1360 m), judeţul Prahova, în: RMMN - Supliment 4, 1998, p. 64-71; CCA 
(Campania 1998), 1999, p. 118-119.  
2 Din colectiv au făcut parte: L. Chiţescu, E. S. Teodor de la Muzeul Naţional de Istorie a României, B. Ciupercă 
de la Muzeul Judeţean Prahova, Al. Bădescu de la Muzeul Naţional Militar, A. Ioniţă, D. Spânu de la Institutul 
de Arheologie „Vasile Pârvan” şi studenţii Irina Costea, M. Dincă de la Facultatea de Istorie Bucureşti. 
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casete în care s-au cercetat cele patru turnuri, intrările cetăţii, şanţul de apărare şi zidurile de 
incintă (Fig. 2).  

S.1 (48x2 m) viza interceptarea şanţului de apărare şi curtinele de sud şi vest (Fig. 4); 
S.2 (46x3 m) intersectează şanţul de apărare şi turnul de sud-est (Fig. 5/a); S.3 (5x1 m) şi S.4 
(5x1 m) trasate în interiorul turnului de nord-est, aveau ca scop cercetarea acestuia; S.5 
(12x1,5 m) secţionează turnul de sud-vest (Fig. 5/b); S.6 (3x2 m) trasată la joncţiunea 
curtinei vestice cu turnul de nord-vest, în exteriorul incintei; S.7 (24x2,5 m) intersectează 
turnul de nord-vest (Fig. 6); S.8 (5x3 m) viza joncţiunea curtinei vestice cu turnul de sud-vest 
în interiorul incintei; S.9 (20x3 m) avea ca obiectiv zona porţii de sud (Fig. 7/b-c); S.10 
(12x2 m) avea ca scop cercetarea uneia dintre camerele turnului de sud-est; S.11 (5x2,5 m) şi 
S.12 (8x4 m) vizau curtina şi poarta de nord a cetăţii (Fig. 8/b); S.13 (8x1 m) intersectează 
latura de vest a turnul de sud-est; S.14 (9x3 m) aflată în interiorul cetăţii (pe direcţia 
prelungirii lui S.9) viza o configuraţie de teren mai puţin explicabilă; S.15 (11x3 m) avea ca 
obiectiv surprinderea părţii vestice a porţii de sud (Fig. 7/a); S.16 (6x3 m) şi S.17 (6x2 m) 
trasate perpendicular pe curtina estică vizau surprinderea unor eventuale construcţii 
interioare; S.18 (3,25x3,25 m) şi S.19 (4,5x3,25 m) vizau curtina de nord cuprinsă între 
poarta nordică şi curtina estică (Fig. 8/a); S.20 (5x4 m) trasată în exteriorul turnului de sud-
est spre şanţul de apărare; c.1a (2,5x2 m) trasată la 1 m spre est de S.1 în zona escarpei; c.2a 
(3x3 m) situată la 1,5 m vest de S.2 intersecta zidul sudic al turnului de sud-est; c.5a (8,5x2 
m) în interiorul turnului de sud-vest; c.5b (3,5x3,5 m) la îmbinarea curtinei sudice cu turnul 
de sud-vest. În ultima campanie s-a făcut şi o marcare şi totodată protejare a traseului 
zidurilor cetăţii utilizând piatră recuperată în timpul săpăturilor şi mortar pus la dispoziţie de 
primăria comunei Ceraşu3. 

În afara distrugerilor datorate scurgerii timpului cetatea a avut de suferit în epocă 
modernă ca urmare a tranşeelor practicate, chiar lângă zidul de nord, în timpul luptelor din 
Primul război mondial4, a amenajării drumului actual ce s-a făcut cu buldozerul pe o lăţime 
de 3 m chiar prin interiorul ruinelor, precum şi din cauza căutătorilor de comori care au 
afectat suprafaţa cetăţii prin săparea mai multor gropi. La acestea se mai adaugă şi dezvelirile 
de ziduri efectuate de W. Horwath în anul 1928, conform propriilor menţiuni5.  

Cetatea are forma unui patrulater cu laturile inegale, cele mai lungi orientate nord-sud 
(66 m – vest; 55 m – est; 23 m – nord; 30 m – sud ), cu turnuri de apărare la colţuri şi este 
amplasată pe o suprafaţă neregulată. Forma şi dimensiunile turnurilor diferă, astfel: turnul de 
nord-est (cel mai mic) este aproximativ pătrat (8x8 m), cel de nord-vest (în punctul cel mai 
înalt al cetăţii) este trapezoidal (10x8x8 m), cel de sud-vest dreptunghiular (11x9 m), iar cel 
de sud-est are cinci laturi (26x14x8x12x10 m). Turnul de sud-est este cel mai mare, planul 
exact al acestuia şi compartimentarea sa fiind puse în evidenţă de cercetarea arheologică. 
Latura sudică a turnului se frânge în forma unui unghi obtuz, cu vârful spre nord, ceea ce a 
permis construirea unei încăperi triunghiulare în partea de est a turnului. Numărul total al 
camerelor este de patru, cu una în plus faţă de cele indicate pe planul realizat de W. Horwath6 
(Fig. 3).  Încăperile din turn comunică între ele sistem „vagon”, intrarea în turn făcându-se 
prin latura nordică a camerei vestice. Uşile încăperilor turnului principal au încadramente 
deosebite de ale celorlalte turnuri. O astfel de intrare are laturile uşor teşite, fiind prevăzute 

                                                 
3 S-au aşezat bolovani pe traseul zidurilor şi s-au consolidat cu beton cele două porţi, care anterior nu se vedeau, 
fiind descoperite prin săpătură. Zidul de incintă a fost ridicat, la poarta de nord, cu circa 0,5 m deasupra solului, 
partea distrusă de buldozer fiind reconstruită. La poarta de sud, zidul de sprijin al presupusului pod mobil a fost 
ridicat peste cota originară cu circa 0,8 m.  
4 În timpul săpăturilor arheologice s-au găsit: cartuşe, tuburi de cartuşe, o lopăţică de infanterie şi câteva 
fragmente ale unor vase de porţelan datând din acea perioadă. 
5 W. Horwath, Die Kreuzburg und der Bosauer Pass, Das Burzenland IV/1, Braşov, 1929, p. 51. 
6 Ibidem, Taf. 6, fig. 46. 
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cu lăcaşe pentru fixarea tocului uşii. Nu putem preciza dacă acesta a fost aspectul lor iniţial 
sau se datorează refacerilor mai târzii. Cele patru camere au avut podele de lemn şi sobe, o 
mare cantitate de cahle fiind găsite într-una din încăperi în S.2.  

Spaţiul din interiorul turnurilor de sud era locuibil, fiind amenajat ca atare, se pare de 
la început, cu podele şi uşi, sau cu firidă în peretele de est unde era şi intrarea, ca la turnul din 
colţul sud-vestic. O dovadă în acest sens o constituie şi cahlele găsite în turnul de sud-est.  

Zidul exterior al turnului de nord-vest se conservă pe o înălţime de 1,5 m, având o 
lăţime de 1,20 m; pe exterior se sugerează o crepidă, cu o mică lăţire la bază. Zidul dinspre 
interior este doar ceva mai lat (1,28 m), însă se păstrează, pe o înălţime de numai 0,60 m. 
Deşi prea scund pentru a face aprecieri clare, zidul pare uşor înclinat spre curte. Partea 
păstrată reprezintă exclusiv fundaţia, stânca nativă începând imediat sub iarbă. În interiorul 
turnului stânca nu a fost nivelată, stratigrafia sugerând aici mai degrabă forma sa naturală. 
Spre zidul exterior însă, acolo unde stânca nativă era mai jos, au fost surprinse mai multe 
niveluri distincte, care, prin natura lor, sugerează o amenajare de planşeu din scânduri, 
acroşate probabil direct pe zid sau pe o eventuală crepidă care nu se mai păstrează. Straturile 
arheologice subţiri surprinse în interior sugerează minim două amenajări, urmate de tot atâtea 
incendii. În jumătatea nord-vestică a turnului, în nivelurile respective, s-au descoperit patru 
monede, respectiv: la -1,10 m un gros de la Gabriel Bethlen, datat 1627; la -1,20 m un dinar 
de la Rudolf II, datat 1585 şi unul de la Ferdinand I, datat 1546; la -1,25 m 1/2 gros de la 
Sigismund (Polonia), datat 1509. Adâncimea a fost luată de la nivelul de călcare actual situat 
deasupra zidului exterior al turnului. Moneda de la 1627 se află între cele două niveluri de 
arsură din turn, fiind deci pierdută înaintea distrugerii, considerată de noi, finală. Monedele 
de la jumătatea şi sfârşitul veacului al XVI-lea, găsite la aceeaşi adâncime, se află în mijlocul 
arsurii inferioare, cea mai substanţială, şi par să indice o distrugere cândva spre sfârşitul 
veacului amintit sau la începutul secolului al XVII-lea. În fine, a patra monedă din serie cea 
mai veche, se află şi mai jos, într-un strat brun, cu pietre şi uşoare urme de cărbune, 
(sugerând o posibilă distrugere anterioară surprinsă doar aici) şi marchează un nivel anterior 
primei distrugeri clar ilustrate de stratigrafia cetăţii.  

La exteriorul turnului a fost amenajată o cabană, din piatră legată cu pământ din care 
au fost surprise în S.7 două ziduri (Fig. 6). Primul zid, conservat pe o înălţime de 0,5 m, este 
adosat turnului, fiind relativ îngust, de 0,7 m; pandantul său, spre curtea cetăţii, are însă o 
lăţime de 1,26 m, conservată doar pe înălţimea unui rând de pietre. Explicaţiile unor 
asemenea diferenţe ar trebui să fie legate, în primul rând, de faptul că zidul adosat era sprijinit 
direct pe turn, deci nu risca o deplasare laterală, în vreme ce zidul dinspre curte nu avea un 
asemenea sprijin, în plus se afla mai jos, toată greutatea construcţiei fiind suportată aici. 
Maniera de a lega pietrele cu pământ, putea de asemenea să reclame constructorilor 
necesitatea unei grosimi mai mari.  

Din zona cabanei, dar după dezafectarea ei, s-a recuperat şi material arheologic 
relevant, precum cahlele. Amenajarea cabanei este clar ilustrată, în ciuda faptului că nu s-a 
cercetat în întregime, nu numai de zidurile paralele descrise anterior, dar şi de înlăturarea 
stâncii native de la marginea turnului. Pe fundul cabanei nu s-a descoperit însă material 
arheologic, ci un strat gros de argilă în amestec cu pietre de diverse dimensiuni. Zidul adosat 
al cabanei este suprapus de ambele niveluri de arsură prezente mai oriunde în stratigrafia de 
ansamblu a cetăţii, ceea ce plasează construcţia şi utilizarea ei într-un stadiu timpuriu, ea fiind 
abandonată şi nivelată înainte de producerea incendiului cel mare de la sfârşitul secolului al 
XVI-lea sau începutul celui următor. Cavitatea dintre cele două ziduri ale cabanei este 
astupată de mai multe generaţii de dărâmături, probabil mărturia ruinării progresive a cetăţii 
după abandonare. Aceste depuneri de moloz acoperă şi discrete niveluri de locuire, conţinând 
material sumar şi atipic. 
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În turnul de nord-vest, în ciuda celor patru monede, inventarul arheologic de alt tip 
este practic nul, iar depunerea de pământ cu amestec de materiale de construcţie dintre stâncă 
şi dărâmătură oscilează între 10-20 cm, demonstrând că nu s-a locuit efectiv în turn.  

Rostul cabanei din apropiere trebuie să fi fost acela de a asigura gărzilor un loc de 
odihnă sau, de ce nu, legat de eventuale sarcini aflate în conexiune cu poarta de nord a cetăţii 
(punct vamal) în condiţiile în care turnul nu era locuibil. 

Probabil că pentru adăpostirea garnizoanei, în afara turnului de sud-est şi a acestei 
cabane au existat şi alte cabane de bârne pe postament de piatră, după cum sugerează urmele 
descoperite în S.1 (lângă curtina vestică).  
 Cetatea a avut două intrări, una pe latura de sud, iar cealaltă pe latura de nord, 
sistemele constructive fiind diferite. La poarta sudică erau doi contraforţi în exterior, cu 
dimensiunile de 3x1 m, care pot fi interpretaţi şi ca picioare de susţinere a podului mobil, şi 
alţi doi contraforţi de 2,4x1,10 (din care se mai păstrează doar unul, celălalt fiind distrus 
probabil la amenajarea drumului modern) în interiorul cetăţii care nu sunt însă în prelungirea 
celor exteriori, astfel încât intrarea la interior are 4,30 m, faţă de doar 3,10 la exterior (Fig. 
7/a). Între contraforţii exteriori se afla o groapă (denumită şi „gură de lup”) lungă de 2,6 m şi 
adâncă de 1 m (Fig. 7/b), în care s-a găsit o mare cantitate de fragmente ceramice şi cahle. La 
circa 12 m în faţa porţii, în S.9 a fost dezvelit un zid de piatră legat cu pământ, ridicat pe 
mijlocul şanţului de apărare, zid care a fost interpretat ca fiind unul dintre picioarele  
podeţului (Fig. 7/c). Faptul că axul piciorului de pod nu este paralel cu curtina şi aliniamentul 
porţii se explică prin faptul că şanţul de apărare şi curtina nu sunt strict paralele, piciorul de 
pod respectând axul şanţului, pentru a opune rezistenţă minimă torentelor de ploaie.  

Intrarea de nord nu are amenajări suplimentare, păstrându-se doar urmele celor doi 
stâlpi groşi din lemn în care era fixată poarta propriu-zisă, groapile stâlpilor având o formă 
elipsoidală cu diametrul de 1,1-1,4 m şi adâncimea de 1,2 m. În aceste gropi s-au introdus 
trunchiuri de copaci cu diametrul de 0,5 m, pentru fixarea lor, pe margini fiind aruncate stânci 
de 50-60 Kg, iar între stânci şi truchi au fost îndesaţi bolovani şi pietre de diferite dimensiuni, 
puternic bătute (Fig. 8/c-d). Foarte probabil trunchiurile au fost zidite, la partea superioară, în 
bolta intrării. Distanţa între axele trunchiurilor este de 3,3 m, iar dintre stâlpii porţii este de 
2,8 m. Deasupra ei a existat probabil un foişor din lemn, fapt sugerat de trei gropi de stâlpi, 
cu diametrul de 0,15 m, cu urme de materiale de construcţie, găsite în S.12, în interiorul 
incintei.  

În faţa laturii sudice a cetăţii a fost săpat un şanţ de apărare cu o deschidere la gură de 
14 m, ce se adânceşte în stâncă sub forma literei „V” aproximativ 5 m (Fig. 5/a).  În lungul 
acestui şanţ, în dreptul curtinei sudice au fost interceptate în S.1 resturile a două ziduri 
paralele cu cel al curtinei, unul având rol de contraescarpă (Fig. 4). Ipoteza lui W. Horwath 
potrivit căreia zidul de escarpă, vizibil încă în iarbă în faţa turnului de sud-vest şi a 
tronsonului alăturat de curtină, surprins în S.1 şi c.1a, s-ar închide pe colţul turnului de sud-
est, iar intrarea în cetate se făcea prin camera mijlocie a aceluiaşi turn7 nu s-a confirmat. 
După cum am arătat calea de acces în cetate era ceva mai jos, pe traseul actual al drumului, 
escarpa oprindu-se acolo, nemaifiind surprinsă în S.13. De altfel, de aici în sus (spre nord-
est), şanţul de apărare era săpat în stâncă compactă, care nu solicita consolidarea cu piatră, ca 
o escarpă de pământ, pe acest segment nemaiexistând nici amenajările contraescarpei, după 
cum s-a dovedit şi în S.2. 

Zidurile cetăţii (păstrate astăzi la nivelul de călcare) sunt lucrate din piatră de carieră 
cioplită având grosimi variabile după cum urmează: 1,20 m la turnuri şi la curtinele de est şi 
vest, 1,50 m la curtina sudică şi 1,15 m la curtina nordică. 
                                                 
7 Horwath, op.cit., p. 51, afirmă că zidurile turnului au fost desfăcute, ceea ce nu poate fi adevărat, autorul 
necunoscând planul real al turnului. Din acest motiv, însă, S.13 a fost trasată la oarecare distanţă de colţul 
turnului, pentru a evita săpătura din 1928. 
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Cetatea are mai multe porţiuni de zidărie lucrate destul de stângaci, în privinţa 
folosirii inegale şi neuniforme a mortarului. Se întâlnesc în acelaşi zid porţiuni în care 
pietrele sunt legate trainic, cu foarte mult mortar ce alternează cu altele în care liantul este 
foarte puţin consistent sau lipseşte cu totul, fie că n-a fost pus de la început uniform şi peste 
tot în zidărie, fie că slaba lui consistenţă în var a dus în timp la scurgerea şi dispariţia sa din 
anumite porţiuni ale zidurilor. În urmă cu mai bine de 80 de ani, W. Horwath observase că: 
„Von den Mauren der Burg ist leider wenig übrig gebliben, sie sind der Erde fast gleich 
gemacht worden”, iar puţin mai departe: „Doch ist dieser Kalkmörtel heute derart verwittert, 
dass er bei Freilegung der Burgmauer nicht mehr bindet…”8. 

S-a constatat apoi, că zidurile laturilor de est şi de vest ale fortificaţiei nu se „ţes” 
organic cu zidăria turnurilor din colţurile de sud-est şi de sud-vest, cum s-ar fi crezut, ci se 
adosează la acestea. Adosarea vizibilă în ambele cazuri menţionate, urmată de constatarea că, 
în schimb, aceleaşi ziduri, ca şi cel de pe latura nordică, se „ţes” în mod constructiv cu 
celelalte două turnuri, din colţurile de nord-est şi nord-vest, a condus în mod logic la 
concluzia că ne aflăm în faţa a două faze diferite dar succesive de construcţie. Zidirea 
propriu-zisă a cetăţii s-a făcut în două etape constructive, foarte apropiate din punct de vedere 
cronologic, planul fiind însă de la început unitar. Fortificaţia a fost concepută ca un patrulater 
cu turnuri la colţuri, dar în timpul lucrărilor s-a ridicat mai întâi partea sudică, cele două 
turnuri şi curtina ce le uneşte. Aceasta trebuie să fie semnificaţia reală a adosărilor constatate 
şi nu existenţa unui plan iniţial care viza doar ridicarea a două turnuri legate de un zid, 
eventual şi a şanţului de apărare.  
 În interior cetatea a avut mai multe amenajări dintre care menţionăm drumul de strajă 
din lemn de-a lungul zidurilor, cabane şi anexe din lemn adosate zidurilor, a căror existenţă a 
fost indicată de stratul de cenuşă, cuiele şi gropile de la stâlpii de susţinere găsite în timpul 
săpăturilor în S.16, S.17, S.18 şi S.19, două cuptoare pentru coptul pâinii în S.8 şi c.5b şi o 
vatră în S.10.  
 Primul cuptor, scos la iveală în S.8 – singurul loc din cetate unde spălarea datorată 
ploilor ar fi produs, teoretic, o acumulare de material – se situa în unghiul dintre curtina de 
vest şi turnul de sud-vest, având planul aproape circular, cu diametrele de 2,3-2,4 m. Al 
doilea cuptor, tot rotund, cu diametrul de 2,8 m, a fost degajat în c.5b lângă intrarea în turnul 
de sud-vest, acoperind ambrasura din peretele acestuia (Fig. 15/a). Ambele cuptoare aveau 
podeaua din cărămizi întregi (30x20x5 cm), calota lor fiind din pietre legate cu lut. Ceramica 
este complet absentă, ceea ce indică utilizarea cuptoarelor pentru coptul pâinii şi nu pentru 
gătit. Cele două cuptoare au fost utilizate în faza târzie, după dezafectarea cetăţii, fiind 
suprapuse de dărâmătura groasă a zidurilor, suprapunând la rândul lor alte straturi de 
distrugere şi reconstrucţie, inclusiv cele două niveluri de arsură identificate pe tot cuprinsul 
fortificaţiei. Din păcate, în lipsa oricărui material arheologic nu le putem data mai precis, dar 
nu este exclus însă să fi funcţionat ca şi cuptoare de campanie pentru coptul pâinii în timpul 
Primului război mondial.  
 Vatra surprinsă în S.10 pe o suprafaţă de 0,30x0,45 m, la -1,10 m a fost suprapusă de 
un zid construit superficial perpendicular pe exteriorul zidului nordic al turnului de sud-est. 
Porţiunea din zidul turnului unde se adosează acest zid este dublată pe o lungime de 
aproximativ 3 m de un alt zid, construit într-o manieră mult mai îngrijită din blocuri 
semifasonate legate cu mortar, a cărui funcţie nu putem să o precizăm. Zidul adăugat fără 
îndoială într-o perioadă distinctă de construcţia cetăţii era afumat de la vatra respectivă pe o 
înălţime de circa 2 m. Pe vatra, puternic arsă, cu o grosime de 4-5 cm, se afla o monedă de la 
Leopold I. 

                                                 
8 Horwath, op.cit., p. 50. 
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 În S.14 s-a găsit o groapă de var, cu o lungime de circa 2,40 m, utilizată cu prilejul 
uneia dintre refacerile cetăţii, în lipsa altor materiale neputând preciza când anume. 

Importante în marcarea momentelor esenţiale din istoria ulterioară a cetăţii sunt însă 
observaţiile stratigrafice, descoperirile numismatice şi cele epigrafice. Astfel s-a constatat, 
din punct de vedere stratigrafic că cetatea a avut de suferit serioase distrugeri marcate în 
săpături printr-un substanţial nivel de pietre mari şi moloz, căzute din curtina sudică în şanţul 
de apărare şi amestecate cu bârne din lemn arse şi urme de arsură în general. Acest nivel a 
fost datat cu ajutorul monedelor de la  Ferdinand I, Maximilian II şi Rudolf II, găsite în S.1, 
S.7 şi c.2a, spre sfârşitul secolului al XVI-lea, sau chiar la începutul celui următor (în funcţie 
de cât au circulat monedele respective). Cauza acestor distrugeri nu se ştie, orice luptă sau 
asediu fiind practic exclusă din întreaga existenţă a fortificaţiei. Nici un izvor scris nu 
menţionează o luptă aici, iar în săpături se remarcă absenţa cvasitotală a pieselor de 
armament sau echipament militar. Singura excepţie o reprezintă un vârf de lance din fier, cu 
tub de înmănuşare şi cu partea activă în formă de frunză, găsit pe podeaua turnului de nord-
est în S.3. 

După această distrugere s-a înfăptuit atât refacerea vechilor ziduri ale cetăţii cât şi 
fortificarea suplimentară a ei pe aceeaşi latură sudică, prin adâncirea şanţului de apărare, se 
pare pe toată lungimea lui şi prin construirea unui zid intermediar, identificat în S.1 şi c.1a, 
aproape pe mijlocul şanţului paralel cu zidul de incintă. Rolul acestui zid, pare să fi fost 
dublu, pe de o parte, să constituie un obstacol în plus în şanţul de apărare şi aşa greu de 
trecut, iar pe de alta să formeze împreună cu zidul de incintă, cu care era paralel, un spaţiu 
îngust şi suplimentar de apărare în calea inamicului. În acelaşi timp, malul exterior sudic al 
şanţului de apărare a fost întărit prin construirea unui zid de contraescarpă, surprins în S.1. 

Atenţia care se acordă întăririi suplimentare a cetăţii poate să fie datorată şi creşterii 
pericolului otoman în veacul al XVI-lea, care a generat de altfel fortificarea unei serii de 
cetăţi şi biserici în întreg sudul Transilvaniei. Nu putem şti care a fost aspectul cetăţii în 
elevaţie (astăzi se păstrează doar la nivelul solului), dacă zidurile erau prevăzute cu guri de 
tragere pentru artilerie sau pentru turnatul smoalei, aşa cum întâlnim la cetăţile transilvănene, 
care şi-au adaptat sistemele de fortificaţie în funcţie şi de extinderea folosirii armelor de foc 
pe scară tot mai largă.  

Această refacere de mare amploare are loc în deceniul trei al veacului al XVII-lea, 
fapt indicat de niveluri constructive datate cu monede de la Mathias II, Sigismund III şi 
Gabriel Bethlen, găsite în S.1, S.2 şi S.7 şi de o inscripţie pe piatră, aflată la baza exterioară a 
turnului din colţul de nord-est pe latura vestică a lui. Piatra de formă dreptunghiulară 
neregulată avea următoarele dimensiuni: lungime maximă = 80 cm; lăţime maximă = 60 cm; 
grosime medie = 6 cm (Fig. 15/b). Inscripţia în limba maghiară sună astfel: 

K<alnuky> I<stvan> 
ERDÖVIDÉKI VICE KIRALY 
BIRO EPITETET AZ ERDÖVIDÉKI 
E<aghàzi> KE<rü>LE<t>BEN AZ KÖFALBAN KÉT 
REND KÖ FALAT 
 24 DIE IULY 
 1628 

ST<e>PH<anus> BENKÖ 
H<ic> F<uerunt> ST<e>PH<anus> VERES DE 
ARKOS A<nno>: 1633 

 Traducerea cea mai probabilă este următoarea9: 
                                                 
9 Traducerea a fost făcută de către: Benkö Elek de la Institutul de Arheologie din Budapesta, Tüdös Kinga de la 
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” şi Lukacs Antal de la Facultatea de Istorie Bucureşti, cărora le mulţumim şi 
pe această cale. 
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 Kalnuky Istvan 
Vice judele regal din Erdövidék 
A pus să se construiască în circumscripţia ecleziastică Erdövidék în zidul de piatră două 
ziduri (rânduri) de piatră. 
 24 iulie 1628 

Aici au fost: Stephanus Benkö 
Stephanus Veres din Arcuş  Anul: 1633 
 

 Kalnuky Istvan a fost vice jude regal în Erdövidék între anii 1627–1632 şi a avut 
pământ şi iobagi în satul Arcuş. Erdövidék reprezintă teritoriul din jurul Micloşoarei din 
ţinutul Trei Scaune (jud. Covasna). Stephanus Benkö şi Stephanus Veres sunt amintiţi ca 
nobili din Arcuş în lustrele militare din anul 163510. 
 Cea mai mare cantitate de material arheologic rezultată în urma celor trei campanii o 
constituie ceramica. Cele mai vechi fragmente ceramice medievale se datează în secolele 
XIV–XV şi aparţin unei oale de culoare cenuşie cu buza trasă oblic în afară şi cu marginea 
tăiată drept, fiind găsite în c.1a, respectiv în şanţul de apărare (Fig. 10/p). Pentru etapa 
următoare din evoluţia vieţii şi activităţilor în cetate, edificatoriu se pare a fi un lot întreg de 
materiale ceramice provenind de la oale cu şi fără toartă, lucrate din pastă cenuşie sau 
cărămizie datând din şi după secolul al XV-lea (Fig. 10/a-o, q-u; 11/a-i, o-r). Tot aşa, un alt 
grup de materiale ceramice cu profile caracteristice, găsite pe tot cuprinsul cetăţii, probează 
evoluţia ei în următoarele două secole. De fapt materialele din ultima parte din istoria 
fortificaţiei, sunt nu numai cele mai numeroase dar şi cele mai variate ca funcţionalitate. 
Dintre acestea semnalăm, pe lângă vasele propriu-zise, mulţimea fragmentelor de oală-cahlă 
cu gura pătrată, unele decorate la interior cu şiruri de liniuţe făcute cu rotiţa dinţată (Fig. 
12/a, c-h, l-m), resturile de cahle turnate în tipar şi decorate cu motive florale (cele mai 
numeroase) (Fig. 13-14/a), sau înfăţişând un călăreţ (Fig. 14/b), în S.2, în interiorul turnului. 
Exemplarele respective se încadrează în tipurile transilvănene cunoscute în epocă11. 
Remarcăm de asemenea câteva fragmente groase provenind de la vase mari de provizii, sau 
cana cu toartă decorată la exterior cu bobiţe aplicate în relief şi smălţuite în culoare verde 
(Fig. 11/j-n). S-u mai găsit un capac decorat cu linii concentrice şi o linie în val (Fig. 12/n), 
precum şi două pipe de lut (Fig. 12/j-k), în S.1, datate în veacurile XVII–XVIII. 

În afara materialelor medievale, lângă poarta de nord a cetăţii în S.12 s-a descoperit o 
groapă din care au fost recoltate fragmente ceramice (Fig. 9) şi un obiect de metal, a cărui 
funcţionalitate nu o cunoaştem, aparţinând epocii metalelor (La Tène) denotând probabil o 
locuire sezonieră în acel loc. 
 Pe lângă materialele amintite s-au găsit şi 11 monede (unele deja menţionate în text) 
emise în secolele XVI–XVII, după cum urmează12: 
1. Sigismund I Stary (rege al Poloniei 1506–1548); 1509, AR; în S.7, la -1,25 m, în 

interiorul turnului de nord-vest, pe stânca nativă. 
2. Ferdinand I Habsburg (rege al Ungariei de vest 1526–1563); 1546, AR; în S.7, la -1,20 m, 

în interiorul turnului de nord-vest. 
3. Ferdinand I; 1563, AR; în S.1, la -1 m, în exteriorul incintei în zona escarpei, într-un nivel 

cu moloz. 
4. Maximilian II (rege al Ungariei de vest 1563–1572); 1566, AR; în c.2a, la -0,65 m, în 

exteriorul turnului de sud-est, într-un nivel cu moloz. 
                                                 
10 Informaţii primite de la doamna Tüdös Kinga, căreia îi mulţumim călduros şi pe această cale. 
11 Daniela Marcu Istrate, Cahle din Transilvania şi Banat de la începuturi până la 1700, Cluj-Napoca, 2004, p. 
341, 347, 353, 369, 385, 403, 425, 436, 483, 491, 528. 
12 Monedele au fost identificate de către Ana-Maria Velter şi Adrian Popescu cărora le mulţumim şi pe această 
cale. 
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5. Rudolf II (rege al Ungariei de vest 1572–1608); 1585, AR; în S.7, la -1,20 m, în interiorul 
turnului de nord-vest. 

6. Mathias II (rege al Ungariei de vest 1608–1618); 1620, AR; în S.1, passim la astupatul 
secţiunii în exteriorul incintei. 

7. Sigismund III Vasa (rege al Poloniei 1587–1632); 1620 (?), AR; în S.1, la -0,60 m, în 
exteriorul incintei în zona escarpei. 

8. Gabriel Bethlen (principe al Transilvaniei 1613–1629); 1625, AR; în S.2, la -0,50 m, în 
exterior lângă zidul sudic al turnului de sud-est, pe stânca nativă. 

9. Gabriel Bethlen; 1627, AR; în S.7, la -1,10 m, în interiorul turnului de nord-vest. 
10. Ferdinand II (rege al Ungariei de vest 1618–1625); 1638, AR; în S.12, în exteriorul 

curtinei nordice în apropierea porţii. 
11. Leopold I (rege al Ungariei de vest 1655–1687); 1677, fourré; în S.10, la -1,10 m, pe o 

vatră situată în exteriorul zidului nordic al turnului de sud-est. 
 Absenţa unei cantităţi mai mari de materiale din veacurile XIV–XV şi mai ales a 
monedelor se explică, în opinia noastră, prin curăţarea de depuneri până la stâncă în timpul 
refacerilor pe care cetatea le-a cunoscut de-a lungul vremii. De altfel stânca nativă pe care a 
fost construită cetatea se află în medie la doar 0,50–0,60 m sub nivelul actual de călcare. 

În aceste circumstanţe, pornind de la data menţionată în inscripţie şi ţinând seama de 
informaţia lui Marcus Fronius potrivit căreia în anul 1689 cetatea se afla în ruină13, credem că 
nu vom greşi prea mult admiţând că cetatea încetează să funcţioneze pe parcursul ultimului 
sfert al secolului al XVII-lea, mai ales că materialele arheologice îngăduie o asemenea 
prezumţie. S-a constatat însă că şi după abandonarea sa definitivă din punct de vedere militar, 
s-au găsit în S.1, S.2, S.7 şi S.10 urme sporadice şi superficiale de locuire temporară, sub 
forma unor încropiri pasagere cu ziduri grosiere, fără mortar şi neuniforme, cu piatră căzută 
din zidurile distruse ale cetăţii, databile, pe baza materialului ceramic destul de bogat, în 
secolul al XVIII-lea. Situaţia cea mai concludentă am înregistrat-o în S.10 unde un astfel de 
zid suprapunea o vatră pe care a fost găsită o monedă din anul 1677 de la Leopold I. 
 Planul cetăţii de la Tabla Buţii, patrulater cu turnuri rectangulare la colţuri, se 
regăseşte la o serie de fortificaţii din veacul al XIV-lea. Putem enumera astfel în Moldova 
cetăţile Şcheia, Suceava – faza I şi Neamţ – faza I – construite în epocă muşatină14; iar în 
Ţara Românească cetăţile Giurgiu – faza Mircea cel Bătrân15 şi Severin – „incinta 
interioară”16 – datată fie în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, fie pe parcursul veacului 
următor. În spaţiul vechii Rusii mai putem cita cetatea de la Ivangorod, construită la 149217. 
Planul acesta, patrulater cu turnuri rectangulare la colţuri, face parte dintr-un tip aşa-zis 
„polono-baltic” cu răspândire în secolul al XIV-lea pe o arie mult mai mare18. Adoptarea unui 
plan patrulater de către constructorii cetăţii de la Tabla Buţii în locul unuia neregulat care să 
urmărească conturul şi sinuozităţile terenului aşa cum se regăseşte la majoritatea 
fortificaţiilor situate pe înălţimi din Transilvania surprinde oarecum. Suprafaţa pe care este 
amplasată, în ciuda unor diferenţe de nivel, a permis însă zidirea cetăţii pe un astfel de plan, 
considerat probabil mai potrivit pentru bararea drumului care trecea chiar prin interiorul ei.  
 Coroborarea materialelor arheologice, dintre care cele mai vechi coboară în secolele 
XIV–XV şi analogiile de plan ne conduc la opinia că cetatea a fost ridicată în a doua jumătate 
a veacului al XIV-lea. Înălţarea ei se datorează activităţii Regatului maghiar la sud de 

                                                 
13 Gh. I. Cantacuzino, Cetăţi medievale din Ţara Românească (sec. XIII–XVI), Bucureşti, 1981, p. 132. 
14 Gh. Diaconu, N. Constantinescu, Cetatea Şcheia, Bucureşti, 1960, p. 111, fig. 56. 
15 D. Căpăţână, Cercetări arheologice la cetatea medievală de la Giurgiu, în Studii şi materiale de muzeografie 
şi istorie militară 16, 1983, p. 151. 
16 M. Davidescu, Monumente medievale din Turnu-Severin, Bucureşti, 1969, p. 11, fig.1. 
17 V. V. Kostočkin, Krepost” Ivangorod, MIA 31, 1952, p. 242 şi următoarele, fig. 5. 
18 Diaconu, Constantinescu, op.cit., p. 111, 115 – 116.  
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Carpaţi, cel mai probabil în timpul lui Ludovic I (1342–1382), a cărui diplomă din 1358 
relevând pretenţiile unui culoar prin Ţara Românească, între Braşov şi Brăila, este 
binecunoscută19. Cetatea, cel mai probabil, jalona capătul de pornire al acestui drum, fiind în 
acelaşi timp şi punct de vamă, principala ei menire rămânând pe mai departe interceptarea 
căii de acces dinspre sud ce trecea pe aici. De altfel principalele elemente de fortificare se află 
în partea de sud (şanţul de apărare, curtina groasă de 1,5 m, zidul de contraescarpă, turnul cel 
mai puternic cu patru încăperi, poarta cu contraforţi şi pod mobil etc.) ceea ce dovedeşte că 
cetatea era îndreptată spre un potenţial inamic care venea de la sud (dinspre Ţara 
Românească). La circa 100 m nord de cetate se află o colină înaltă care domină fortificaţia 
astfel încât orice agresiune din acel punct ar fi fost greu de contracarat, ceea ce dovedeşte 
încă odată că cetatea a fost ridicată de cei care teoretic aveau spatele asigurat adică de 
transilvăneni. Garnizoana cetăţii alcătuită din câţiva zeci de oşteni (nu mai mult de 20–30) 
era asigurată de către secuii din zona Erdövidék, cel puţin în veacul al XVII-lea după cum 
sugerează inscripţia mai sus prezentată. De altfel o serie de cahle, în special cea înfăţişând un 
călăreţ, au puternice analogii cu descoperirile de la Lăzarea (jud. Harghita) ceea ce dovedeşte 
legăturile sau prezenţa secuilor în rândurile celor care se îngrijeau de buna funcţionare şi 
apărare a cetăţii de la Tabla Buţii. 

Coroborând datele obţinute pe cale arheologică cu cele rezultate din analiza planului 
nu avem nici un argument pentru a susţine ipoteza identificării acestei cetăţi cu „castrum 
quod Cruzeburc nominatur” menţionată în documentele din mai (?) respectiv decembrie 
122220. Nici un fel material arheologic (cele din veacul al XIII-lea care ar putea să sprijine 
această supoziţie lipsesc cu desăvârşire) nu îndreptăţeşte o asemenea atribuire. Localizarea în 
teren a Cruceburg-ului „de novo constructum” de către cavalerii teutoni din Ţara Bârsei 
rămâne o problemă deschisă21.  

Din aceleaşi motive, în ruinele existente la Tabla Buţii, nu putem vedea nici acea 
cetate ridicată de teutoni peste Carpaţi „castrum, quod ultra montes nivium multis 
construxerant laboribus et expensis”22 şi ocupată de către regalitatea maghiară în momentul 
alungării cavalerilor în anul 1225. Această cetate, diferită oricum de Cruceburg, nu se află la 
Tabla Buţii, ci trebuie căutată în altă parte. Fortificaţia de la  Tabla Buţii este un monument 
mult mai târziu care nu are nimic în comun cu activitatea constructivă a Ordinului teuton, 
despre care se afirmă în documente că a clădit cinci cetăţi23, acestea trebuind însă căutate în 
continuare pe teren. 

Fiind deja cunoscute aceste date, cu atât mai mult ne surprinde includerea cetăţii în 
rândul fortificaţiilor de piatră din secolele XI–XIII, unde figurează confuz sub numele de 
Slon-Tabla Buţii, de către autorii capitolului II. Europa Anului O Mie. Evoluţia societăţii 
româneşti în secolele IX–XI. 4. Civilizaţia românească. Influenţele culturale bizantine şi 
apusene, ai tratatului de istorie a românilor, volumul III24. Menţionăm că fortificaţia 
cunoscută în literatura de specialitate sub numele de Slon se află pe un platou, la ieşirea din 
satul cu acelaşi nume, pe partea stângă a drumului care duce spre Tabla Buţii, între cele două 

                                                 
19 DRH D, Relaţii între ţările române, I (1222–1456), Bucureşti, 1977, doc. 39, p. 72. 
20 Idem, doc. 2, p. 5 cf. doc. 1, p. 1: „castrum quod Cruceburg nominatur, quod fratres predicti de novo 
construxerant”. 
21 A. Ioniţă, Tabla Buţii ist nicht die Kreuzburg des Deutschen Ordens, Zeitschrift für Siebenbürgische 
Landeskunde 29 (100), 2006, 2, p. 129-136. 
22 Idem, doc. 5, p. 11. 
23 Idem, doc. 7, p. 16 „cum multo labore ac proprii effusione cruoris, quinque castra fortia construendo” cf. 
doc. 8, p. 18. 
24Istoria românilor III. Genezele româneşti (coordonatori: Şt. Pascu, R. Theodorescu), Bucureşti, 2001, p. 301, 
fig. 79 / 4.  
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obiective fiind o distanţă de circa 15 Km25. Cetăţile de la Slon şi Tabla Buţii au fost 
construite în mod diferit, în momente istorice şi de către autorităţi politice complet diferite, 
fără nici cea mai mică legătură între ele. 

În privinţa numelui, socotim că W. Horwath avea deplină dreptate să considere că 
provine de la buţile de vin, vinul constituind principalul produs adus de către locuitorii Ţării 
Bârsei de la sud de Carpaţi din podgoriile prahovene şi buzoiene. „Die Weineinfuhr war 
später so gestiegen, dass die ungarischen Edelleute und die Siebenbürger beim kaiserlichen 
Hof vorstelling wurde, die Einfuhr des rumänischen Weines zu verbieten, da sie ihren 
eigenen Wein nicht oder nur sehr billig absetzen könnten. So ist aus dem einst 
waffenstarrenden Tartarenpass vor allem eine für den friedlichen Weinhandel bevorzugte 
Handelsstrasse geworden, dem die Fuhrleute den Stempel aufdrückten, als sie die Passhöhe 
<<Tabla Buţii>> (Platz des Weinfasses) tauften, wo – nach mündlicher Überlieferung – die 
wagen längere Rast hielten oder die Ware umgeschlagen wurde, indem der wein aus den 
rumänischen Weinfässern in unsere Fässer abgezapft und mit unseren Wagen ins Burzenland 
gebracht wurde. Oberhalb Slon heisst der flache Bergrücken Plaiu Buţelor (Rücken der 
Weinfässer), ein Fingerzeig, dass der Wein nicht nur aus Busenmarkt, sondern sogar aus 
Ploeşti über Văleni de munte eingeführt wurde”26. 

Deşi nu a putut fi localizată pe cele mai vechi hărţi transilvănene27, cetatea de la Tabla 
Buţii este foarte probabil cea numită în izvoarele din a doua jumătate a secolului al XVII-lea 
– cetatea Buzăului28. 
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25 Pe un platou situat la nord-vest de sat, în punctul numit „La Ciugă”, au fost identificate şi cercetate sistematic 
începând din 1960, urmele unor fortificaţii, dintre care cele mai vechi sunt resturile incendiate ale unei cetăţi de 
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înfipte în pământ, printre care au fost aşezate trunchiuri mai subţiri sau crengi groase de copaci în poziţie 
orizontală, datată la sfârşitul sec. VIII – începutul sec. IX; îi succede o alta, aproape pe acelaşi amplasament, 
construită din cărămizi legate cu mortar, fără fundaţii, având un plan aproximativ trapezoidal, cu turnuri 
semicirculare de colţ şi un turn la intrare, datată pe baza unor materiale arheologice şi a unor analogii cu cetatea 
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26 Horwath, op.cit., p. 55. 
27 Siebenbürgen auf alten Karten, Lazarus / Tannstetter 1528 – Johannes Honterus 1532 – Wolfgang Lazius 
1552 / 56, (Hrsg. Hans Meschendörfer, Otto Mittelstrass), 1996. 
28 Cantacuzino, op.cit., p. 136 cf. Idem, Cetăţi medievale din Ţara românească în secolele XIII–XVI, Bucureşti, 
2001, p. 176–183, cu întreaga literatură a problemei. 
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