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de la Albiş, corn. Cernat 
(jud. Covasna) 

(Rezumat) 
în vara anului 1998, în timpul restaurării 
bisericii reformate din Albiş specialiştii 
Muzeului Naţional Secuiesc au aflat de 
descoperirea unui sit arheologic în locul 
numit „grădina lui CSISZER", din locali
tate, cu ocazia construirii unei locuinţe. 
Pe baza materialului ceramic adunat s-a 
putut constata că situl aparţine epocii 
bronzului mijlociu, perioada terminală a 
fazei Wietenberg II. 

* 
Satul Albiş, situat într-o vale laterală a 

Râului Negru, la poalele Munţilor Bodoc, până-n 
prezent n-a figurat în literatura arheologică de 
specialitate. In afara unui topor cu braţe în cruce 1 

şi a unei linguri din lut ars 2 , care au ajuns în co
lecţia Muzeului Naţional Secuiesc, se mai păs
trează o cană din eneolitic, în colecţia muzeului 
Colegiului BETHLEN din Aiud 3 . 

In vara anului 1998, cu ocazia cercetă
rilor arheologice cu caracter de salvare, întreprin
se la biserica reformată din Albiş, colectivul Mu
zeului Naţional Secuiesc a întreprins periecheze 
în perimetrul localităţii. Din discuţiile purtate cu 
zilierii care au participat la cercetările arheolo
gice de la biserica reformată, a reieşit că în cur
sul lunilor iunie-iulie a anului 1998, în locul den
umit „grădina lui CSISZFÎR" („CSISZER-kert"), 
cu ocazia efectuării unor lucrări de excavaţie, au 
apărut mai multe fragmente ceramice şi vase 
întregibile, care au fost colectate de un pasionat 
colecţionar local, Lehel BOD care le-a adăpostit 
în cadrul „muzeului" propriu din localitate. 4 

Aşezarea se află la cea. 600 m nord-est 
de biserica reformată, la poalele unui deal, unde 
prin lucrări de excavaţie s-a obţinut un profil 
înalt de 4,5 nv în cadrul căruia au fost observate 
mai multe nivele de locuire, urme de gropi şi de 
locuinţe, cu un strat gros de arsură - la nivelul 
locuinţelor. Acest strat de cultură, surprins pe 
latura estică a amplasamentului continuă şi în 
peretele sudic şi cel nordic. Trebuie menţionat că 
prin lucrările de excavaţie nu s-a ajuns încă la 
stratul de argilă nederanjat. Din cauza lucrărilor 
de construcţie nu s-a putut obţine un desen strati
grafie, situaţie ce impune efectuarea unor cerce
tări sistematice în viitor. 

Materialul ceramic colectat a ajuns în 
patrimoniul Muzeului Naţional Secuiesc. 

încadrarea culturală şi cronologică a 
acestei aşezări, în lipsa observaţiilor stratigrafice, 
poate fi făcută pe baza ceramicii descoperite. 

Luând în considerare compoziţia pastei, 
arderea, gradul de finisare al suprafeţelor şi rea
lizarea ornamentelor, distingem două categorii 
ceramice: grosieră şi semigrosieră. 

Ceramica grosieră deţine ponderea mai 
mică. Se caracterizează printr-o pastă cu nisip şi 
pietricele şi este aspră la pipăit. Arderea este bu
nă, nelipsind însă şi materialul ceramic slab ars. 
Culorile predominante sunt cenuşiu-închis, cenu-
şiu-albicios şi brun. 

Ornamentarea este destul de săracă, con
stând din brâuri alveolate (Fig. 1/2, 2/2), sau cu 
impresiuni, cu cerculeţe, (1/1.) sau boabe (6.). 
Referitor la forma vaselor, putem distinge 
diferite tipuri de oale, cu buza răsfrântă în afară 
(1/1, 3/2, 5/1-2.), sau dreaptă (6.). 

Ceramica semifină este bine reprezenta
tă, în pasta vaselor s-a folosit ca degresant nisip cu 
bob mare, uneori cu pietricele. Suprafaţa vaselor 
este netedă, uneori lustruită şi acoperită cu slip. 

Dintre formele ceramice ale acestei cate
gorii se pot identifica farfurii (2/2, 3/1.), diferite 
tipuri de oale (2/1, 3/2, 4/2, 5.) şi castroane de 
diferite dimensiuni, ornamentate cu caneluri. 

în componenţa acestui material ceramic 
domină elementele ornamentale caracteristice 
pentru faza a Il-a a culturii Wietenberg, conform 
stratigrafiei de la Derşida 5 . Lipsesc motivele 



geometrice şi cele meandrice, caracteristice pent
ru faza a IlI-a de dezvoltare a acestei culturi. Ma
rea majoritate a formelor le întâlnim în aşezările 
culturii Wietenberg din centrul şi sud-estul 
Transilvaniei, ca de exemplu: vasul nr. 1/1. are 
analogii în materialul descoperit la Cicău 6 şi la 
Sibişeni 7, cel de pe fig.3/1. este cunoscut de la 
Ciceu Corabia 8 şi de la Mereşti „Almăşani". 
Ceaşca nr. 1/5. este bine cunoscută în mediul 
Wietenberg de la Chintelnic 9, iar nr. 2/5. de la Sf. 
Gheorghe „Epresteto". 1 0 

în cadrul acestui material ceramic figu
rează şi unele vase cu pastă zgrunţuroasă de cu
loare sură, care reprezintă trăsături atipice pentru 
această perioadă. La nivelul cunoştinţelor noastre 
actuale, nu le putem încadra în nici o cultură din 
epoca bronzului. Pentru o încadrare cronologică 
mai justă a acestor vase, aşezarea de la Albiş tre
buie sistematic cercetată. 

Pe baza materialului ceramic existent 
până-n prezent, aşezarea se poate încadra în cul
tura Wietenberg, sfârşitul nivelului II., conform 
stratigrafiei de la Derşida. 
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Az albisi (Kovászna megye) 
Wietenberg-kultúrás település 
(Kivonat) • 

1998 nyarán, az albisi református temp
lom restaurálása közben a Székely Nemzeti Mú
zeum munkatársainak tudomására jutott, hogy a 
falu területén, a „CSISZÉR-kertben", a ház ala
pozási munkálatai során egy őskori település ke
rült elő. Az összegyűjtött kerámiaanyag alapján 
megállapítható, hogy egy középbronzkori telepü
lést vágtak át, amely a Wietenberg-kultúra II. 
szakaszának a végére datálható. 

The Wietenberg-Type 
Settlement in Albi§ (Albis), 
Covasna County 
(Abstract) 

In the summer of 1998, during the res
toration of the present church in Albi§, the 
researchers of the Székely National Museum 
learned that on the territory of the village, in the 
„CSISZÉR Garden",, while digging the founda
tion of a house, an ancient settlement was dis
covered. On the basis of the collected ceramics it 
can be stated that it is a settlement of the middle 
bronze age, which can be put to the end of the 
second phase the Wietenberg-culture. 
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Figura 7. 169 




