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(Rezumat)
În cursul anului 1998, pe raza localitãþii
Albiº, com. Cernat, cu ocazia unor lu-
crãri de excavaþie s-a descoperit o mare
aºezare preistoricã. Pe baza materialului
ceramic adunat, aºezarea a fost locuitã
începând din neolitic, culturile Criº–
Starèevo, cultura ceramicii lineare, cul-
tura Coþofeni, bronz timpuriu neconclu-
dent, culturile Wietenberg, Hallstatt ºi La
Tène-ul clasic. Au mai fost recoltate
fragmente ceramice aparþinând epocii
roma-ne, câteva piese din sec. IV–V ºi
XII– XIII d.Ch. Marea majoritate a aces-
tor va-se aparþin bronzului mijlociu, cul-
tura Wietenberg. Prezenta lucrare se
ocupã numai cu ceramica culturii
Wietenberg recoltatã în cursul campaniei
de sãpãturi arheologice din vara anului
1999. Din cauza lipsei de fonduri, nu s-a
putut efectua o sãpãturã sistematicã.
Toate consta-tãrile se bazeazã  pe materi-
alul ceramic adunat.

*
În cursul campaniei de sãpãturi arheolo-

gice din vara anului 1999, colectivul Muzeului
Naþional Secuiesc, condus de Zs. Loránd BORDI
a reluat cercetãrile cu caracter de salvare la bis-
erica reformatã din Albiº (com. Cernat, jud. Co-
vasna). Cu aceastã ocazie au continuat ºi perie-
gheza  arheologicã începutã în anul 1998 în peri-
metrul localitãþii. Dupã cum am mai precizat1, în
cursul lunilor iunie–iulie 1998, în locul denumit

„grãdina lui CSISZÉR“ (CSISZÉR-kert) (Fig. 1),
cu ocazia  efectuãrii unor lucrãri  de excavaþie 
s-a descoperit o mare aºezare arheologicã, cu  un
bogat material ceramic, aparþinând diferitelor
culturi. Pãmântul scos din mal a fost împrãºtiat
pe întreg teritoriul satului. Astfel, ceramica  co-
lecþionatã provine din aceeaºi aºezare, dar a fost
strânsã din mai multe locuri, de pe raza locali-
tãþii, unde a ajuns ca umpluturã. 

Aºezarea, care se aflã  la 600 m nord-est
de biserica reformatã, la poalele unui deal, pre-
zintã un profil gros de 4,5 m, în cadrul cãruia se
pot distinge mai multe nivele de locuire, urme de
gropi ºi de locuinþe. 

Faþã de anul 1998, în  cursul anului 1999
materialul ceramic recoltat prezintã un spectru
mult mai bogat ºi ne furnizeazã mai multe infor-
maþii cu privire la caracterul ºi evoluþia internã a
acestei aºezãri2. 

În cadrul acestui material ceramic, din
punct de vedere cultural se pot distinge: câteva
fragmente caracteristice pentru cultura Criº–
Starèevo, puþine fragmente aparþinãtoare culturii
ceramicii lineare ºi câteva  piese aparþinând cul-
turii Coþofeni.

Materialul aparþinând bronzului timpuriu
este neconcludent, dupã care  urmeazã  un bogat
material ceramic al culturii Wietenberg. Câteva
fragmente ceramice ne indicã prezenþa hallstat-
tianã, iar unele fragmente aparþin La Tènului cla-
sic. Au mai fost  recoltate ºi câteva fragmente de
facturã romanã, urmate de unele piese caracteris-
tice pentru sec. IV–V d.Ch., iar restul materialu-
lui ceramic aparþine evului mediu timpuriu, sec.
XII–XIII.

Din cauza lipsei  de fonduri materiale, nu 
s-a putut face un sondaj de verificare la aceastã aºe-
zare, cu toate cã a figurat ca obiectiv în planul de
cercetare al Institutului Român de Tracolo-gie, fili-
ala sud-transilvãneanã. Neavând astfel informaþii
stratigrafice, încadrarea cronologicã ºi culturalã
poate fi fãcutã numai pe baza ceramicii recoltate.

Dupã procentaj, marea majoritate a aces-
tui material, cca. 75–80 % aparþine epocii
bronzului mijlociu, cultura Wietenberg, iar restul
de 20–25 % celorlalte culturi. În continuare vom
prezenta numai ceramica culturii Wietenberg:

131



Faþã  de materialul colectat în cursul anu-
lui 1998, ceramica recent adunatã ne furnizeazã
informaþii noi despre aceastã aºezare Wietenberg
de lungã duratã. 

Materialul ceramic de la Albiº, dupã
compoziþia pastei ºi a tehnicii de ardere, poate fi
împãrþit în douã  mari categorii:

A. Ceramicã grosierã, confecþionatã
dintr-o pastã superficial frãmântatã, având ca
degresant nisip cu bobul mare sau pietriº, iar
suprafaþa pereþilor zgrunþuroasã ºi asprã la pipãit.
În funcþie de ardere, culoarea ceramicii variazã
de la cãrãmiziu-maroniu (Fig. 6/2–3) spre maro-
niu-roºcat (Fig. 7/1–3) sau brun–cenuºiu.

B. Ceramica finã este îngrijit lucratã,
dintr-o pastã bine frãmântatã, având ca degresant
nisipul fin. În funcþie de ardere, au o gamã vari-
atã de culori: galbencãrãmiziu (Fig. 2/3; 3/2;
9/4–5), brundeschis (Fig. 3/1), brun-gri, (Fig.
2/5), negru (Fig. 2/1–4; 5/4; 4/1– 2; 5/1), gri
închis (Fig. 3/3–4). Unele fragmente poartã urme
de ardere secundarã (Fig. 2/4). Marea majoritate
a ceramicii fine are suprafaþa netezitã ºi a fost
acoperitã cu slip de culoare maroniu-negricioasã
sau neagrã. Ceramica neagrã este lustruitã.

FFoorrmmaa vvaasseelloorr

Datoritã faptului cã acest material cera-
mic este destul de fragmentar, numai în unele  ca-
zuri s-a putut reconstitui forma vasului.

Se pot identifica urmãtoarele tipuri de vase:
1. Vase de mãrime mijlocie, confecþiona-

te din pastã grosierã, cu pereþi drepþi, gât cilindric
ºi cu torþi tubulare trase din buzã (Fig. 6/3) sau pe
umãr (Fig. 6/2). Unele au sub buzã (Fig. 7/1) sau
pe umeri proeminenþe plate, singure (Fig. 7/2–3).

2. Oale cu buza dreaptã, corpul arcuit,
fundul plat, neornamentate, cu douã torþi în ban-
dã pe umãr ºi cu proeminenþe plate (Fig. 10/2).

3. Vase de dimensiuni mici ºi mijlocii, cu
corpul bombat ºi profil de aspect bitronconic, cu
gura largã ºi buza uºor trasã în afarã (Fig. 2/1–2;
4–8; 9/5; 5/2).

4. Castroane din pastã zgrunþuroasã, cu
corpul tronconic, cu pereþii mai mult sau mai pu-
þin arcuiþi ºi decoraþi sumar sub buzã (Fig. 10/1).

5. Strãchinile sunt vase late ºi mai scunde
decât castroanele, nedepãºind înãlþimea  de 10–-12
cm. Poate sã fie de mai multe tipuri. Cele mai frec-
vente sunt cele cu gât scurt, uºor arcuit spre interi-
or, cu umãr nu prea proeminent ºi cu corp cu pereþii
rotunjiþi (Fig. 2/6–7; 8/2). Un alt tip de strãchinã
face parte din categoria vaselor de dimensiuni me-
dii. Se caracterizeazã prin gât scurt ºi aproape cilin-
dric, bine delimitat de umerii proeminenþi ºi boltiþi.
Toate sunt decorate pe umeri cu caneluri mai lungi
sau mai scurte (Fig. 2/5).

6. Ulcelele sunt  vase de dimensiuni mici,
fãrã torþi, pântecoase sau plate. Un tip destul de
frecvent întâlnit în  materialul ceramic de la Al-
biº este adânc, cu gât scurt, cilindric, delimitat
faþã de corpul pântecos, care are umerii bine pro-
filaþi – toate exemplarele sunt decorate cu
caneluri (Fig. 2/1–2; 8)

7. Ulcelele scunde ºi cu diametrul maxim
situat în dreptul deschiderii, care de fapt repre-
zintã o variantã a strãchinei sau a farfuriei. Sunt
reprezentate de mai multe fragmente de buzã
(Fig. 4/1–4), decorate cu  diferite tipuri de benzi.
Forme apropiate sunt întâlnite în culturile
Coþofeni3, Baden4, Schneckenberg5 ºi Tei6.

8. Din categoria vaselor cu buzele lobate
a fost descoperit un fragment dintr-o canã (Fig.
5/1) ºi un castron, care probabil a avut 4 lobi
(Fig. 4/5). Fragmentul este decorat cu un cerc in-
cizat, umplut cu motiv solar ºi benzi  paralele,
umplute cu linii incizate în formã de plasã. 

9. Au mai fost descoperite trei capace de
vase; unul este de formã circularã, cu o tortiþã  în
partea centralã (Fig. 5/3); celãlalt  cu o proemi-
nenþã scurtã, cilindricã ºi perforatã (Fig. 8/1), iar
cel de-al treilea (Fig. 5/4) este prevãzut pe mar-
gine cu câte 2 orificii, folosite pentru legarea ca-
pacului de vas.

10. Un fragment de vas provine probabil
de la un vas-cutie (Fig. 8/5), de formã rectangu-
larã, cu pereþii nu prea  înalþi. Are colþul prelun-
git ºi terminat cu un buton plat ºi pereþii orna-
mentaþi cu V-uri culcate sau „motivul  scheletu-
lui de peºte”.

Faþã de materialul colectat în cursul anu-
lui 1998, cel din 1999, din punct de vedere al

132



ornamentelor prezintã o varietate mai bogatã.
Decorul  plastic sau în relief cel mai frecvent în-
tâlnit  este  canelura, care apare  în mai multe va-
riante. Canelurile scobite, de lãþime medie, dis-
puse pe umerii vaselor, fãrã intervale între ele
(Fig. 2/8), care apar cu boabe de grâu (Fig. 2/1,
6) sau singure (Fig. 2/3, 7). Unele sunt puþin pro-
filate, alungite ºi oblice (Fig. 2/4). Decorul
canelat este caracteristic culturilor  Wietenberg ºi
Otomani7, îl întâlnim însã ºi în cultura Cerna-
vodã III.8 Impresiunile oval ascuþite, având
forma unor boabe de grâu, apar în ºiruri orizon-
tale ºi sunt însoþite de alte elemente (Fig. 2/1, 6,
8). Sunt  motive specifice culturii Wietenberg.
Impresiunile „dinþi de lup” le gãsim de asemenea
pe vasele de la Albiº (Fig. 9/4). Decorul incizat
este reprezentat prin linii orizontale simple sau
mai multe, trase în jurul diferitelor pãrþi ale vase-
lor sau marcând limitele unor benzi. Sunt execu-
tate prin incizii (Fig. 2/1, 3, 4, 7; 3/1–3). Banda
îngustã, haºuratã în reþea, este un ornament foarte
frecvent întâlnit pe toate tipurile de vase. Este
folositã atât ca motiv independent (Fig. 3/2), cât
ºi  în asociaþie (Fig. 8/ 4; 9/1,2). Motive asemã-
nãtoare sunt cunoscute în culturile Coþofeni9, Ji-
godin10 ºi Verbicioara11. Sunt frecvente ºi ben-
zile late, orizontale, umplute cu haºuri incizate în
reþea (Fig. 2/3–4). Pe unele fragmente de vase
apare ºi banda cu V-uri culcate (Fig. 4/3, 4). Ban-
da orizontalã, având  în interior o linie incizatã în
zigzag (Fig. 4/5), apare pe marginea unui vas. Pe
o ceaºcã apare decorul „tabla de ºah” (Fig. 9/2),
în  care pãtratele decorate cu linii paralel incizate
alterneazã cu cele simple, fãrã decor. Pe un frag-
ment de oalã apare un ºir de cercuri mari, impri-
mate (Fig. 9/5).

Torþile tubulare, destul de frecvent întâl-
nite în cadrul acestui material, fac parte din cate-
goria ceramicii grosolane ºi au forme diferite,
unele fiind arcuite sau bombate, altele sunt exe-
cutate în formã de mosor (Fig. 6/2–3). Originea
acestui tip de vas trebuie cãutatã  în mediul ene-
olitic târziu sud-dunãrean ºi este prezent în cul-
turile Zãbala, Schneckenberg ºi Ciomortan12.

Ornamentele caracteristice pentru faza a
III-a de dezvoltare a culturii Wietenberg – cel
meandric ºi spiralic – lipsesc din acest material. 

Pe baza ceramicii prezentate, aºezarea de
la Albiº  se poate încadra în cultura Wietenberg,
sfârºitul nivelului II. de dezvoltare, dupã strati-
grafia de la Derºida13. Este vorba despre o aºe-
zare deschisã, de multã duratã,  aflatã pe o terasã
ridicatã, cu o serie de elemente din primele faze
de dezvoltare a acestei culturi, care se maturi-
zeazã la sfârºitul nivelului II. Wietenberg.
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AAllbbiissii rrééggéésszzeettii tteerreeppbbeejjáárrááss,,
11999999.. éévv
(Kivonat)

Az 1998-as évben a háromszéki Albis te-
rületén, az ún. CSISZÉR-kertben talajmunka so-
rán nagy õskori telepet bolygattak meg. Az 
összegyûjtött kerámiaanyag alapján a települést a
neolitikum óta lakták (Körös–Starèevo, vonalas
kerámia, Coþofeni, pontosan be nem határolható
kora bronzkori, Wietenberg, Hallstatt és klasszi-
kus La Tène kultúrák. Kerámiatöredék képviseli
továbbá a római kort, a 4–5. és a 12–13. századot
is. Az edények nagyrésze a középsõ bronzkorból
származó leletanyag (Wietenberg-kultúra). A
dolgozat csak az utóbbi kultúrának az 1999. évi
ásatásból kikerült kerámiaanyagát dolgozza fel.
Anyagi okokból rendszeres ásatásra nem volt le-
hetõség. Minden megállapítás a begyûjtött kerá-
miaanyagra támaszkodik.

NNeeww AArrcchhaaeeoollooggiiccaall SSuurrffaaccee
RReesseeaarrcchheess aatt AAllbbiiºº ((AAllbbiiss)),,
CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy
(Abstract)

In 1998, around the place Albiº, village
Cernat, during some excavation works, in a place
called „CSISZÉR-kert” (CSISZÉR-gardens) a
big prehistorical settlement was discovered. On
the basis of the gathered pottery material, the set-
tlement had been lived in since the Neolithic.
The Cotofeni culture, early bronze non conclu-
sive phase, the cultures Wietenberg, Halstatt and
La Tene are to be found. Some pottery fragments
of the Roman epoch were also found as well as
pieces from the 4–5th centuries and 12–13th cen-
turies after Christ. The great majority of these
pottery fragments belong to the early bronze age,
Wietenberg culture. This paper is almost about
the Wietenberg culture – found during the
archaeological diggings in the summer of 1999.
Because of the lack of money, no systematic
work could be carried out. All the statements are
based on the gathered pottery material.
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