
O DESCOPERIRE DE CULTURA WIETENBERG 
LA ;SF. GHEORGHE 

CSEREY ZOLT ÂN 

În vara anului 1968 locotenentul Peli J6zsef s-a prezentat la Muzeul 
Sf. Gheorghe cu cîteva cioburi găsite pe teritoriul unităţii militare din 
marginea oraşului. 

· 

Din însărcinarea direcţiunii muzeului m-am deplasat la faţa locului 
şi împreună cu muzeograful Kozak Albert am cercetat terenul, găsind şi 
alte fragmente de ceramică. 

Terenul unde s-a făcut descoperirea se află pe terasa de pe malul 
stîng al Oltului la o distanţă de aproximativ 300 m de rîu. Terenul este 
cunoscut sub denumirea de "Epresteto". La marginea unei gropi săpate 
mai de mult au fost găsite fragmente de vase, care au fost adunate si 
predate muzeului. Terenul este cunoscut ca loc de aşezare din diferit
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epoci. 
În lipsă de sondaje de verificare numai acest material ceramic ne 

stă la dispoziţie pentru încadrarea descoperirii. Bucăţile de chirpici, ob
servate în secţiunea gropii, arată că groapa a fost săpată pe locul unde 
se afla o locuinţă a unei aşezări. Din fragmentele de vase descoperite a 
fost restaurat un vas, care aparţine culturii Wietenberg (fig. 1.). 

Vasul este înregistrat în inventarul muzeului sub nr. 16018/1968. 
Descrierea vasului : vasul este făcut cu mîna, dintr-o pastă bună, 

de culoare brună închisă. Corpul vasului este bombat, cu marginea răs� 
frîntă în afară, subţiindu-se spre fund. Marginea buzei este decorată cu 
inciziuni sub formă de pătrăţele. Pe umăr se află un cîmp ornamentat 
('Uprins între două benzi umplute cu linii inzicate. Între. acestea se află 
benzi spiralice, umplute cu linii incizate şi lăsate libere, alternativ. 
Benzile spiralice cu care este decorat pîntecul vasului, po�nesc din ace
lasi loc şi au acelaşi, sens. Toate aceste benzi după ce parcurg într-o spi
rală un drum de aproximativ un cerc, se despart în două direcţii, făcînd 
legătura spre stînga şi dreapta cu spiralele următoare (fig. 2, 3). Spre 
fund, vasul este neornamentat. 

Dimensiunile vasului : înălţimea 12 cm, diametrul gurii 20 cm, iar 
al fundului 8 cm. 
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K. Horcdt cminteştc despre ceramica de tip Wietenberg pe ma
lul stîng al Oltului, in apropierea locului, unde am descoperit acest 
v2.s 2. Abundenţa ceramicii ,  ne sugerează existenţa în aceste părţi a 
une1 a�ezări întir1se de cultură Wietenberf! . 

Fig. 1 

Analogii pentru acest vas din punct de vedere al formei şi decoru
�ui g[tsim în rnatPrialul ceramic al culturii Wietcnberg. Ca formă, vasul 
Jescoperit la Sf. Ghcorgl:e se încadrează în tabelul întocmit de K. Horedt 
în grupa vaselor notate cu B (fig. 6). În această grupă fac parte acele 
vase, la care diametrul gurii depăşeşte cu. mult cliametrul fundului 3• 



Decorul vasului este C'el obişnuit în cultura Wietenberg, numai că 
elementele componente sînt mai variate. Există analogie cu tabelul nr. 5, 
fig. 8 întocmit de K. Horedt. 

După forma şi decorul evoluat con siderăm că vasul aparţine fazei 
tîrzii a culturii Wietenberg, care este atestată pe t0ritoriul oraşului Sf. 
Gheorghe, şi pe malul drept al pîrîului DebrC'n "· Cercetările de la Sf. 
Gheorghe. contribuie la îmbogăţirea listei descoper1rilor ale culturii 
Wietcnberg . 

Fig. 3 
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2) K. HOREDT, Aşezarea de la Sf. Gheorghe-Bedehciza, în Materiale II, 1956, 

p. 18-19. 

3) K. HOREDT, Die Wietenberg Kultur in Dacia IV 1960, p. 118. 
4) z. szf:KELY, Cercetări arheologice la Sf. Gheorghe, Gemvcira-Avasalja (Cetatea 

Cocoru lui) în Materiale V. 1959, p. 717-721. 
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WIETENBERG KULTDRAHOZ TARTOZO LELET 

SEPSISZENTGYbRG YROL 

Az Olt folyo bal partjan 1968 nyaran a Wietenberg kulturahoz tartozo tele
pi.iles kerult. el6. 

Egy Iakohazba beasott g6d6rb6l kikerult cserepekb6I edenyt sikerult 6sszeal1i
tani. Fiormaja Cs diszitese megfelel a Wietenberg kulturaban altalanosan hasznalt 
formanak es diszitesnek. Tipologiailag az edeny a Wietenberg kultura keso fazisaba 
tartozik. 

EIN ARCHĂOLOGISCHER FUND WIETENBERG KULTUR 

AUS SF. GHEORGHE 

Am 'linken Ufer des Flusses Olt kam im Sommer des Jahres 1968 eine zur 
Wietenberger Kultur gehorige Siedlung zum Vorschein. 

Aus einer Grube, die in ein Wohnhaus eingegraben war, wurden Scherben 
ausgehoben, aus welchen man ein Gefăss zusammenstellen konnte. Form und Ver
zierung des Gefăsses entsprechen der Form und der Verzierung, die in der Wieten
berger Kultur im allgemeinen ublich waren. Typologisch gehort das Gefăss in 
die Spătphase der Wietenberger Kultur. 
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