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I. Introducere
Prezența fortificației preistorice din hotarul localității Cornești (fostă
Zsádány/ Jadani), jud. Timiș, a fost semnalată încă de la începutul sec. XVIII,
odată cu întocmirea primelor hărți ale administrației habsburgice. Pe primele
hărți (1720 și 1723–1725) au fost marcate o parte din valurile de pământ care
formează imensa fortificație de epoca bronzului de la Cornești‑Iarcuri (1765 ha)1
(Pl. I/1). Interpretarea acestor valuri de pământ ca fiind avare2 l‑a determinat
pe J. Péch să propună cercetarea acestui monument istoric3. Aceste cercetări au
demarat prin câteva sondaje efectuate de I. Miloia în anul 1933, fiind urmate,
la scurtă distanță, de primele cercetări arheologice sistematice conduse de către
M. Moga în cursul anului 19394. Întreruptă de izbucnirea celui de‑al doilea
război mondial, cercetarea fortificației de la Cornești‑Iarcuri a fost reluată în
toamna anului 20075, aceasta continuând și în prezent, în cadrul unei cooperări
internaționale cu instituții de cercetare din Germania și Marea Britanie6.
*
   Muzeul Național al Banatului, Timișoara, Piața Huniade, nr. 1, e-mail: andrei.bălărie@gmail.
com, szentmiklosi@yahoo.com
1
   Medeleţ 1993, 122–128; Luca 2006, 76–77, nr. 159.
2
   Szentmiklosi 2015, 37–38; Szentmiklosi et alii 2016, 107 Fig. 1.1, 114.
3
   Péch 1877, 58.
4
   Medeleţ 1993, 128–136.
5
  Gogâltan et alii 2008, 114–115; Heeb et alii 2008, 185–187
6
   Muzeul Național al Banatului, Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen
zu Berlin, Institut für Archäologische Wissenschaften, Johann Wolfgang von Goethe-Universität
Frankfurt am Main, Department of Archaeology, University of Exeter (Szentmiklosi et alii 2011,
821). În prezent, cercetările arheologice sunt finanțate de Deutsche Forschungsgemeinschaft,
proiectul de elită LOEWE și Consiliul Județean Timiș.
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Alături de descoperirile arheologice din fortificația preistorică de la Iarcuri,
în hotarul localității Cornești au fost descoperite urme de locuire aparținând
mai multor epoci istorice7, unele dintre acestea cercetate și arheologic8.
Odată cu reluarea cercetărilor arheologice sistematice începând cu anul
2007, în paralel cu săpăturile arheologice, au fost efectuate și cercetări interdisciplinare. În cadrul strategiei de cercetare, prospecțiunile magnetometrice
anuale9, demarate încă din anul 2008, au fost dublate de cercetări de teren10,
în cadrul cărora materialele arheologice de la suprafață au fost adunate și
analizate. În urma acestei analize au fost obținute planuri de distribuție pe
tipurile de materiale arheologice (fragmente ceramice, fragmente de râșniță,
chirpici), precum și concentrațiile de fragmente ceramice pe atribuiri culturale
și cronologice11.

II. Cercetarea arheologică din anul 2011
Prospecțiunile magnetice din anul 201012, efectuate în partea estică a
Incintei II, pe terasa sudică a văii Pârâul Lac (în trecut cunoscută și sub numele
de Valea Pistrui)13, au relevat existența unor posibile structuri antropice de
diferite forme și dimensiuni. Printre acestea s‑a evidențiat o incintă de formă
circulară, cu diametrul de 26 m, delimitată de un șanț extrem de vizibil în planul
magnetometric (Pl. I/2).
Analiza materialului arheologic rezultat din cercetările de teren a evidențiat
în partea de sud‑est a Incintei II (Pl. I/1) o concentrație de fragmente ceramice
caracteristice culturii Vatina (grupul Cornești‑Crvenka)14 din perioada
mijlocie a epocii bronzului.
În paralel cu cercetarea valului de pământ al Incintei IV a fortificației de
la sfârșitul epocii bronzului (T. IV/2014), a fost efectuat și un sondaj arheologic în arealul în care a fost identificată concentrarea de artefacte de tip Vatina.
   Luca 2006, 76–77, nr. 159.
   Radu 1972; Soroceanu, Radu 1975; Medeleț 1993, 121–122, 142, nota 22.
9
  Prospecțiunile magnetice au fost efectuate de dr. Helmuth Becker, cu ajutorul unui
magnetometru de tip Geometrics–858G, inițial, configurat cu 2 senzori iar mai apoi cu 4 senzori.
10
   Carourile care au format gridul pentru prospecțiunile magnetometrice au avut dimensiunea
de 40 × 40 m (Szentmiklosi et alii 2011, 827).
11
  Szentmiklosi et alii, 2011, 833–834.
12
  Prospecțiunile magnetice au fost efectuate de dr. Helmuth Becker, cu ajutorul unui
magnetometru de tip Geometrics–858G, inițial, configurat cu 2 senzori iar mai apoi cu 4 senzori.
13
   În secolul XIX, pârâul a avut două hidronime: în amonte de satul Zsádány (astăzi, Cornești)
valea pârâului s-a numit „Vale Pisztruja” (Pistrui), iar aval de sat, „Vale Lakului” (Milleker
1899, 190). Aceste hidronime apar și pe harta celei de-a doua ridicări topografice habsburgice
(Franziszeische Landesaufnahme). În prezent, valea este denumită „Valea Pârâului Lac”.
14
   Gogâltan 1996, 46.
7
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Secțiunea T. V/2011 a avut ca obiectiv identificarea structurii circulare (AU. 01)
din arealul cu materiale arheologice Vatina și datarea acesteia.
Secțiunea T. V/2011, orientată nord‑sud, a tăiat șanțul incintei circulare în
partea sudică a acesteia. T. V/2011 a avut lungimea de 6 m și lățimea de 2 m,
adâncimea finală a secțiunii fiind la ‑0,30 m în partea nordică și ‑0,60 m, în
partea sudică (Pl. I/2, II/1).
Situația stratigrafică din acest sector al Incintei II este deosebit de simplă.
Ca urmare a situării secțiunii în pantă, depunerile au avut grosimi inegale, fiind
mai subțiri înspre nord și mai groase către sud. Sub stratul de arătură recentă,
gros de 11 cm în partea nordică și 18 cm în partea sudică, a urmat un strat de
cultură cu materiale arheologice, gros de 10 cm în partea nordică și 20 cm în
partea sudică. Sub această depunere s‑a aflat stratul lutos, steril din punct de
vedere arheologic (Pl. II/2 și III/1).
După îndepărtarea stratului de cultură, în stratul geologic lutos de culoare
galbenă s‑a conturat șanțul de delimitare a incintei circulare AU. 01. Șanțul,
în momentul amenajării, a avut o lățime de 2,70 m, fundul ușor alveolat fiind
situat la 1 m adâncime. În sectorul cercetat arheologic, peretele dinspre interior
al șanțului a fost mai abrupt, în timp ce spre exterior panta peretelui a fost mai
lină, prevăzută cu o treaptă lată de aprox. 0,50 m (Pl. II).
Umplutura şanţului, de culoare maro‑deschis gălbui (Munsell 10YR 6/4),
a fost compactă, pigmentată cu bucăţi mărunte de chirpici. În partea inferioară
au fost observate şase lentile de culoare maro (nr. 5–8, 9–11), de nuanţe diferite,
rezultate, probabil, în urma unui proces de umplere rapidă.

III. Materialul arheologic din secțiunea T. V/2011
Materialul arheologic descoperit în stratul de cultură a constat din câteva
fragmente ceramice preistorice, de culoare galben‑maronie, unele decorate cu
motive incizate, caracteristice culturii Vatina.
În umplutura șanțului care a delimitat incinta circulară au fost descoperite
fragmente ceramice de la vase de diferite tipuri (cănițe, castroane, vase). Unele
dintre aceste fragmente ceramice au fost ornamentate cu arcade şi ghirlande
incizate. Alături de incizii sunt prezente haşurile şi decorul de tip kammstrich
şi besenstrich.
Printre artefactele arheologice descoperite se remarcă un posibil capac de
vas (Pl. IV/1), fără decor, în stare aproape întreagă. Tot în stare fragmentară (2
buc.) a fost descoperit un târnăcop din corn de cerb cu gaura de înmănuşare pe
mijloc (Pl. IV/2). Astfel de unelte, fabricate din coarne de cerb, au fost descoperite, în număr mare, la Vatina15.
   Milleker 1897, 133, T. VI/1–3, 136; Milleker 1905, T. 22–23, VI/1–5.

15
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Cele mai apropiate analogii, atât pentru decor cât şi pentru formele de vase,
le găsim în imediata apropiere, la Corneşti‑Cornet16, Ostrovul Moldova‑Spitz17,
Diniaș‑Gomilă18, Peciu Nou‑În Irigat/„Stiezel”19, Cruceni‑La Sondă20.
Fragmentele ceramice descoperite în șanțul complexului AU. 01 (Pl. VI–
VII) se aseamănă cu cele descoperite în imediata vecinătate, la Cornești‑Cornet,
stațiune arheologică cunoscută în literatura arheologică de specialitate21.
Materialele arheologice descoperite la Cornești‑Cornet au fost încadrate cronologic în perioada Bronzului mijlociu, fiind caracteristice culturii Vatina22.
Marian Gumă atribuie așezarea de la Cornești‑Cornet grupului cultural
Cornești‑Crvenka (faza III), pe care o consideră o manifestare culturală
distinctă față de cultura Vatina23. În opinia regretatului arheolog, ca urmare
a separării grupului Cornești‑Crvenka, cultura Vatina rămâne „doar o
manifestare culturală periferică(...), caracteristică mai ales regiunilor din nordul
Serbiei și Voivodina”24. Palierul cronologic în care poate fi încadrată ultima
etapă a grupului Corneşti‑Crvenka (faza III), „ar corespunde în principal fazei
Reinecke Bz. B1 şi doar parţial fazei Reinecke Bz. B2, respectiv fazelor Hänsel
MD. I şi MD. II (parţial)”25.
Florin Gogâltan consideră însă că grupul Cornești‑Crvenka „face parte
dintr‑o cultură pentru care se poate păstra, în virtutea tradiției, denumirea de
cultura Vatina”26, cultură care a evoluat în prima jumătate a milen. II a.Chr27.

IV. Concluzii
Sondajul efectuat în partea sud‑estică a Incintei II confirmă concluziile
analizei distribuţiei spaţiale a ceramicii colectate în urma cercetărilor de teren,
respectiv prezenţa unei locuiri Vatina, suprapusă ulterior, în perioada Bronzului
Târziu, de valul de pământ care delimitează Incinta II. Materialele arheologice
descoperite în umplutura șanțului care a delimitat structura circulară sunt
caracteristice culturii Vatina (respectiv, a grupului Corneşti‑Crvenka) din
   Radu 1972, 273–278, Fig. 9–11.
   Morintz 1978, 21, Fig. 5–6.
18
   Gogâltan 2004, 149, Pl. XIII; Marțiș 2008, 39.
19
   Gogâltan 2004, 150–151, Pl. XIV–XV/1–2; Marțiș 2008.
20
   Gogâltan 2004, 151, Pl. XV/3–6; Marțiș 2008, 39.
21
   Luca 2006, 76–77, nr. 159, pct. a. cu bibliografia mai veche.
22
   Radu 1972, 281.
23
   Gumă 1997, 43–49.
24
   Gumă 1997, 47.
25
  Gumă 1997,45–46.
26
   Gogâltan 2004, 92–93.
27
   Gogâltan 2004, 99.
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perioada Bronzului mijlociu (faza Bz. B1‑parţial Bz.B2 din sistemul cronologic
modificat a lui P. Reinecke).
Diametrul redus al incintei (AU. 1) şi adâncimea mică a şanţului circular
nu susţine ipoteza unui rol defensiv al unei comunităţi umane28. O posibilă
utilitate a incintei ar fi cea de protejare sau îngrădire a animalelor. În favoarea
acestei utilităţi pledează şi analizele fotografiilor satelitare, în acelaşi areal fiind
vizibile alte două incinte circulare, cu diametrele de aprox. 20 m şi, respectiv,
de 21 m (Pl. III/2). Imaginile satelitare de pe Google Earth (2006) indică faptul
că această amenajare nu este singulară, în imediata apropiere fiind vizibile alte
două incinte circulare aproximativ de aceleași dimensiuni, situate la est de valul
de pământ, în exteriorul Incintei II. Nu au fost surprinse urme de gropi de stâlpi
care să pledeze pentru existenţa unui gard de lemn însă ipoteza existenţei unei
împrejmuiri a incintei nu poate fi abandonată. O posibilă soluţie ar fi putut să fie
o îngrădire din tufe tăiate de mărăcini, amenajare care nu lasă urme arheologice.
Viitoarele cercetări arheologice din arealul Incintei II a fortificației de la
Cornești‑Iarcuri vor aduce noi informații privind organizarea internă și durata
locuirii de tip Vatina care a precedat fortificația de la sfârșitul epocii bronzului.
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ARCHAEOLOGICAL FINDINGS OF VATINA TYPE
IN THE PRECINCTS II AT CORNEŞTI‑IARCURI
(TIMIŞ COUNTY). A PRELIMINARY REPORT
Abstract
In the fall of 2011, at the same time with the archaeological diggings on the ground
wall of Precincts IV of the Bronze Age fortification at Corneşti-Iarcuri, an archaeological
survey (section T. V/2011) was made on the southern side of Precincts II (the southern
terrace of the Lac Stream) (Pl. I/1). Those archaeological investigations on the basis of
magnetic survey put in light a Vatina type settlement, belonging to the middle Bronze Age.
Through that magnetic prospecting, a circular structure was signed down (AU. 01), limited
by a wall, with the inner space of about 26. (Pl. I/2), limited by a wall.
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The survey section T. V/2011 aimed to identify the circular structure (AU. 01) within
the area with Vatina archaeological findings and to date it. The section toward north-south
cut the wall of that circular precincts AU. 01, in the southern part of it. TV/2011 dimensions: 6.0 m length, 2.00 m in breadth, with a final depth of -0.30 m in the northern side and
-0.60 m in the southern one (Pl. ½, II/a).
In the investigated area, the limiting wall of AU. 01 was of 2.70 m in breadth and
1.30 m depth. Archaeological artifacts were found in the wall padding; these ones belong to
Vatina Culture, group Corneşti-Crvenka, respectively, from the middle Bronze Age (Pl. IV–
VII). According to P. Reinecke’s modified chronological system, these archaeological findings date back in phase Bz. B1–Bz. B2 partly.
The small diameter of the precincts (AU. 01) and the circular wall small depth rule
out the hypothesis of a defensive part for a certain human community. To protect or fence
in animals might have been the precincts usage. Certain satellite photos plead for as in the
same area two other circular precincts of about 20.00 m, and 21.00 m diameter (Pl. III/2)
are visible. Google Earth satellite images (2006) point out that this structure is not a singular
one, two other circular precincts of the same dimension about being visible in the east of the
wall, outside Precincts II. There were no traces of pits for wooden pillars that would plead
for a woody fence, but we cannot forgo the hypothesis of a fence there. A fence of brambles,
which let no archaeological traces, might have been the solution at that time.
New information will be brought through future archaeological investigations in the
Precincts II within Corneşti-Iarcuri fortification, concerning both the inner organization
and the length of time of Vatina settlement there that went before the fortification of the
late Bronze Age.
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1

2
Pl. I: 1 – Fortificația de epoca bronzului de la Cornești, cu detaliu LiDAR privind terasa
sudică a Pârâului Valea Lacului/ Corneşti Bronze Age fortification; detail LiDAR on the
southern terrace of the Valea Lacului Stream; 2 – Prospecțiunea magnetometrică din partea
sud‑estică a Incintei II, suprapusă peste scanarea LiDAR, detaliu cu structura AU. 01/
Magnetic survey on south eastern side of Precincts I, superposed on LiDAR scanning – detail
of structure AU. 01.
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1.

2.
Pl. II: 1 – Secțiunea T. V/2011/ Section T. V/2011; 2 – Profilul estic al secțiunii T. V/2011/
Eastern profile of section T. V/2011.
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1.

2.

Pl. III: 1 – Profilul estic al secțiunii T. V/2011/ Eastern profile of section T. V/2011; 2 –
Structuri circulare vizibile în arătura proaspătă (fotografie Google Earth 07.10.2006)/
Circular structures in the recent plowed land (Google Earth photo 07.10.2006).
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Pl. IV: 1 – Capac de vas restaurat (T. V/2011, șanțul AU. 01)/ Restored lid (T. V/2011, wall
AU. 01); 2 – Târnăcop din corn de cerb în stare fragmentară (T. V/2011, șanțul AU. 01)/
Fragmentary pick mattock of antlers of a stag (T. V/2011, wall AU. 01).
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Pl. V: Fragmente ceramice descoperite în umplutura șanțului AU. 01 (secțiunea T. V/2011)/
Fragments of pottery found in the padding of wall AU. 01 (section T. V/2011).
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Pl. VI: Fragmente ceramice descoperite în umplutura șanțului AU. 01 (secțiunea T. V/2011)/
Fragments of pottery found in the padding of wall AU. 01 (section T. V/2011).
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Pl. VII: Fragmente ceramice descoperite în umplutura șanțului AU. 01 (secțiunea T. V/2011)/
Fragments of pottery found in the padding of wall AU. 01 (section T. V/2011).

