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NOI IPOTEZE DE LUCRU PENTRU CERCETAREA EPOCII
BRONZULUI ÎN BANAT.
UN POSIBIL COMPLEX DE FORTIFICAȚII ȘI AȘEZĂRI
ÎN AREALUL LOCALITĂȚILOR CENEI, BOBDA,
BEREGSĂU MIC, CĂRPINIȘ ȘI CHECEA (JUD. TIMIȘ)
Leonard Dorogostaisky*, Dorel Micle**
* Asociația “ArheoVest”, Timișoara; ldoro1959@gmail.com
** Universitatea de Vest, Timișoara; dorel.micle@e-uvt.ro
Abstract. The ArheoVest Association has continued the field research in 2016, focused on
the confirmation of the analisys resoults of new satellite and orthophoto imagery of the Western Plain of Romania. One of the areas of interest lie around the villages of Cenei, Bobda,
Beregsău Mic, Cărpiniș and Checea, all in Timiș county, at around 25 km West of Timișoara.
The results certify the existence of a large complex of fortified settlements on the west bank
of the Bega Veche river, with: Cenei (aprox. 35 ha), Bobda (aprox. 128 ha), Beregsău Mic
(aprox. 125 ha), Checea (aprox. 14, 20, 42 ha), a complex network of around 40 km of ditches
and earthworks.
Even if the research is in the begining stages we think that the protected area of this complex
is at least 4500 ha around the central fortification of Cenei. In all these fortified settlements
areas were found numerous traces of habitation: fragments of pottery, fragments of mills and
traces of ash over large areas.
Keywords: Large fortified settlement, Bronze Age, Hallstatt, Satelitte imagery, Banat.

1. Introducere

Județul Timiș, cu o suprafață totală de 8696,7 km2, prezintă în extremitatea sa
vestică o imensă câmpie joasă, inundabilă, care până la îndiguirile și desecările din
secolul al XIX-lea a fost acoperită de mlaștini. Zonele bune pentru locuit erau puține,
iar legătura între diverse zone se făcea prin culoare înguste, prin smârcurile acoperite
de ape. Cercetările din teren din ultimii ani, coroborate cu analizele hărților istorice
și a imaginilor satelitare, au demonstrat faptul că paradoxal, zona aceasta a fost intens
locuită încă din preistorie, oferind resurse extraordinare habitatului uman. Funcție de
oscilațiile climatice, precipitațiile au fost cele care au întreținut un debit mai ridicat
sau mai scăzut al râurilor ce se despleteau într-o sumedenie de meandre care alimentau
cu apă mlaștinile. Arealele inundate alternau cu cele mai înalte (grinduri și popine),
care par a fi fost foarte apreciate de către locuitorii preistorici în special către sfârșitul
epocii bronzului, când în acestă parte a Europei a înflorit o puternică civilizație.

601

În cursul anului 2016 cercetările Asociaţiei Arheovest1, având ca obiective identificarea de noi așezări, s-au concentrat în principal asupra a două zone din judeţul
Timiş: Variaș – Satchinez2 şi respectiv Cenei – Bobda – Beregsău Mic – Cărpiniș –
Checea3.
În cazul arealului Variaș – Satchinez, cercetările de teren s-au concretizat în
descoperirea a patru noi așezări fortificate4, trei dintre ele pe teritoriul comunei Variaş
direct asociate cu așa-zisul “val roman”5. Cea de a patra așezare, cea de la Satchinez,
se află în imediata vecinătate a uneia din ramificaţiile valului mai sus amintit. Toate
aceste așezări vor fi tratate pe larg într-un articol viitor.
Cea de a doua zonă de interes şi anume cea din jurul localităţii Cenei (Csene),
ne-a atras atenţia încă din anul 2013, însă chiar de la publicarea articolului nostru legat
de fortificația de la Cenei-Meighița6 am avut câteva indicii referitoare la posibilitatea
ca această fortificaţie să cuprindă mai multe valuri și şanţuri, acoperind o suprafaţă
foarte mare de teren.
Publicarea pe internet de noi imagini satelitare și aeriene declasificate7 ale acestei zone, ne-a făcut să reluăm cu mai mare atenţie analiza acestui areal. Rezultatele
analizei acestor imagini, confirmate de descoperirile de artefacte și urme de locuire
din teren, au întrecut toate așteptările și ne-au adus în situația fericită dar totodată
extrem de complicată, de a le prezenta într-o formă accesibilă.
Pe de altă parte, cercetările de teren au fost îngreunate de existența în zonă a
frontierei de stat a României cu Serbia, astfel încât arealul la sud de localitatea Checea
nu a putut fi verificat. Este foarte probabil ca o a doua fortificație databilă pe baza materialului în epoca bronzului și identificată la sud-vest de Checea, să facă și ea parte din
acest “complex teritorial”8.
1

Mulțumim și pe această cale tuturor membrilor asociației care și-au adus aportul la cercetările
arheologice din teren sau ne-au ajutat în prelucrarea materialelor cartografice și a artefactelor
recoltate, cât și persoanelor care ne-au ajutat la traducerile din limba maghiară.
2
Cercetări de teren efectuate de Alexandru IONESCU, Claudiu TOMA, Eugen PĂDUREAN
și Leonard DOROGOSTAISKY.
3
Cercetări de teren efectuate de Sorana ARDELEAN, Andrei STAVILĂ, Cristian FLOCA,
Adrian ARDELEAN și Leonard DOROGOSTAISKY.
4
Variaș NV-Odaia lui Jupanschi, 46°1′15″ N, 20°55′54″ E, cca 154 ha; Variaș S-Pământ Alb,
45°59′24″ N, 20°58'5″ E, cca. 43 ha; Variaș SE-Dealul Iarcu Mic, 45°58′7"N, 20°59′30" E,
cca. 32 ha; Satchinez SV-Râtul Popii, 45°55′78″ N, 20°59′58″ E, cca. 50 ha.
5
Pe această hartă a districtului Timișoara (1720) el este vizibil în zona de nord-vest; online
https://maps.hungaricana.hu/en/HTITerkeptar/561/ (accesat 1.09.2016).
6
Dorogostaisky, Ardelean, 2014, p. 323-347.
7
USGS, http://earthexplorer.usgs.gov/ (accesat 1.09.2016).
Entity ID:DS1117-1026DF004, Coordinates:45.51, 21.984, Acquisition Date:27-MAY-72;
Entity ID:DS1117-1026DA010, Coordinates:45.53, 22.011, Acquisition Date:27-MAY-72;
Entity ID:DS1117-1026DF003, Coordinates:45.64, 22.021, Acquisition Date:27-MAY-72.
8
Prin termenul de “complex teritorial” înțelegem o asociere de fortificații și așezări deschise,
aparținând aceleași epoci, în baza materialului arheologic recoltat, care prezintă atribute comune, precum și a caracteristicilor arhitecturale (structură, dimensiuni, tehnici de construcție)
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Am ales să prezentăm mai întâi o imagine globală a complexului de fortificații
descoperit de noi și apoi de a încerca o prezentare mai detaliată a acestuia, din care să
înțelegem modul său de organizare. Am exclus din acest demers fortificația de la CeneiMeighița, din motive editoriale, cei interesați putând consulta informațiile despre aceasta în articolul citat anterior.
Desigur că definirea caracteristicilor unei fortificații (formă, număr de valuri,
suprafață) rămâne un subiect delicat datorită mai multor factori: complexitate, stadiul
cercetărilor, lipsa unor analogii cu siturile fortificate aparținând sfârșitului epocii bronzului cunoscute până în prezent etc.
Structurile acestui posibil complex teritorial, nu a fost identificate, așa cum de
altfel era de așteptat, într-o singură imagine satelitară sau aeriană, ci a necesitat analiza
a peste 22 imagini satelitare9 și 15 hărți istorice10, reconstruind în acest mod un uriaș
puzzle de imagini și date cartografice.
Reconstituirea imaginii microreliefului din acest areal se bazează pe informațiile din hărțile habsburgice din secolul al XVIII-lea, cele mai apropiate de realitatea
din teren similară sfâritului epocii bronzului. În măsura în care vor fi date publicității
și alte hărți istorice decât cele la care am avut noi acces, sau se vor efectua investigații
pedologice și geofizice, se va putea realiza o analiză mai precisă prin coroborarea datelor și eliminarea unor posibile erori de interpretare.
Studiul nostru se dorește o ipoteză de lucru, care schițează situația de la începutul unei cercetării, care ar putea fi extrem de interesantă dacă se dovedește că acest complex de fortificații și așezări de la sfârșitul al epocii bronzului formează un sistem defensiv premeditat sau măcar de control teritorial adaptat unor condiții concrete din teren.

2. Descrierea complexului teritorial de fortificații de la Cenei–
Bobda–Beregsău Mic–Cărpiniș–Checea
În urma analizelor diverselor surse cartografice și satelitare, a reieșit clar prezența unor amenajări antropice de tipul fortificațiilor liniare de pământ, formate din
val și șanț, a căror schiță generală o prezentăm în Fig. 1. Posibilul complex teritorial
de așezări fortificate de la Cenei–Bobda–Beregsău Mic–Cărpiniș–Checea (în continuare denumită convențional CBBMCC), pare să graviteze în jurul fortificației circulare de la Cenei-Meighița.

ale fortificațiilor liniare sau circulare dintr-un anumit teritoriu limitat și bine conturat din punct
de vedere geomorfologic.
9
Ex: Google Earth: 1/04/2005, 15/05/2007, 29/11/2007, 4/12/2007, 8/10/2009, 17/06/2013, 21/
06/2013, 13/08/2013, 30/10/2013, 12/10/2014, 21/04/2016; Bing maps Aerial, https://www.bing.
com/mapspreview; ANCPI, ortofoto 2005, 2010, 2012, http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/vie
wer/index.html; Esri România, http://www.gisportal.ro/romania/ (accesate 1.09.2016)
10
Ex: https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/3419/?list=eyJxdWVyeSI6ICJjc2VuZSJ9;
https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/49/view/?bbox=-19073%2C-17257%2C15974%2C400;
https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/4636/?list=eyJxdWVyeSI6ICJjc2VuZWoifQ,
https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/49/view/?bbox=-10720%2C-15165%2C18752%2C-317,
http://mapire.eu/en/ (accesate 1.09.2016).
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Fig. 1. Schița complexului teritorial de fortificații CBBMCC
(Google Earth modificat).
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Fig. 2. Harta ridicării topografice militare iozefine reprezentând arealul
complexului teritorial de fortificații de epoca bronzului CBBMCC (modificat)11.
Pentru argumentarea acestei situații și verificarea în teren ne-am deplasat la
fața locului pentru a determina prezența de facto a sistemului defensiv și limitele acestuia.
Pornind de la analiza imaginilor satelitare, care ilustrau existența unui val cu
șanț pe un un meandru fosil al râului Bega, tăiat de un canal la nord de Beregsău Mic,
am identificat o așezare fortificată aparținând sfârșitului epocii bronzului, apoi o alta
la nord de Bobda. La fața locului s-a constatat că există legături cu val și șanț (în prezent având o înălțime de circa 0,5 m) între ele și că acest sistem defensiv se întinde
spre așezările fortificate de la nord-est de Checea. Întregul sistem de fortificații are o
lungime de circa 40 km.
Analiza acestor date s-a făcut ținând cont de limite impuse de relief, coroborând și interpretând informațiile geomorfologice referitoare la formele joase de relief,
11

Josephinische Landesaufnahme (1769‒'72), http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/?bbox=22
90435.5525653064%2C5717948.337900895%2C2360834.055615954%2C5753797.304166642
(accesat 1.09.2016).
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mlaștini și lunci.
S-a observat astfel că acest complex teritorial are o formă oarecum eliptică,
cu axa mare de circa 15 km orientată pe o direcție sud-vest / nord-est și o axă mică
de circa 6 km. Suprafața acestuia este probabil de aproximativ 4500 ha excluzând
momentan zona din sud, cea cu aglomerările tumulare.
După cum se poate observa din analiza hărților, cea mai mare parte a lucrărilor de fortificație și a așezărilor datate la sfârșitul epocii bronzului, se află pe malul
stâng al vechiului curs neregularizat al râului Bega Veche (Beregsău, Niraj).
De fapt, din punct de vedere geomorfologic, putem spune că întregul complex
teritorial de fortificații se găsește pe un teren mai înalt, care formează o “peninsulă”
ce pătrunde adânc în ceea ce pe hărțile din secolul al XVIII-lea este prezentată drept
o mare zonă mlăștinoasă (Fig. 2). Foarte probabil să fie vorba de interfluviul dintre
două brațe ale Begăi Vechi cu un teren ce se ridică peste zonele mlăștinoase ce o înconjoară înspre est, sud și vest în medie cu circa 2 m.
Din păcate datorită prezenței localităților moderne Cenei, Bobda și Beregsău
Mic, cât și a drumurilor de legătură dintre acestea, dar și a amplelor lucrări hidrotehnice mai vechi12 sau mai noi, de epocă modernă și contemporană din lunca râului, nu
putem preciza în detaliu la acest stadiu al cercetării, limita sud-estică a complexului de
fortificații mai sus amintite. Pe de altă parte, putem opina că acestea urmăreau cursul
Begăi Vechi, un obstacol natural major, dublat de zonele mlăștinoase de pe malul drept
cu marile golfuri mlăștinoase dintre Cenei–Bobda și Bobda–Beregsău Mic, cât și de
pe malul stâng, întinse pe mari suprafețe chiar până la cursul râului Timiș.
În schimb limitele nod-estică și nordică sunt evidente în imaginile satelitare și
parțial în teren, fiind vorba despre un șanț cu val cu o lungime de circa 10,5 km și având
o lățime medie de circa 15 m13, care taie piciorul peninsulei. Această structură defensivă se găsește la o distanță cuprinsă între aprox. 5,5–6,5 km de fortificația circulară
Cenei-Meighița.
Până în prezent, pe lângă fortificația Cenei-Meighița, s-au identificat următoarele așezări fortificate aparținând aceluiași sector cronologic: una la nord de Bobda, una
la nord de Beregsău Mic, precum și trei așezări fortificate între Checea și Cărpiniș.
Trebuie să menționăm că aceste noi fortificații sunt interconectate cu o complexă rețea
de valuri și șanțuri vizibile pe multiple imagini satelitare și confirmate parțial în teren.
Desigur că existența acestora trebuie confirmată prin metode geofizice și
prin sondaje arheologice, pentru a clarifica dimensiunile și tehnica de execuție.
12

Hărțile vechi, ca de ex. Bega Veche și canalul navigabil dintre Timișoara și Zrejnanin (AlteBega und Schiffarths Canal von Temeswar bis Grosz-Becskerek), 1837, online https://maps.
hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/4636/view/?pg=2&bbox=-589%2C-5866%2C9125%2C375
(accesat 1.09.2016), ne aduc însă informații despre microgeografia regiunii în starea ei inițială,
în special despre extensia zonelor mlăștinoase și a cursurilor vechi de apă. Putem observa golful mlăștinos dintre Cenei și Bobda precum și faptul că zona tumulilor de la Checea este formată dintr-un areal de terenuri mai ridicat, înconjurat de mlaștini.
13
Toate măsurătorile din acest articol au fost efectuate cu aplicația Google Earth Pro versiunea: Earth version 7.1.7.2600.
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Pe schița noastră, cu culoare galbenă am marcat zonele în care am găsit intense
urme de locuire de la sfârșitul epocii bronzului, certificate printr-un bogat material ceramic, care după cum se observă, corespund cu interiorul zonelor fortificate (așa cum
apar ele pe imaginile fotografice).
O altă foarte probabilă așezare fortificată, identificată pe baza imaginilor satelitare, s-ar afla la sud-vest de Checea14.

3. Descrierea fortificației de la Bobda
În imediata vecinătate a localității Bobda, pe malul stâng al râului Bega Veche,
se află fortificația de la Cenei-Meighița15, precum și necropola de incinerație de tip
Cruceni-Belegiš16.
La o simplă analiză a imaginilor satelitare (Fig. 3a) și aeriene (Fig. 3b) se poate observa un sistem defensiv oval, neregulat, cu o suprafață vizibilă de minim 128 ha
și cu un perimetru de aprox. 4,4 km, a unei posibile fortificații preistorice17, a cărei
jumătate sudică este acoperită azi de satul Bobda (Fig. 4).
Pentru calcularea suprafeței s-a analizat doar incinta în care se găsește și necropola de epoca bronzului, chiar dacă pe vechea hartă a localității figurează un tumul
chiar în interiorul acesteia. Desigur o analiză aprofundată, coroborată cu alte metode
de investigație arheologică, ar putea integra și alte șanțuri și valuri din vecinătatea nordică a fortificației (de exemplu, unul din ele pornind aparent din apropierea sitului
Gomila din Via Spăii18).
O analiză atentă a hărții evidențiază limitele naturale la vest, sud și est, reprezentate de zonele mlăștinoase și explică necesitatea unor lucrări mai ample de fortificare în zona nordică.
Suprafețele marcate cu gri deschis (galben) (Fig. 5) reprezintă arealele în care
au fost identificate, în urma cercetărilor de teren, urme de intensă locuire aparținând
sfârșitului epocii bronzului, conform materialului ceramic recoltat din teren (Pl. 1).
Calitatea perieghezelor efectuate a fost influențată de starea culturilor de cereale din momentele verificării în teren, în unele cazuri împiedicând cercetarea întregii
suprafețe a fortificației. Cu toate acestea, coroborând toate datele, putem considera că
sunt suficiente elemente pentru a o atribui perioadei cronologice mai sus menționate.
Deși citată în mai multe lucrări19, necropola de la Bobda, investigată în 1959–
'60 de către Marius MOGA, “a rămas inedită cu excepția a două semnalări”20 și, se
pare, că a cuprins un număr de aproximativ 20 de morminte de incinerație21. Cu toate
acestea, în opinia lui Marian GUMĂ, se pot defini chiar două faze (Bobda I și II) pe
14

45°43′25″ N, 20°48′47″ E.
45°43′28″ N, 20°55′14″ E.
16
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN), Cod RAN 156295.01.
17
45°44′41″ N, 20°56′30″ E.
18
Medeleț, Bugilan, 1995; Repertoriul Arheologic Naţional (RAN), Cod RAN 156295.02.
19
Glodariu, Iaroslavschi, 1979, p. 12; Mărghitan 1980, p. 74, 78; Gudea, Moțu, 1983, p. 192,
193; Borofka, 1987, p. 62; Medeleț, 1995, p. 289; Szentmiklosi, Drașovean, 2004, p. 71.
20
Gumă, 1993, p. 142.
21
Gumă, 1993, p. 171.
15
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Fig. 3. Fortificația de la Bobda; a. imagine satelitară, sursa Bing Maps
modificat; b. imagine aeriană, sursa USGS modificat22.
22

http://earthexplorer.usgs.gov/ (accesat 1.09.2016). Entity ID:DS1103-2139DA080_d.
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Fig. 4. Hartă a localității Bobda dinaintea sistematizării23 1773.

23

https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/49/ (accesat 1.09.2016).
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Fig. 5. Fortificația de la Bobda (Google Earth modificat).
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Fig. 6. Fortificația de la Beregsău Mic (a. imagine satelitară, sursa
Bing Maps24 modificat; b. imagine aeriană, sursa USGS25 modificat).
24
25

https://www.bing.com/mapspreview (accesat 1.09.2016).
http://earthexplorer.usgs.gov/ (accesat 1.09.2016). Entity ID:DS1103-2139DA080_d.
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baza descoperirilor, autorul încadrându-le – prin elementele stilistice caracteristice decorului cât și a formei vaselor de ceramică – într-un grup cultural aparținând culturii
Cruceni-Belegiš26. În lucrarea sa, care descrie perioada Hallstattului în sud-vestul
României, M. Gumă publică patru dintre vasele descoperite la Bobda27.
Amintim însă că în cadrul descoperirilor efectuate la mijlocul secolului trecut
iese în evidență un pandantivu sau brățară din fier28, primul obiect de podoabă din
acest material descoperit pe teritoriul României până în prezent și care datează situl
de aici în Hallstatt A.
De menționat și faptul că în Repertoriul Arheologic Național apare specificat
în hotarul satului un tumul: Gomila de lângă sat (Gomila lui Bagi)29. După cum se
poate ușor observa, pe vechea dar precisa hartă habsburgică (Fig. 4) sunt marcați un
număr de șapte tumuli pe teritoriul Bobdei și unul chiar pe granița cu Beregsău Mic, în
plus, în interiorul satului, atât vechiul cimitir cât și biserica par la rândul lor amplasate
pe tumuli. În aceste condiții, este greu de spus la care dintre ei face referire mențiunea
din repertoriul național.

4. Descrierea fortificației de la Beregsău Mic
Atunci când am analizat imaginile satelitare și aeriene din zona localității
Beregsău Mic (Nemeth) atenția ne-a fost atrasă de un meandru tăiat de un șanț și val
cu o lățime de circa 20 m în apropierea drumului comunal, care leagă această localitate
de drumul național Beregsău Mare–Cărpiniș (DN 59A) (Fig. 6.a÷b).
Nu am găsit explicații plauzibile pentru o lucrare modernă de hidroameliorații
sau datând din perioada imperială habsburgică. De asemenea, imaginile satelitare au
relevat prezența acelorași indici revelatori de culoare, care ne-au ajutat la descoperirea
în decursul ultimului deceniu a zeci de situri arheologice de epoca bronzului.
Cercetările perieghetice din zonă au dus la identificarea unor întinse urme de
așezare umană aparținând sfârșitului epocii bronzului, atât în interiorul meandrului cât
și în exteriorul acestuia, în zonele marcate de noi pe hartă cu gri (galben) (Fig. 7).
Fortificația30 se întinde pe o suprafață de circa 125 ha și are un perimetru de
aproape 4,8 km. După cum se poate constata din analiza geomorfologică, constructorii
ei au speculat meandrele pârâului Crivaia (Krivaja-er)31 cât și toate zonele mlăștinoase
înconjurătoare. Chiar dacă limita de sud-vest a fortificației nu e vizibilă în imaginile
aeriene și satelitare, credem că schița noastră reflectă destul de bine realitatea. Chiar
dacă știam din imaginile satelitare locația exactă a incintei fortificate, în teren am întâmpinat unele dificultăți, deoarece urmele acesteia sunt aproape în întregime distruse de
agricultura modernă practicată intensiv. Pe alocuri se mai observă diferențe de nivel
de circa 0,5 m dar și culoarea diferită a solului.
26

Gumă, 1993, p. 275, Fig.10.
Gumă, 1993, Planșa X 2-5.
28
Gumă, 1993, p. 263-264.
29
Repertoriul Arheologic Naţional, Cod RAN 156295.03.
30
45°45′36″ N, 20°57′59″ E.
31
http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/?bbox=2324770.110208154%2C5738232.814282075
5%2C2342369.735970816%2C5747195.055848512 (accesat 1.09.2016).
27
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Fig. 7. Fortificația de la Beregsău Mic (Google Earth modificat).
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Fig. 8. Grupul de așezări fortificate de la Checea-Nord-Est.
a. imagine satelitară, sursa Bing Maps32 modificat;
b. imagine satelitară, sursa Google Earth 2013 modificat.
În imaginile satelitare se observă și legătura printr-un sistem de val-șanț cu fortificația de la Bobda dar și legătura dublă cu grupul de fortificații de la nord-est de
Checea, prin intermediul valului exterior cu Checea-2 cât și a celui ce traversează zona
mlăștinoasă Slatina cu Checea-3.
Consultând RAN33 am constatat că la Beregsău Mic figurează doar două movile
de pământ, citate dintr-o lucrare a lui Florin MEDELEȚ și Ioan BUGILAN34. Există
cel puțin doi tumuli importanți în această zonă în interiorul complexului teritorial
32

https://www.bing.com/mapspreview (accesat 1.09.2016).
Repertoriul Arheologic Naţional, Cod RAN 158591.01.
34
Medeleţ, Bugilan, 1987, p. 107.
33
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CBBMCC: unul situat între două dintre valurile nordice, la circa 2,5 km NV de sat,
denumit pe hărți Gomila Mare35 și un al doilea fără nume, la nord de calea ferată
Timișoara–Jimbolia, situat între cursul Crivaiei și valul exterior nordic, cu înălțimea
de circa 2,5 m și un diametru de circa 50 m, care se găsește la circa 3,6 km nord-vest
de Beregsău Mic36. Probabil că tumulul situat la circa 4,5 km nord-vest de sat, cel
menționat în repertoriul lui Medeleț și Bugilan, aproape de localitatea Cărpiniș, la
exterior zona investigată de noi, figurează pe hărți sub denumirea Dicker Hugel37,
având o înălțime de circa 3,5 m. Datarea fortificației a fost făcută pe baza analizei
materialului ceramic recoltat la fața locului (Pl. 2).

5. Descrierea grupului de trei fortificații de la Checea-Nord-Est
Una dintre cele mai simple și sigure analize a imaginilor satelitare s-a derulat
în cazul acestui grup de trei așezări fortificate de la nord-est de Checea (Kecsa) (Fig.
8.a÷b).
Gruparea lor în teren formează un fel de triunghi în jurul unei zone mlăștinoase (Dola) traversată de cursul pârâului Crivaia.
Fortificația de la Checea-3 Nord-Est38 este cea mai mare (circa 42 ha) și are
cel puțin două incinte, iar împreună cu cea de la Checea-2 Nord-Est39 (circa 20 ha) se
sprijină pe valul exterior al complexului teritorial CBBMCC fiind despărțite doar de
o îngustă fîșie de teren joasă și mlăștinoasă.
Fortificația de la Checea-1 Nord-Est40 (circa 14 ha prima incintă, Fig. 9) se
află la o distanță de circa 1 km sud-est de primele două mai sus amintite și se găsește
pe o insulă de pământ ușor supraînălțată (cu circa 1 m față de terenul din jur) formată
de două brațe ale Crivaiei. Ea este legată printr-un sistem val-șanț dublu (lățime de circa 50 m) de Checea-2 Nord-Est. Partea exterioară a acestui val continuă în direcția est,
pe o distanță de circa 5 km, până la fortificația de la Beregsău Mic.
Pe imaginile satelitare (Fig. 8a) se mai observă la nord de valul exterior, în
dreptul acestui grup de fortificații de la Checea-Nord-Est, alte câteva posibile lucrări
defensive.
Este foarte interesantă analiza construcției acestui grup de fortificații. Într-un
fel aceste trei fortificații se sprijină una pe cealaltă pe flancuri ele putând adăposti în
mijlocul lor o forță mai mare sau să reziste independent.
Legat de evoluția acestui grup de fortificații ne permitem să lansăm următoarea
ipoteză: s-ar putea ca cea de la Checea-1 Nord-Est să fi fost prima construită din acest
grup. Checea-2 Nord-Est ar fi putut fi construită probabil simultan cu marele sistem
exterior cu val și șanț, iar cea de la Checea-3 Nord-Est să fie consecința necesității
adăpostirii unei populații mai mari.

35

45°46′11.56″ N, 20°57′33.37″ E.
45°46′50.41″ N, 20°57′18.76″ E.
37
45°47′1.98″ N, 20°56′16.39″ E.
38
45°45′32″ N, 20°53′14″ E.
39
45°46′6″ N, 20°52′40″ E.
40
45°45′55″ N, 20°52′19″ E.
36
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Fig. 9. Grupul de așezări fortificate de la Checea-Nord-Est
(Google Earth modificat).
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Ca și în cazul celorlalte fortificații amintite în acest articol, am efectuat o serie
de periegheze în această zonă, descoperind doar în interiorul acestora (marcat cu gri
(galben); Fig. 9) urme de locuire aparținând finalului epocii bronzului (Pl. 3).
În cazul localității Checea repertoriile arheologice sunt cu mult mai bogate
decât a celorlalte localități învecinate, datorită interesului cercetătorilor, care au efectuat investigații în acest areal încă de la sfârșitului secolului al XIX-lea41.
Referitor la epoca bronzului, ele sunt concentrate asupra sitului de lângă locul
numit “Kurjacka greda”42 (o veche fermă) situat în zona de sud-vest a complexului
teritorial CBBMCC, în zona tumulilor de la Checea43 (Fig. 1).
Datorită interesantelor descoperiri de aici, o parte a zonei tumulilor de la
Checea sunt cuprinși în Lista Monumentelor Istorice44.
Din ceea ce putem observa în prezent pe hărțile satelitare, nu avem nici un indiciu pe acestea care ne-ar putea sugera că și această așezare era fortificată.
Pe lista RAN în dreptul ei figurează la rubrica descriere/observații: “În hotarul localităţii s-a descoperit o aşezare de epoca bronzului, poate fortificată”45. De
fapt, această posibilă fortificare se explică prin afirmațiile, în general pertinente, pe care
le face Liviu MĂRGHITAN, acum mai bine de trei decenii: “…localitățile purtătorilor culturii epocii bronzului se află așezate în genere pe terenuri mlăștinoase, unde
ocupau porțiuni de pământ ușor ridicate. Motivul pentru care erau preferate locurile
mlăștinoase, greu de străbătut, nu e dificil de întrevăzut. Elementul principal ce asigura relativa izolare față de lumea înconjurătoare nu era nici șanțul artficial, nici
palisada, ci acest rol defensiv revenea întinderilor palustre din jurul satului. La un
asemenea concept de apărare considerăm că putea cel mai bine să ajungă o popu41

“Ca urmare a raportului înaintat de dr. Berkeszi [István], comisia a decis efectuarea de săpături arheologice la Kecsa iar cu conducerea acestor săpături au fost numiţi dr. Berkeszi şi
Orosz [Endre]. La şedinţa din data de 3 noiembrie s-a prezentat un raport preliminar din care
redăm următoarele: La sud-est de localitate, între fermele Dellimanits şi Cordier pe drumul
ce trece între ferme, la treisferturi de oră de mers pe jos, în zona numită „Kurjácska Greda”
sunt urmele unei aşezări preistorice. La bifurcarea drumului de ţară amintit, pe partea stângă
a drumului din dreapta este o movilă remarcabilă, artificială (tumul). La aproximativ 250 de
paşi de movila amintită pe partea stângă a proiectatei linii ferate Párdány–Jimbolia, pe terenul arabil ne atrage privirea mai multe movile de diferite dimensiuni. Cea mai mare are diametrul de aproximativ 50 de paşi iar cea mai mică doar 15 paşi, aceasta din urmă fiind deja
foarte plată este greu vizibilă, în timp ce movila mare se înalţă cu 0,7 m deasupra nivelului
solului. Pe un teren restrâns, sunt 15 astfel de movile, acestea împreună formând aşezarea
preistorică „Kurjácska Greda”. Majoritatea urmelor lăsate de omul preistoric sunt în aceste
movile, în timp ce pe terenurile din jur sunt doar urme sporadice”. (Milleker, 1897, p. 58).
Aici este descrisă o așezare tipică de sfârșit de epoca bronzului; am găsit zeci de cazuri
similare în cercetările noastre de teren, denumite în trecut de anumiți cercetători “cenușare”.
42
Ferma de sec. XIX are coordonatele 45°43′42.51″ N, 20°51′8.56″ E.
43
Milleker, 1900, p. 67, Arhiva Repertoriul Arheologic al României a Institutului de Arheologie
“Vasile Pârvan”, Index de locuri: Checea; Mărghitan, 1979, p. 82; Gudea, Moțu, 1983, p. 177178; Luca, 2006, p. 68.
44
Măruia et alii, 2011, p. 192-206.
45
Repertoriul Arheologic Naţional, Cod RAN 156302.02.
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lație familiarizată cu detaliile topografice ale microzonei în care își ducea existența.
Performanța de a se descurca pe cărările întortochiate ale unui teren mocirlos nu era
nicidecum la îndemâna unor triburi sosite de relativ puțină vreme într-un ținut a cărui
conformație cerea să fie îndelung investigată pentru a fi temeinic cunoscută și valorificată. Stațiuni de epoca bronzului ampasate pe movile situate în zonele de băltire
a apelor sînt atestate la Cenei, Checea46, comuna Cenei, Foeni, Pustiniș, comuna
Uivar, Uivar, ... Prezența așezărilor de pe terenurile mlăștinoase care prin însăși poziția lor erau greu accesibile și nu mai necesitau o fortificare artificială (sb.n. - o afirmație hazardată în opinia noastră), era însă condiționată de existența respectivelor
mlaștini”47.
În fișa de repertoriu48 a localității Checea apare, la nota 2, o descriere succintă,
care reflectă ample cercetări de teren, a situației din terenul învecinat acesteia: “În jurul
satului se află cca 30 de grinduri similare (cu cel de lângă Kurjaska Greda -n.n.), în
formă de movile plate, de 0,50-0,70 m înălțime, avînd deasupra lor resturi din aceiași
epocă (a bronzului -n.n.) ori din prima epocă a fierului. Au fost semnalate la NE de sat,
de o parte și de alta a șoselei dintre Checea și Bobda, în partea numită Dola, până
la Cărpiniș (Gyrtyamos), lîngă cărămidăria de la E de sat, numit Planiște, la fostul
conac Cordier, la locurile numite Brînzoi și Gornile, la cărămidăria Novakovic. Din
unele din ele cum este cazul unui grind dela SE de sat, în spatele fostului conac Cordier,
pe drumul fermei Hekler, provin obiecte similare cu cele menționate la punctul precedent (de epoca bronzului -n.n.). De asemenea într-un astfel de grind trebuie să fi fost
găsit și un celt de bronz de la sfîrșitul epocii bronzului provenind din Checea și păstrat la M[u]z[eul din]. Timișoara”.
Observăm larga extensie a descoperirilor de epoca bronzului începând la nordest, de lângă Cărpiniș, trecând pe la est de Checea și terminându-se la sud-est sau poate chiar sud-vest (toponimul Brînzoi, care apare sub forma Brînza49 pe a doua ridicare
militară50, existent la circa 5 km de biserică, în apropierea drumului care lega Checea
de Heitin și la doar 750–1000 m de vechiul curs al Begăi Vechi înainte de regularizare).
Deși în repertorii apar și alte descoperiri din alte epoci, în acest areal ele sunt
izolate și ne întăresc convingerea că fortificațiile de aici aparțin epocii bronzului.

6. Discuții
Vom încerca în cele ce urmează să schițăm un prim scenariu privind o posibilă evoluție a complexului de fortificații teritoriale CBBMCC.
Credem că inițial au existat cel puțin patru comunități separate la Cenei, Bobda,
Beregsău Mic și Checea-1 Nord-Est. Primele incinte beneficiau de poziții naturale favo46

După cum se poate observa din text, el se referă, de fapt, în cazul Checea la așezarea de epoca
bronzului de la Kurjaska Greda.
47
Mărghitan, 1979, p. 81-82.
48
Arhiva Repertoriul Arheologic al României a Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”,
Index de locuri: Checea. Punctul 3.
49
45°42′32.41″ N, 20°48′46.95″ E.
50
http://mapire.eu/en/synchron/surveys/?bbox=2315787.5650560786%2C5732740.0972026
43%2C2317982.7409621435%2C5734959.159680047 (accesat 1.09.2016).
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rabile unei fortificări separate.
Pe măsura creșterii populației și sporire a forței comunității, posibil să se fi
construit un val comun pentru a apăra comunitățile de la Bobda și Beregsău Mic. A
urmat mai apoi construirea în zona nordică a unui val interior, care leagă comunitățile
de la Beregsău Mic și Checea-1 Nord-Est, culminând în faza finală cu construcția marelui val exterior.
Rezultatul, așa cum îl cunoaștem azi, extrem de complex și încă imprecis, sugerează o situație tactică defensivă de excepție, chiar dacă un atacator ar fi străpuns apărarea pe valurile exterioare, el s-ar fi trezit practic înconjurat de patru fortificații din interiorul cărora ar fi putut fi expus atacului din patru direcții.
Așa cum am precizat anterior, complexul teritorial CBBMCC este avantajat
de o poziție geografică favorabilă unui scop defensiv. Există oare și o altă premisă pentru amplasarea lui în acest loc?
În lipsa altor interpretări, se pot lansa și alte ipoteze. Un prim răspuns poate
veni din faptul că la Cenei se termină ceea ce cartografii habsburgi au figurat pe hărțile lor drept un “șanț roman”, unul din cele trei importante din Banat (Fig. 10)51. Chiar
dacă astăzi începem să avem rezerve privind atribuirea tuturor acestor lucrări epocii
romane, neexistând încă datări precise privind construcția lor, este foarte probabil ca
și în alte epoci poziția Ceneiului să fi avut o importanță strategică.
Revenind la Fig. 10, care reprezintă o hartă a Districtului Timișoarei așa cum
a fost el cunoscut în preajma anului 1720, aplecându-ne asupra zonei analizate de noi,
vom observa alte două mari lucrări de fortificații: prima la sud de Cenei și Bobda, de
această dată pe malul stâng al Begăi Vechi și o alta mai complexă situată între localitățile Otelec și Novi Itebej (Serbia), la circa 17 km sud-vest de Cenei. Este vorba de
fortificațiile pe care le-a construit probabil armata habsburgică pentru a opri armata
otomană condusă de sultanul Mustafa al II-lea venit de la Titel (Serbia) în sprijinul
cetății Timișoara asediată de habsburgi în vara anului 1696. În acest loc au avut loc o
serie de bătălii (24–26 August) și avem o descriere detaliată a acestora în cronica lui
Mehmed Rașid Tarih52, cât și în monografia lui Francesco GRISELINI, care atribuie
ample lucrări de fortificare în această bătălie și armatei otomane53.
Acesta ar fi un al doilea argument, cel militar, referitor la poziția Ceneiului ca
loc obligatoriu de trecere între mlaștini spre sud-vest spre Titel, către confluența Tisei
51

Nemeth, 2015, p. 236, Fig. 16.
“Ghiaurii cei josnici care, întărind în metereze la locul numit Hisar-Ardî (spatele fortăreței –
Palanca Mare -n.n.), asediau cetatea Timișoara cu tunuri și cu hambrale, auzind că oștile islamice se apropiau de locul acela, au pornit din fața cetății în a noua zi de asediu și și-au așezat
tabăra lor nenorocită într-o trecătoare mlăștinoasă în ambele părți, aflată în drumul oștilor
islamice, s-au străduit să pregăteasca cu grijă armele de luptă. Deoarece la dreapta și la stînga locului mai sus arătat, unde era tabăra dușmanului credinței, se aflau mlaștini întrucît
trecerea spre Timișoara nu era posibilă prin altă parte … A doua zi, s-a dus oastea pedestră
ca să intre în metereze și, din loc în loc, au început să fie așezate tunuri” (Mehmet, 1980, p.
189-193).
53
Griselini, 1984, p. 102-104.
52
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cu Dunărea, prin interfluviul dintre Bega Veche și Timiș, zonă care reprezenta o importantă cale de comunicație.
Este interesant faptul că deși sunt lucrări de fortificații mult mai recente, ele
sunt practic aproape invizibile pe imaginile satelitare și aeriene.
Comparând cele două situații nu trebuie să neglijăm faptul că fortificațiile din
secolul al XVII-lea erau temporare (de campanie) spre deosebire de cele de epoca bronzului, care erau permanete probabil. Un alt aspect, care naște multiple întrebări, este
legat de tipul războiului; în cazul înfruntării din secolul al XVII-lea, vorbim de două
imperii, habsburg și otoman, și de cea mai importantă bătălie din acel an dintr-un război, care, în final, se va încheia cu pacea consființită prin Tratatul de la Karlowitz din
anul 1699. În epoca bronzului, în același teritoriu, existau fortificații care ca amploare
și efort puteau fi comparabile cu ale Timișoarei medievale. Se pune întrebarea firească
dacă războiul în preistorie era purtat oare de niște societăți organizate sub forma definită de știința modernă a chiefdom-urilor? Ce știm cu adevărat despre arta războiului
la sfârșitul epocii bronzului în Câmpia Panonică?
Ar fi necesar să ne aruncăm o privire și asupra unei noi hărți actualizate cu
marile așezări fortificate de la sfârșitul epocii bronzului din vecinătatea Ceneiului de
pe teritoriul României (Fig. 11). În contextul datelor pe care le deținem până în acest
moment, nu ne permitem să efectuăm o analiză asupra informațiilor conținute în această hartă, așteptând mai întâi noi cercetări asupra acestora, care să ne aducă noi indicii
legate de datarea precisă, cât și a structurii lor exacte.
De altfel, odată cu analiza noilor descoperiri de fortificații din zonele Variaș și
Cenei, ar trebui reanalizate într-un context mai larg toate așezările fortificate din epoca
bronzului, existând indicii (ca de exemplu la Sânnicolau Mare54) că acestea ar putea
avea o suprafață mult mai mare sub control, existând în acest sens dovezile unor lucrări
de fortificare complexe.
Un alt aspect demn de remarcat, legat de complexul teritorial de fortificații din
epoca bronzului, este prezența în interiorul acestuia a unui număr mare de tumuli55 (Fig.
1). Despre unii știm că aparțin epocii bronzului, cum ar fi cei de la Checea-Kurjaska
Greda. Observăm că, pe lângă cei diseminați, mai există două grupări în sud-vestul
complexului teritorial analizat de noi, acolo unde începe zona mlăștinoasă și în care
ne-ar fi greu să observăm azi urmele unor lucrări de fortificație. Pe de altă parte, pe
lângă rolul de monumente funerare, unii din tumuli, prin înălțimea lor, ar putea fi utile
puncte de observație și comunicare, care ar facilita controlul unei astfel de suprafețe
enorme de teren. Credem că un studiu al intervizibilității, combinat cu cercetări arheologice intruzive, ar putea aduce cu siguranță noi informații în legătură cu rolul jucat
de aceștia la sfârșitul epocii bronzului în cadrul acestei mari comunități de la Cenei.
Am mai adăuga câteva observații legate de zona sudică a acestui complex;
prima este legată de posibilitatea existenței unui meandru fortificat, analog celor de la
54

Dorogostaisky, Ardelean, 2014, p. 331-333, Stavilă, 2015, p. 236.
Medeleț, Bugilan, 1987, p. 107-110, 117-120, 175; Măruia et alii, 2011, p. 192-206;
http://mapire.eu/en/map/hkf_75e/?bbox=2295977.2371159815%2C5717795.463844324%2
C2366375.740166629%2C5753644.430110072 (accesat 1.09.2016).
55
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Fig. 10. Detaliu din harta districtului Timișoarei
(Mappa von Temesvaer district 1720), modificat56.
56

https://maps.hungaricana.hu/en/HTITerkeptar/561/ (accesat 1.09.2016).
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Fig. 11. Localizarea fortificațiilor databile la sfârșitul epocii bronzului
din Câmpia de Vest ( Google Earth modificat).
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Beregsău Mic, la Heitin (Tamasfalva) în Serbia57, chiar la frontiera cu România. Descoperirea în secolul al XIX-lea în arealul acestei localități al unui important depozit
de bronzuri58 ar putea întări importanța acestei poziții. O a doua observație este legată
de semnalarea de către Felix MILLEKER a unei importante așezări de epoca bronzului
la nord de Uivar și în interiorul localității moderne59, care la rândul ei ar fi putut juca un
important rol militar alături de cele ale complexului teritorial CBBMCC de la nord de
Bega Veche.
Probabil această suită de descoperiri bazată pe analiza imaginilor satelitare ar
putea fi pusă la îndoială de o parte a arheologilor, dar nu putem să nu menționăm că
însuși regretatul Florin MEDELEȚ a contestat existența celui de al patrulea val de la
Cornești-Iarcuri60, în primul amplu articol dedicat acestei mari fortificații de la sfârșitul epocii bronzului, pentru că la data respectivă nu putea verifica datele semnalate
de niște precursori61 ai cercetărilor bazate pe analiza imaginilor aeriene și confirmat
în urma cercetărilor moderne din secolul XXI62. Pe de altă parte, el spunea că: “Dacă
totuși secțiunile arheologice vor evidenția și acest val exterior, meritul descoperirii
sale va reveni în primul rînd aerofotogrametriei, care-și va dovedi astfel, odată mai
mult utilitatea și de la care așteptăm, alături de mulți alții, o redare corectă a traseelor valurilor de pămînt din cîmpia vestică, începînd cu Crișana și terminînd cu Banatul.
Aceasta mai cu seamă că asemenea monumente din pămînt - și ne gîndim atît la valuri
și cetăți, cît și la movilele artificiale numite îndeobște tumuli - dispar lent, dar inevitabil
datorită lucrărilor agricole intensive și mecanizate specifice agriculturii moderne"63.
Uimitoarea civilizație a sfârșitului epocii bronzului în sud-estul Câmpiei Panonice continuă să ne rezerve mari surprize, astfel încât credem că orice descoperire și
ipoteză de lucru trebuie luată în considerare, analizată și, eventual, combătută cu argumente. Arealul investigat de noi se adaugă spațiului mai larg bănățean unde, în ultimul
deceniu, au fost descoperite și cercetate din ce în ce mai multe situri arheologice. În
acest sens, definitivarea unei hărți a potențialului arheologic din această zonă, ar veni
atât în întâmpinarea specialiștilor, cât și în cea a autorităților publice locale, care au
obligația să-l protejeze.
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45°40′31.95″ N, 20°48′1.34″ E.
Milleker, 1897, p. 106-111.
59
Milleker, 1897, p. 114-117.
60
Medeleț, 1993, p. 139, Addenda.
61
Rada, Ciochină, Manea, 1989, p. 377-380.
62
Micle, Măruia, Dorogostaisky, 2006; Szentmiklosi et alii, 2011.
63
Medeleț, 1993, p. 139, Addenda.
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Pl. 1. Fragmente de artefacte din așezarea fortificată de la Bobda:
1÷4. Fragmente ceramice, 5. Os găurit, 6. Răzuitor, 7÷8. Fragmente ceramice.
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Pl. 2. Fragmente ceramice din așezarea fortificată de la Beregsău Mic.
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Pl. 3. Fragmente ceramice din așezarea fortificată de la Checea-Nord-Est.
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