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Descoperiri din epoca bronzului de la Felnac (jud. Arad)
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Localitatea Felnac (jud. Arad) se află pe cursul inferior al Mureșului, la 17 km sud-vest de Arad (fig. 1). Într-o 
notă publicată în anul 1992, descriam pe scurt piesele din epoca bronzului descoperite aici la începutul anilor 
1970, cu prilejul construirii unui complex zootehnic pe terasa Mureșului, la aproximativ 1 km nord-vest de cen-
trul localității, în locul numit La Vii1. Piesele proveneau dintr-un cimitir, din păcate distrus în bună parte de lu-
crările de amenajare ale menționatului complex. Alte artefacte din diferite epoci pre- și protoistorice au apărut în 
acest loc în anul 1972, în urma unor cercetări de suprafață, precum și în anii 1975-1978, când aici au fost efectuate 
săpături arheologice sistematice2.

Câteva dintre piesele de bronz apărute la Felnac au fost ilustrate de către M. Petrescu-Dîmbovița3, T. Bader4 și 
I. Bejinariu5, o parte importantă a descoperirilor a rămas însă până în prezent inedită. În lucrarea de față îmi pro-
pun publicarea integrală a pieselor salvate din cimitirul de la Felnac, ajunse în colecțiile muzeelor din Arad, Baia 
Mare, Oradea și Zalău, contribuind în acest fel la cunoașterea mai aprofundată a fenomenelor ce au caracterizat 
Bronzul târziu în regiunea cursului inferior al Mureșului, o problematică abordată, mai ales în ultimul timp, în 
mai multe studii în care se fac referiri, uneori cu date inexacte, și la descoperirile de la Felnac6. 
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