
ART A RUPESTRĂ DIN PEŞTERA GAURA CHINDIEI, 
(JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN) 

COMUNA PESCARI 

--------------VASILE BORONEANŢ--------------

în anul 1971, cu ocazia efectuării săpătmilor din aşe
za,rea de tip Schela Oladovei de la Alibeg, comuna Pesca,ri, 
jud. a,raşi-Severin, s-au cercetat peşterile mici, greu a,cce
sibile, de pe valea Dunării. Printre ~westea se numără 
şi cele două de pe „Rolul" Ch indiei, denumite de localnici 
găuri le Chindiei. Peştera ma,re a fost denumită de noi 
convenţional Gaura Chindiei I iar cea, mică Ga,ura, 
Chindiei II. Peştera mare se observă, din şo ' mt, i:u cea 
mică, fiind situată în peretele genunei de ::;ub gura peş
terii mari. e ' te ascun ·ă, vizit~ttorul nebănuind că mai jos 
ar mai putea fi alta. Acce.·ul este ceva mai jos de peştera 
mare. trecîndu-se cu oarecari riscuri peste un cot 
al prăpastiei. Întrarea este masca.tă de o vegetaţie 
abundentă ce se dezvoltă în cond i ţii optime din cauza 
şuviţei de apă care se prelinge din interiol' (fiO'. 1). Din 
această cauză a rămas cunoscută - ş i probaibil aşai a fost 
ş i pe ·te milenii - numai de cîţiva localnici care îşi aveau 
sălaşele în aprop iere. Odinioară intrarea i !-le închidea, cu 
crăci şi mărăcini. Unul dintre cei care o cunoşte~Lu ş i o 
foloseau în primi ani de după al doilea război mondial, 
a închis-o cu un gard de lemn cu portiţă şi lacă.t. 

În anul 1972, cînd s-au efectmLt sondajele în interiorul 
peşterii mari, s-a cercetat mai amănunţit ş i peştera mică, 
fotografiindu-se })icturile obJo;ervate cu un an înainte. 
în cursul lunii octombrie a aceluiaşi an ·-a procedat 
la ridicarea ei în plan, la copierea, picturilor, precum şi la 
o nouă fotogra,fi.ere. La acea ·tă ac!;iune, pe lîngă arhitec
ta Anişoara Sion, desenatorul art istic Epure Argeş, foto
graful N . Scarlat, au mai luat parte ş i geologu l V. Glăvan, 
care s-a preocupat de problema formării peşterii, şi so~ii 
Irina şi Cantemir Rişcuţia pentru copierea şi studiul 
pozitivelor de mîini şi degete de pc pereţi . 

Aceste peşteri se i:; ituează în acea, porţiune din defileul 
Dunării din zomL „Porţilor de Fier" sau „clisură", cu-
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noscută în Jiterat LLra geogrnficrL sub denumirea de strîm
tma Pcscari-Alibeg. în acest subscctor Dunărea ·e îngus
tează, pînă la 450 - 470 m, iair de o parte ş i de alta c 
ridică abrupturi cu înăl~imi de peste 100 - 120 m, formate 
din calcare j urasi e şi cretacice ş i de o fişic de roci erup
t ive p:-tleozoice 1. Se află la o înălţime de aproximativ 
80-100 m. faţă de oglinda, apei şi sînt arnte pe o linie de 
diaclază şi stratificaţie. S-au format sub acţiunea a dou~ 
izvoare carntice. Aport mare în modelare l-au avut Ş L 
apele de infiltraţie ~ . Este posibil să se fi constituit r:;ub 
acţiunea aceloraşi izvoare amîndouă, dar în etape dife
rite, tavanul şi pere~ii interiori ai peşterii cu pictmi sînt 
acoperiţi cu un strat subţire din pal'ticule fi.ne de carbonat 
de ca.Iciu. Numai în stînga intrării, scurgerile parietale 
sînt mai bogate. 

Intrarea în peştem mică ~tre lăFmea de 2,75 m. şi 
1,70 m înălţime. De aici se pătrunde în peştera propnu
ziHă care Jo;e compune dintr-o g~tl er ic principală de cca. 
60 m~. Acc:-tstni , e continuă Rpre fund cu nişte cotloane 
CM'C uneori ·e închid printr-un fel de perete cortină şi 
cîteva blocuri mari de piatră prăbuşite din tava,n. În 
partea centrală ::L galeriei se găseau înfipţ,i nişte ţăruşi 
cu trei crăci în care ·e punea drobul de sare pentru ani-
1mtle (fig. 2) . A ·tfel peştera este ş i un monument etno
gmfic. 

în inLerior CKte înLuneric, cu cxcep!;i::t după-amiezii, 
între orele 15 şi asfin!,iLul soarelui, cînd ace ·t~t, Lrecînd 
peRte cre::;tele c:-tlcarnase de la est ş i .·ud-est, pătrunde 
direut pe pereţii de nord şi nord-est din interior, pc care 

l * * * „ (;eogrnl'ia Vă ii Dunării Ro111âneşli ", Edilura Academici R .S. 
Ho111 â nia , Bucu rcş li , 1!l69, p . :!80- 283. 

2 Acesle considcra\ii ne -au rosl rormulale de călrc colegul V. Clăva n . 

CLJINDrnL 11 NU SE OBSERVĂ . LOC U L EI ESTE ~11\RCAT CU 
sAGEATA 
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DIN INT ER IOR , CU N L DINTRE ŢĂRUŞII 
FOLOS IT! PENTRU FI XAREA DROBULUI DE 

SARE 

PLAN lL PESTER I! GARA CHI DIEI 11 ; 1"1ARCAREA C LI 
NIE lNTRERUPTĂ REPREZ I TĂ ZONA BOGAT ACOPERITĂ 

CU PJCT HI. 

FIG. :J . l'ORT i llNE DIN TA VAN PE CARE SE PĂSTREAZĂ PUNCTE 
MARI DE VOP 'E .'\ . 
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sînt ş i majoritatea picturilor 3. Di'lir urme de pictură 
>înt pe toţ i pereţii. Fiind înalt, t<wanul nu <t putut fi pictat, 
nu i:t scăpat însă preocupă.rii , <leoa,recc pc <mumiLc por
\,iuni He păsLrcază pete de formă circuhtră, făcuLe prin 
a rnncm·e cu bulgări de a.rgil ă roşie (fig. 3 ). 

Toate moLivele sînt re<tliza,tc în culoare ro„· ie. MaLcri :-t 
primă e a rO'ila roş i e, de mai m uite nmtn ţc; ::;c grtKcştc atît 
în i:nteriorul cît ,; i în cxLeriorul peşterii prim;ă în breci<t 
în care esLe ·c lllp ti:ttă peştera. Vop>eaua a fosL folm1ită 
aşa cum Re găRea în mttură, fără a suferi vreo prepa.ntrc 
::;pecială, cum <tr fi a,me::;tecul cu gră::; imi. 

Pictura s-i:t păi-;tmt în chip v;u iat în fun ·ţi> de tex
t ura rocii ş i loc. În porţiunile de perete unde prelinO'erea 
<tpei e::;te mai in tensă, ş i acea::;tH, poaite varia de la cîţiva 
centimeLri li:t cîţiva centimetri , s-adegrndat par\,ial sau Lotal. 
În unele locuri producînclu-se derocări s-a di .· trui-; ş i 
pictma. În parLea, de joi:; a fost dh:;tru:ă de animale prin 
frecare cu cor·pul. În anumi te locuri, în funcţie ele circu-

htţi<t curenţilor in ter iori, s-au dcpu::;, în KLntt mai groK 
sau mai subţi1·e, cri.·tale fin e de C<tlciu caire <tu aicoperi t 
şi decorul. Porţiuni ma,i mici de perete cu decor a,u foi-;t 
acoperite de o ciupercţ"t verde, îngreuind si:w. făcînd 
imposibilă citirei:t. 

În cîmpul expunerii , moLivele ::;e întretaie ş i se RUprapmi. 
Poate unele să fi fo::;t chi<tr şters inten\,iona,t i-;prc a se 
putea, face altele pentru că nu toţ i pereţii pute<tu fi pic
Laţ i cu aceeaş i uşurinţă ş i nici nu erau la fel de bine lumi
naţi. În cîteva împrejurări parcă intenţionat ·-a căutat 
un loc ma,i ascuns pentru a fi pictat. 

Întrînd în peşteră, în dreapta, .·e ob.·ervă un grup de 
semnături de dată recentă, cu caractere httine. Deasupra, 
într-un loc greu de urcat, ·cris parcă pentru a nu putea 

3 Probabil că datorită ilumină rii peşter ii , cinci soa re le a jun ge la „ chin
di e" să fi primit denumirea ele Gă uril e Chindi ei. 
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fi şters, se găseşte un text cu caractere slavone, în pa,rte 
deteriorat de apele de prelingere (fig. 4). Urmează o 
zonă pu(,in prielnică decorării, dar :-;înt prezento, totuşi, 
un rrrup restl'îns de .·emne (fig. 5) ş i apoi zona, cea, ma i 
bine luminată în ca,re sînt masate cele mai multe motive 
(f ig. 7, 9- 10). în continuare, d~Ltorită configuraţiei pere
ţ; ilor peşterii, de::;enele sînt mai pu\1ine ca ş i în cotlm:mele 
din colţul de nord-eHt. În col ţ ul de sud-vest, nu se ob ·ervă 
decît ra.re pete de culmne roşie; la, fel ş i pe peretele de 
vest . .A.dăugăm în să observaţia că pe acest perete depu
nerea de cristale fine do cuarţ a putut acoperi culoa,rea. 

Motivele întîlnite pot fi categorisite după cum ur
me~Lză : 1. naturalist scbematiza,te, în ca,re ar intra păs[L
l'ile, elementele florale; 2. semne ş i ·im boluri, redate sin
gular, în cuplu sau în grupări; 3. elemente de alfabet 
chirilic, slavon ş i latin; 4. impre::; iuni de mîini şi degete. 

In această cla,sificare, categoriilor li s-a, acordat în 
primul rînd valoarea de studiu. Prima catecrorie prin în-

FlG . 5. DETi\l.lU DE PE PERETl~ LE DE NORD-EST PE Ci\RE 
SE /\FLĂ Pi\TRAT L CU P UN CTE Ş r /\I.TE SEMNE. 

să. i natura, sa are şi valo;ue de ·im bol. S-a,u folo::;it ter
menele de :-;ernne ş i ::; imboluri, a,co rdîncl semnelor va,loare 
de însemnări, dar ţinîndu- ::;e ·eama că în concep~ ia oa
menilor prei::;torici, diferenţa, dintre însemna,re ş i simbol 
e::; te greu de făcut. Dacă se va dovedi că o pa,rte dintre 
aceste .·emne pot fi socotite elemente ale vreunui alfa
bet străvechi, a::;upra categori ·irii lor desigur că vom reveni. 

Suma totală a celor care au putut fi citite , e ridică la, 
circa 425, da,r cel puţin tot atîtea sînt şterse, neputîn
du-se opera cu ele. 

Păsările e întîlnesc în reda,re clară de patru ori. 
Primele două se a,flă pe peretele de nord-est în panoul 
central. Altele două sînt în cotloanele dinspre fund. Ace1:1-
tea din m'ffiă se deosebesc de primele ş i ca manieră de 
execuţie . Numai una dintre cele din fundul peşterii se 
păstrează aproape integral. Are gîtul şi capul redate prin
tr-un semn de întrebare. Aripile , înt desfăşurate ş i dese-
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F.IG. 6. DETi\l.I U DE PE PERETELE DE NORD-EST lN CARE SE 
OBSERVĂ O COMB INAŢI E DE TR! UNG l-l l lJR I Ş I O LJNJE VĂLURI-

TĂ, PROBABIL O VIPERA. 

na,te prin linii pa.rnlele ce e înscriu într-un tr'iunghi cu 
vîrful în jos. Picioarele sîn t redate prin două linii în formă 
de semiparanteză. Ghiare nu se ob1:1ervă (fig. 21). Din cea, 
ele-a, doua lipsesc doar gîtul (fig. 19) ş i capul. Aripile 
desfăşurate sînt sugerate mai simplu, numa,i prin trei 
liniuţe para lele, iar corpul este obţinut din întretăierea 
Liniilor gîtul ui, ~1ripilor ş i picioarelor, care so termină 
prin ghiare. La celelalte două, artistu l a fost preocupat 
de redarea părţilor corpului. La prima dintre acestea, 
ca.pul este alcătu i t dintr-un cerc cu punct la mijloc, iar 
corpul dintr-un trunchi de con ovalizat. Capul se leagă 
de gît printr-o linie . ·c urtă şi groasă. De o parte şi de a,lta 
a trunchiului de con se artic ulează aripile, aduse pe lîngă 
corp, alcătu ite de două motive în ,·căr i ţă . Sub corp se 
ob::;erv ă şase linii scurte care <Lr reprezenta coada şi pi
cioarele (fig. 7). La cea ele-a doua, din ace<Lstă categorie, 
capul este alcătuit tot de un cerc ~L cărui delimitare, infe
rioară ::;orveşte şi la delimitarea, p~Lrţii superioare a cor
pului. P~Lrtea ::;a, inferioară e,·te redată printr-o linie în 
semicerc. Pe conturul capului ::;e ob1:1e 1·v ă ochii şi ciocul. 
Ohi~w de l<L nivel ul c:-tpulu i pomeKc a ripile înfăţişate des
făşurat prin t rei Liniuţe uşor înclina,te. Picioarele porne:-;c 
din partea de jo:-; a, corpului, terminîndu-se printr-o linie 
cc cade înclinat h b~Lza J iniei picioru lui (fig. 7, 8 ). 

Ace<tstă man i eră de tratare deo.'ebită a, fiecărei grnpc 
de pă::;~Lri poate fi pu::;ă pe Reama intent,iei de a reda specii 
diferite, dar tot atît de probabilă poa,te fi apartenenţa lor 
la, perioade i 'Lorice diferite. Un fapt cert este că au fost 
făcute de către un ini ţ ia, t; <Ll desenului. 

AtribuirmL a,ce1:1tor reprezentări de păsări unor a,nume 
::;pecii este greu de făcut. Totuşi cu prudenţa cuveni tă 
ne permitem a, emi te părerea, că cele co ::;e află în cot loa
nele peretelui din nord ar putea, fi vulturi, iar cele de ]Je 
peretele de nord-e::;t bufni\;e sau lilieci. Printre motivele 
şterse ::;înt două ::;a,u trei care, cu ri c, nir puLea fi atribui te 
păsărilor. 

Reprezentări de păsări se cuno::;c încă din p~deoliticul 
superior 4• AstfeI, la J.Ja::;caL1x (Dordogne), o pasăre ~Lpa.rc 
~Ll ăturea ele bizon . .Ap~Lrţin, după A. Leroi-Gourhan, mag
clalenianul ui (perioad~L IV) 5• La Troi1:1 Freres (Ariege) 
sînt bufniţe de zăpadă gra.v~Lte - atribui te de Ori stia.n 
Zervo::; aurignacianului6 , iar Ja, Puy de Lacan (Oorreze), 
o pasă,re gravată pe un bloc de piatră proba,bil din rnag
clailenian 7 • La Trois Freres se întîlnesc păsări sculptate 
pe un fra,gm ent de ba ·ton 8• Mai sînt şi altele, ca de exem
plu La Mas d'Azil (Ariege) 9, Isturitz (Bassc Pirenees) 10• 

4 Cris li a n Zcrvos , L 'arl de /'epoqu e <lu renne en France, Paris , 1!l5\J, 
p. '.'2. 

0 Anclrc 1.c rui -Go urlia n , Prchisloire de /'ort occidenla/ , Pa ri s, 1965, 
fi g. 74. 

u Cris ti an Zervos, op. cil ., p. 157, fi g. 77 ; i\ . 1.croi - Gourhan , op. cil ., 
p. :J97, fi g. 626. 

7 A. Lcroi - Gourha11 , op. cil., p. 373, fi g. '163 . ; Cr. Zcrvos , op. cil . 
p. 361, fi g. 397 . 

s Cr. Zcrvos, op. ci l ., p. 303, fig. 2\J3, :~\J4 . 
0 Pao lo Graziosi , J.'arle de/l 'anlica e a delia Pietro, Floren\a, 1956, 

pi. 35. 
10 idem , pi. ti2. 
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FIG. 7. PARTE DIN PERETELE DE NORD-EST PE CARE SE AFLĂ 
DOUĂ PĂSĂR I : CEA CU ARIPJLE DESFĂSURATE SUS S! CEA CU 
ARIPILE STR!NSE PE LINGĂ CORP lN DREAPTA LA. MJJLOC; 
BRĂD UTJ , FIG URA DJN LIN.II lNCÎRLJGATE ACOPERITĂ lN 
PARTEA DE .JOS DE O PATĂ lNTENSĂ DE CULOARE; DIVERSE 

SEMNE-S I.MBOL Ş l ClTEVA LITERE CH IRILI CE. 

FIG. 8. DETALIU - PASĂRE/\ MARE DE sus DE PE PErm 
TELE DE NORD-EST. 

Păsări 8Chematizate ~Lpar şi pe ceramica neolitică 
de tip Vinfa 11 • Între pictu1·ile din peştera Mi-ligura din 
nord-ve::;tul Bulgariei, acest motiv ocupă un loc destul 
de imporLant 12• Păsările constituie motiv de ornamen
tare în culturile epocii bronzului, pe ceramică. Repre
zentarea lor e.·te frecvent întîlnită pc diverse manifestări 
de artă din perioade istorice. 

Motivul în brăduţ se întîlneşte de şapte ori redat 
8incrm·, iar de a lte două ori în pereche. PrezinLă întot
dea,una o linie vertic~Llă spre care converg linii înclinate 
închipuind nervurile (fier. 7, 9, 10). Poate o variantă a 
lui o con8tituie un , emn compus dintr-o linie mai lungă 
tăiată de alte trei perpendiculare mai curte (fig. 5). 
Interesant e.·te faptul că în redare singulară sau pereche, 
motrvul e termină uneori într-.un cerc. În c\otzu l redării 
în pereche un brădu~ parc a porni tot dintr-un cer (fig. 9). 
în altă împrejurare, redat singular, porneşte din vîrful 
unui unghi. 

Cea mai veche dovadă despre motivul în arbore o 
avem tot din paleoliticul superior occidental 13• Mai 
aproape de acestea ·înt însă (ca manieră de reprezentare) 
modelele de pe ceramica neolitică de tip Vinea-Turdaş 14 , 

şi apo i de pe ceramica culturilor din epocile bronzului 
şi fierului, trecînd astfel în perioada istorică. 

11 Marto11 Roskn , n;e Sammlung Torma Szof'i a , Clu j, l!Ml , pi. CX, 
2, 12, CXXXVI, 9, 14.; J . Makkay, The laic .nco/illlic Tordos Cro 11 p of' 
Sings, tabe l A :.l:.l /6- 8, p. 15. 

12 E mm anuel Anali , Magurala Cave , Bulgaria , Bo ll e llino dcl Cenlro 
Ca nwno, di Stucli Preistor ici " , voi. V 1, 197 1, p. 98 , fig. 59 ; Lcszek Gajewski, 
Jaskinia Magura v. S la rcj P ian in e, „ Acta i\rch. Corp" , 1!l6S , X, 1, 2, 
p. 235, fi g. 2. Ma ni era 1n ca re sl nt făcute accs lc păsă ri eslc î n să cu to lui deo
sebită. De allfe l şi ca specie par a fi cl coscbile. Seamănă mai mull ci ~ nişlc 

s truţi , poate cocori. 
13 A. Leroi -Gourhan , op. cil„ p. 454, fi g. 782 c. 
11 M. Roska , op. cit., pi. CXXVJI I, 10 ; J . Makkay, op. cil ., p . 41 , 22, 

A. 26, 33. 
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F IG. O. PERETELE DE NORD-EST, PARTE A CU BRĂDUTI Ş I 
CRUCEA B !Zi\ NT I NĂ. SE POT OBSEH.VA FLEMENTE ŞTERSE DIN 

PICTURA MAI VECHE. 

Î.ntr-o formă apropi<ttă :,;e intîlneşte printre picturile 
din peştera Mă<YlU'<t din Bulgaria 15 • Motive în arbore în 
reprezentările rupestre se gă::;esc şi în alte părţi, datate 
în epoca metalelor (ex. Ai lbon-J.Jentilleres, Franţa etc.) 16• 

Tot în această categorie putem încadra o figlU'ă ce se 
apropie c::t formă de potirul florii de crin (fig. 20). 
Se întîlneşte de două ori. De forma potirului se apropie 
şi motivul compus din două semisp irale, ale căror capete 
prelungite se ancorează pe o linie dreaptă orizontală, de 
la cxtremită(, ile căreia pare a porni, în jos, cîte o altă 
linie dreaptă (fig. 33). Un asemenc~L motiv este pictat 

15 E . i\ nati , op. cil„ p. 101 , fi g. G5. 
16 .J . Cornbicr, L'art rupestre sc; /11!111aliq1.1.c dans le midi de la !•rnncc 

el Ies Alpcs occidenlules, El ucles prc lii storiqucs :J , 1072, p. 07, fi g. 47. 

l'L G. 10. lMPRE S IUN l DE DEGETE, CÎTEVA SEMNE-S IMBOL Ş I 
CAHACTERE CHIRILICE. 
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1: 1c . 11 . SEi\ INE-S IMBOL URJDE PEPER E T E LE DE TRE CER E DI N 
G ALERIE 1 COTLOA E. 

Fi i-( . 12. G R UPAH EA D E 'E MNE DE LA THECE R E A Dl GALE RIE 
1N COTLOANE . CE RC L Dl ST1 NGA S S PARE A N U APARTINE 
GRUPULLI J l·Tl l\: D MA L ŞT E H S Ş I DE ALTA. ' l.! i\ 1'" 1'}„ 

p pere~ ii uneia dintre peşterile de la Badisco din. Ita!ia , 
în car P. Gni zim; i vede o componentă 8ch emat1zata a 
corpului uman 17 • ercetările din. ~cca8Lă .. pe~ teră ate~tă 
ul'me borrate de locuire din neoltt 1cul m1JLO ·rn, 1-rnpcnor 
ş i eneolitic. . . . . 

.A doua caLcO'orie de mot ive o co11st1tU1e Remnele ş 1 
Rimbolurilc. Fa;em acca8tă deoRebire întruclt semnele 
not :weH1 sensul m;ii r estrînR de .· implă însemnare, p e 
··înd ::; imbolul încorporează o întreagă încărcătură de 
Hernni.l'icaţii m;,i o-ico-reliCTioase S<W arti .·tice: În ace.l'.'1~ Lă 
cate(Tori He încorporează clementele cru 1forrne (fond 
cele 

0

mai n um croa8e - CC<li 55) (fig. !J - 7, 9 - 12), cercul 
cu varian tele ·::iile (cu punct, b'<lirat, p enduneulaiL, încad1:at 
de două linii ver t ic::iile) (fig. 9 - 10, 12), elementele unghrn
hue (fi·"· 6, 9, 12, 17 , 1 ), semicercul (simplu Hau barat) 
(fig. 7, 10, 1 ), triunghi'uril (8imple V sau u1nif~~ cî

7
te) c1'l?°:ă hli vîd) oTupatc cîte t rei (fig. 7), paitra tu ( w. , mia 

Himplă 'c:ertica l ă '<lill orizont<tlă) (fig. 10), .linia văilurită, 
elemen t de form ai literei S 8au Z (.fi CT. 10, 14 ). Exi8tă 
unele c::iirc ai u o a l cătuire ma i ehborată C<li prezentai·e 
(Ţra. f.i că aivînd o ::;emnifiea~ie magico-relig io<tsă prec i să, 
O ' d b d v d ' V cum ::iir J' i Smtrele (fi CT. 15) ; un segment e · an a u;pusa 
verti c::ii l prezintă haşuri în partea superioară ş i linii para
lele orizontale în cea iruerioară (fig. 21), apoi un fntgment 
de ba1ndăi la tăi ( brî u) în r et1ea, dreptuno'hiul a l cătuit din 
nouă puncte diHpu ·e în t r ei şiruri p a ralele (fig. 5). AccHtea 
a u incontcxtabil valoare imbolică. N u ne vom ocupa 
ele f iecare din ace t ea1, menţionăm însăi fapt ul că multe 
s nno c încă din paleoli t icul uperior, epipaleoli t ic sau 
neolit ic. Asupta celor ma i emnificative vom mai reveni 
în ursul discuţ i ei. Dar nu sînt numa i acest ea. 

DeoHebit ni ·c pare imbolul realizat dintr-o linie 
ver tical:'li clreaptă , 8prc care cobo'ară pînă la jumătate , 
de o parte ş i de a lta, latura unui unghi, cu vîrful în ·u ·, 
o b ~inîndu-, e o pasăre stilizată (fig. 13). 

17 P. C ra ziosi, l e p illure preislori che delte arolle cli P or/o Boclisco e.S. 
Cesa re, „ Hcndico nl! de lia r lasse di scicnze morali , s lorichc c fil ologichc" 
scria Vili, vo i. XXV I, 2, 1\!71, p . 4, pi . V. fi g. 1. 
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FJC . 1:3. PO ZITIV D E M!NĂ, SE 11 E
FOHMi\ DE PA S °. RE, CU P LATE. 

în figurn1(iia mot ivelor 8Înt cîteva car? sug~rează 
stilizarea ·iluctci umane. imbolul este obţmut dmtr-o 
linie vert ica l ă, uneori îngroşată în par teai superioar~ , 
ce se întretaie, cu o linie dreaptă orizonta lă ; la ex tremi
tăţi acea' ta 8~ pr~lunge~te !n jo8 cu o linie l~Ş~r !ncl~nat~ 
spre exterior, m stmga, 1air m clreapta1 Lot o lm1e mclmata 
8pre interior, a l'Liculîndu-se apoi al tă linie ce coteş te 
xpre exterior, l ă8înd impresi<t unui picior flect <: t (fii?- 13). 
Apare în p ereche. Aminteş te 8ilueta statuetelor dm lut 
fără braţe (fig. 13 ). Prezintă asemănări ma i ale8 ·u fi -
gum de la t. J ean D'Arvery 18

• V . • • 

Un al t ul este a l că tui t dintr-un ·ere ta1a L de o lm 1e 
vert icală care în p~utmt superioară prezintă un fel de 
coamă, sub care sînt două linii pamlele ver t icale, tă i ate 
la teral de cîte o linie scurtă orizontală (fig. 17). La P cyroL 
în sud-estul Franţei ,·e ~Lflă una a ·cmănătoa:rc, din e1)oca 
mct~Ll elor rn. Numărul lor este mult mai marc „1 nu 
socotim că e8te cazul a le pomeni pe t mitc deoarece, 
r edarea e.·Lc în general apropiată. Ma.i asemănăţoare înt 
în săi c le din Oltenia , de la Pîrc~labu, des '?per1te. de re
gretatul proJ. O. S. N icolăiexc u-.E lopşor. mt vdatat e_ d~ 
au t or tot din epoca metalelor, a ~ir a u o ~t!La mamera 
de , t iliza rc ş i fiîn t făcute în cărbune io_ 

în pla n centra l, pe panoul princip::ii l a l perete! ui de nord
e8t ·e afl ă o f i O' ură ale cărei xernnifica~ i c ş i desen ·înt-. 
greu de descifrat. Se compune din m;ti mul~e linii ver t i
cale luno·i întretrtiate de linioare scurte onzontale care 
fie art i uleazăi în tr-o manier i-li biz<t t 'ăi în::ii in te de a se pierd e 
într-o pată mare de vopxea roş ie (f ig . . 7). Pri. vi tă ma i ~Len t , 
p <tta marc ro.,·ie p are a fi fo .'t făcu tă rnLen ~1omtL de ·meva 
care voia să H1copere o figmă. cc nu a pi ă ·u t (poate un 
demon). F elul um 8C combină liniile fi ITmii n e aminteş te 
de una oarecum asemănătoare din pcş tem .M ăgura ~1 

ş i de mul Le a ltele din perioad~t m eta l ?lo~._ • . 
în cat eCYOJfa ximbolurilor, ·ele ma r t mere 8mL cru cile 

(cu m~i i m~lte variante) (fig. 5, 7, ~ ' ~ 4 ) ş i p~li "'o.~ul st e
lat (pent~igrnma , a u .' Leaua cu cmc1 col ~~n) (fig. 16)
E st foarte poxibil ca între ace ·Lea să existe o relaţ i e 
de contemporaneitate. . 

El meiatele de a lfabet 8ÎDt cu c<:uacterc slav one, clu
ril ice ş i la tine. Cele chirilice se în tîlnesc p e peret le de 
nord-ext în apropier e<t crucii biz~wtine , cu braţe egale. 
înt re ace8te;i sînt unele (Trupate ca „ BP(l1) Mb " (fig. 10, 
25, 29). ,·au HJ111. (fig. 29). Li tera a t rei::ii din ;p~·ima 
CTJ'Upare eRtc parţ ial ştear.'ă dar u ma re probab1htate 
~ fost 11. Altele sînt 8au şter ·e par ţial a u dispara t e, deşi 
ini ţ ial par ·ă f i alcătuit un cuvîn t . 

ele ·Javone alcătui ·c cu s i CTuran~ă un t ext. A Io ·t 
seri p e un loc alel:l , în dreap ta intrării, dispu · p e mai 

18 .J . Co rnbi cr , op . cil „ p. :J7, fi g. 64. 
19 idem , p. 37, fi g. 4. 
20 C. S . i col ăcscu - Plopşo r , S11r /' A ri r1111eslre de 1'01/enie, IPE I<, 

1966- J\)69, 22, pi. 26 , 1, 3. L'nc lc as mă n ă ri prczinlă ş i siluclclc um a ne 
s lilizalc de pc s llncile clin preajma lacului Sira de la izvoare le fll~viulu~ 
Jenise i. De a semenea, fi guri s tiliza Le slnl cunoscute la s firş itul glaciarului 
ln zona fra nco-ca nlabri că. 

21 E. Ana li , op . cil„ p. 89, fi g. 4 1. 

http://patrimoniu.gov.ro



FIG. 14. POZITIVE 

FI G . 15. S IJ\ ll:lO I. SOl.i\ll , ÎN DnEAPTi\ I. I 1 11 Vl ·: HTIC:ALI ~, 
ZG(Hfi\TE . 

multe ş iruri (He obHm·v~t ;wum Ş<t pte) . Textul cHte a ltera.t 
de apele de p1'olin°·ere. olcga 1h1ria, Comşa, care He ocupă 
do descifrarc<t ~;a, , ne-a, exprima,t pă!'Crea, c{t ar putea, fi 
vorba, tlo un text rcli o'io8. 

Cu canwtcrc btino sînt HCl'i Kc cu cărbu 11 0 n urne de 
bărbaţ. i .·au ue familii c~11·e 8e h1 t îl11 eHc ,, i acum î11 ·o
mună. În prca.jma 101· :-;e ~t t'lă, da,ta de 1846, :-; 'l'i.·ă cu cifre 
arabe, şi un ş ir de numere seri :-;e stîngaci de la l ht 

înt ş i num 8Cri Hc cu creion negru, ş i data.te după 
1946. 

Po~tt' mod ul cum HÎ IJ t di8Ll'ibuitc reprezentă.ril e pc 
pereţi oferă, ş i criterii de dn.ta,re. 

În par te<t che<tptă sub motivul so im·, dar peste o 
pictură ma,i veche, şteanir1 par(,iaJ, Re aJl ă p(ttru linii 
zgiriatc în poziţ,ie vertica l ă, i<tr lîngă fiecare din acc8tca, 
jo1-1, în pa,rtca 1-1tîngă tie <tflă cîtc o liIJie scurtr1, tot verti
•ală pa.rnlelă, (fig. 11)). Pe peretele de nord- ·t, în ~tp 1·opierea 

petei tn<tri de vop1-1ea roşie, s ' (tflă zgî riată în 8tînc:l, 
litera .A, ia,r puţ,in ma,i departe numărul 24. Se suprapun 
peste urmele de pi ·tmă. 

După. cum a,m mai arăta, t, un număr dintre semne ·an 
Rimboluri apar împerecheate (cuplate). Sînt mRisate în 
zona de t recere din galeria mare în otloane, dar e întî l
ne ' c ş i pe peretele de nord-est, cît şi în cotloane. Sînt 
împerecheate: cercul tăiat cu linia verticală, săO'ca,ta cu 
vîrful în ·ut; cu cruceRi dreRiptă SRiU ră turnată, crucea 
răsturnată, ş i triunghiul cu săgeatRi şi semnul în formă d 
pasăre (fig. 11, 13). În două împrejurări ş i bmzii apa r· 
pereche (fig. 19) . Uneori între ace te motive e interpun 
puncte. Nu ne putem da seama, datorită suprapunerii 

28 

POLIGO UL 

l' I (; , .17. ST ll . IZA H E LJ .\IA NA ~ I c;nul'AHEA D l ~ SEMNE DJN 
COTLOA NE. 

J'JG . 18. GH l Jl'A H" COTI .O . 

motivelor, dRică ş i în alte împrejurări i'\emnelc nu ~tu fo:-;t 
cuplate. 

Sînt ş i grupări de cîte trei l':emne dar e8te greu de t;pu.· 
da,că au fost ini ţial făcute aşa sau d<tcă sînt 1-1 upmpuneri 
(fig. 12, 18). înt îm;ă grnpări de mai multe semne care 
prin al ·ătuire cît ş i prin :-;til da u certit udine că a u fo ·t 
iniţ; ial realizate Rişa cum 1-1înt ş i acum. 

O astfel de grupare întîlnim în ap1·opicrea petei ma,ri 
de pc peretele de nord-est, cătrn podeaua peşterii. .Alte 
două ·înt în cotloane, în loclll' i întunecoase. Sînt a,l · ă
tu ite din elemente unghiulare, cruciforme, linii drepte 
sau vălurite, linii curbe. Într-o sinO'lli'ă grupare apare ~ i 
cercul. emnele din grupări numai în cîteva cazuTi se 
întîlne c şi în împerecheri, iar atunci cînd se întîlnes , 
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au o grafie diferită (fig. 12, 11, 18). Faptul acesta ne face 
să credem că au fost făcute în perioade istorice diferite. 
Deoarece cele din grupări sînt mai elaborat alcătuite şi 
se fliseamănă cu un seri,·, credem că este firesc a le ocoti 
mai noi decît semnele împerechea,te, care par a se lega, 
mai mult de tradiţia prei. torică europeană. Cît de vechi 
sîut grupările este greu de spus, pentru că, semnele de 
care e face uz, alcătuirea lor, se întîlnesc în scrierea line
fliră veche şi în toate scrierile derivate sau înrudite cu 
fliceasta, dar i:;e cunosc şi în paleolitic. Pot fi texte care 
cu oi:;teneala spec ialişt ii.or vor fi dezlegate. 

De pozitivele de mîini ş i degete nu no ocupăm în mod 
special, ele fiind prezentaLe de către dr. Cantemir Rişcuţia, 
Irina Rişcuţia : „Impresiunile palmare rupestre din peş
tera GaUTa Chindiei, comuna Pescari (judeţ.ul Ca,raş
Severin) ", articol publicat în continuare. 

FIG . 19. PASĂREA DIN COTLON CĂREIA Îl LJPSEŞTE CAPUL. 
F IG. 20. PERECHE DE BRĂDUTL CEL DIN DHEAPTA AHE ÎN 
vJRr UN CERC IAR CEL DIN STINGA PAHE SĂ AIBĂ LA BAZĂ 
TOT UN CEHC. ÎN ST1NGA LOH l N SEMN ÎN FOHMA POTTHULl r 

DE CR IN. 

29 

Înainte de a face şi alte consideraţii asupra acestor' 
descoperiri, credem potrivit a arăta că în cursul anului 
1973 s-a efectuat în interiorul galeriei mari, la intrare, 
un mic sondaj de :J x 1,50 m care a mers pînă la 1,96 m 
adîncime, fără a at inge patul stîncos a l peşterii, din cauza 
unor mari blocuri de piatră prăbuşite din tavan (fig. 32). 

S-a constatat, între O ş i 0,10 m un strat de pămînt 
negru, în care s-au găsit cîteva fragmente ceramice feu
daile, apoi pînă la 0,60 rn un strat roşca,t cu multe frag
mente de roci cailcairoai:;e, derocaite, care uneori s-a,u 
alterat sa.u dezagregat într-o m<trnă calca.roaHă. albă . 
De la, 0,60 m pînă la 1,96 m urmează o depunere argi
loasă compactă de culoare brun-ro~cată, în care maiteriai
lul derocat creşte gi·adat în cantitate şi dimen::;iune pe 
măsură ce profilul se adînceşte. În cadrul acestei depuneri 
pînă la 1,10 m apar fragmenLe ceram ice, oaHe <le an imale. 

FrG. 2l. PASĂREA CU CAPUL ÎN SEMN DE ÎNTHEBARF. AVÎND 
ÎN DHEAPTA MOTJVUL lN SCĂH IŢĂ . ' 

în 197 4 s-a făcut un sondaj de 4 x 3 m în exterior, Ia. 
intrare care a merH pînă la o adîncime de 2,10 m, dar 
care nu a adus date noi. 

Fragmentele ceramice sînt în general foarte mici, 
a.t ipice ş i rulate. Unele sînt făcute dintr-o pastă cu mult 
nisip sau cuarţ piRat. Au cuJoa.rea, brună. între acestea,, 
mai <leoHebit ei:;te un fragment de buză (proba.bi! de Rtra,
chin ă) omarnentat pe muchia exter ioar;':'t cu sLrinri încli
nate, <liHptrne în ş ir, iar ),mb :1,cesLa. llll brîu a,l veola t 
(fig. 28) . Un alt fragment, provenind clin corpu l. unui vai:;, 
prezintă un orrntment din brîu în relief alveolat. 

Alte fnigmente, mai puţine la, număr, ::;înt Hwute 
dintl'-o pai:;tă mai fină de culoa.re neagră. Două dintr·e 
acestea sînt; ornamenta.te cu inciz ii adînci în benzi pa.m
iele haşmate şi umplute cu vopi:;ca, alb[t (fig. 27). Aparţin, 
clupă părerea lui S. Morintz ş i E. MoHca,lu, l1alli:;ta,t;tnlui 
mijlociu (proba.bi! cuJLm·a Basarabi). 

Sub adîncime~t de 1,10 m nu a,u mai a.părut decît 
fragmente de oase sau oase înt;rcgi de bos, ca.pra rupi
capra sau ibex, nTsus arctos eLc. 

Men(iionăm de asemenea că în 1972 H-au făcut să
pături şi în Gaura Ch indiei I (peştera ma.re de deasupra), 
în care cele mai vechi urme de locuim par a, fi din neolit;ic 
sau epoca metalelor, pei:;te ca.re Re suprapun cele din 
perioada prefeu<la.l[t sau feudală. Ma.terialele arheologice 
găsite sînt foarte puţine şi cu totul atipice ca .·ă ne poată 
oferi criterii de încadrnre mai precii:;e depozitelor. 
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FIG. 22. SJ MBOL ÎN FORMĂ DE PASĂI E G HAVAT PE O PIESĂ 
DIN COLŢ DE MISTHEŢ DE LA ICOANA (CAZANELE MICI). 

FIG. 23. PARTE DIN PERETELE DE ORD-EST, ZONA BRECIEI 
PE CARJ_., SE AFLĂ PĂTRATUL DIN PUNCTE, MOT!VUL SERPEN
TffORM PRECUM Ş I ALTE MOTJVE GEOMETR ICE. 

.Astfel ·ăpăturile arheologice din cele două peşteri 
dau certitudinea că peştera a fo t frecventată în epocile 
fierului, prefeudală sau feudală. De. altfel, ch iar la picioa
rele abruptlllui, în care e află peşterile, Re află locuiri 
din epocile fierului, romană Lirzic, feudală timpurie încît 
era de presupus că a fost cnnoscntă de către purtătorii 
acestora. 

Un alt fapt cert este că în mileniul al VII-lea sau al 
VI-lea î.e.n., locuitorii aşezării epipaleolitice de tip 
Schela Cladovei de la .Alibeg, aflată la cîteva sute de 
metri aval, au cunoscut peştera şi au frecventat-o, do
vadă stînd bucăţile de argilă roşie (folosită drept colo-

30 

rant) găsite în tratul de cultură, care provin din depozi
tul natural din peşteră . .Adăugăm că simbolul în formă 
de pasăre tilizată, întîlnit pe pereţii peşterii, ·e găi:;e ·te 
la Icoana (cultur<t Sclrnla Cladov0i), gravn,t pe Tm răzui 
tor din colţ de mi treţ (fig. 22). Foarte probabil că şi 
ailte elemente, din bogata motivistică a culturii Schela 
Cladovei, au fost pictate de către purtătorii acm;tci cul
t mi. Între acestea, în primul rînd trebuie să fi fo ·t moti
v ul în scăriţă, în reţea, apoi cîteva dintr motive.le ungh iu
Ja.re, cercul ce constituie unul din elementele de bază ale 
decorului în această cu ltură 22 , ca, de altfel si linia vă.Lu
rită care în cazul peşterii în discuţie putînd. reprezenta 
o viperă. Teama de viperă putea să insp ire un a ·emenea 
motiv ma.i a.Ies că a popula.t şi odinioară stîncări ile care 
învecinea.ză peştera. La. a.cea.sta facem observa.~ia, că 
mo<iul cum sînt combinate liniile (sintaxa lor) şi motivele 
sînt specifice culturii Schela Cladovei şi. provinciilor 
Meditera.nei în general, la. sfîrşit nl pa.leoliticului superior 
ş i în neolitic. în cazul zonei Porţilor de Fier, şi poate 
întregii. zone montane şi intramont~tne a, Ba.lcanilor, se 

FIG. 2~ .. S IMBOL UL ÎN 170HMA DE PASĂRE , ALĂT R l DE ACELA 
ÎN SĂGEATĂ.. 

FIG. 25. PARTE DIN PANOUL DE NORD-EST PE CARE SE OB
SERVĂ PERECHEA DE BRĂDUŢ[ Şl CUV1NTLIL BP(H) Mb 

poate observa o persistenţă a tradiţiilor cultural-a.i'ti.stice 
de la sfîrş itul paleoliticului care s-au r transmis epocii 
noi a pietrei 23 . 

Ch iar şi cele două păsări de pe pel'eţ,ii cotloanelor din 
fundul peşterii (fig. 20, 21), credem că trebuie raportate 
la tradiţiile din această pel'ioadă. EHte adevărat că printre 
documentele de piatră de la Lepenski Vir nu >e a.flă decît 

22 V. BoroncanL Noi dale despre cele mai vechi manifestări ele arlă 
plastică pe teritoriul Romcl11ici, „ ludii ş i cerceli!ri de islo ria arlei", 19, 1, 
1972, p. 112, fi g. 3/5; p. 113, fi g. 4. 1. 

23 V. BoroneanL Reclterclws arclleolor1iq1ies sur la c11 /111re Scite/a Cla
do11ei de la zone des „,Porles de Fer", Dacia , XV 11 , 197:1, p. 5 - 10 
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o amuletă care ar putea fi interpt'etată ca fiind o pasăre 
tilizată deoarece prezintă aripioare 24 • Stilul geometric 

în care este realizată - ca de altfel toate piesele de Ja 
Lepensk i Vir - se apropie însă foarte mult de Gaura 
Chindiei. Dacă este să acceptăm şi influenţe mediteraneene, 
~ttunc i , în primul rînd, intră în discuţie motivele întîlnite 
pe picturile mumle din sanctuarele din nivelul VII, deh 
Chatal Huyuk din Anatolia ('6150 î.e.n.), unde păsările, 
în speţ;ă v ulturii, reprezintă elementul dominant 25 • 'J;ot 
aici, în acelaşi nivel, sînt ş i ::tilte bune exemple de folo
sire a elementelor geometrice pictate şi tot cu roşu, pe, 
ş i împrejurul zeiţei cu rnîinile ridicate 26 • Pasărea cu ari 
pile desfăşurate de pe peretele de nord-est (fig. 8) îşi 
găseşte mai degrabă ::malogie la uestra, efiora fi.el 
Oa ·tillo, în perioada metalelor ~ 7 • 

Pe un vas de la, Hacilar se întîlneşte chiar un motiv 
uman ma,sculin, redus prin tilizare la o săgeată cu vîrf 
în sus 28• Ni se oferă pri lejul astfel de a aduce în discuţie 
problema semnelor. A. Leroi-Gourhan, ocupîndu-se de 
arta paleoliticului superior, constată că pe pereţii peş
terilor din zona, Frnnco-Cantabrică sînt o erie de semne
simboluri: cerc, t riunghi, pătrat, linii drepte simple ·au 
duble, săgeţ i, semne cruciforme, elemente în reţea, pc 
care le consideră, simboluri sexuale 29 • Unele dintre aces
tea continuă de-a, lungul ep ipaleoli t icului, apo i în neolitic, 
cînd cunosc o nouă ş i l argă folosire pe ceramică, ş i cl1 iar 
în epocile bronzului ş i fierului. Spre aceast~t tradiţie 
veche europeană credem că este cazul .·ă ne îndrepLăm 
a.tenţia cînd este vorba de descoperiri anLerioare migra
ţ; iilor ziRe indoeuropene ş i clin care s-a alimentaL tot spa.
ţi ul circummediteranean de-a lungul ep ipalcoliticului ş i 
neoli ticului, nefiind cazul să apelăm la Orientul Apropiat 
r;au Mijlociu pGntru a găR i rădăc i ni l e unor atari manife;:;
tări 30 • 

Este interesantă prezenţa cercului în vîrful brăduţului, 
ceea ce poate da valoare de simbol uman figurii, ca, 
mod de exprimare transfigurată, alegor ică a unei concepţ ii , 
de inteO'rare a principiului vieţii, fenomenului cosmic, ceea 
ce de fapt se întîlneşte, i în alte domenii de manife ·tare : 
balade, basme, legende, rnotivistica ceramicii , cu ătm·ile 
covoarelor etc; ca matrice de stil proprie spaţiului bal
cano-danubi::m 31 . Motivul solar, deşi e cunoscut în re
prezentări încă din neoliticul eurnpean 32, în cazul nostru 
înclinăm a crede că aparţine epocii metalelor împreună 
cu acel motiv bizar din linii şi linioare care e pierd în 
pata roşie (fig. 7). în epoca bronzu lui final acea tă re
prezentare poate fi con iderată chiar ca un element 
t ipic (fos ilă directoare) deoar ce e întîlne~ te pe o arie 
mare de răfipîndire atît în partea mediteraneană cît ş i 
nordică a continentului 33• Este posibil ca ş i unele ·emne 
sau grupări de semne să aparţină tot e1Jocii metalelor. 

24 Dragos lav Srcjov ic, J.epe11ski \fi r , Bcograd , 1969, p. 100, fi g . 37. 
26 James Mc llaart, \fil/es primiliues d'Asie M ineure Paris- Bruxe lles, 

1969, p. 90, fi g. 62 ; p. 91, fi g. 65. 
26 Idem , p. 99, fi g. 83. 
27 lforbcrt Kiihn , Die Jle/sbilder I':uropas, S tuttga rt , 1952, p. ll.6 , 

fig. 91. 
2s .J . Melaart, op. cil ., p. 110, fi g. 95 . 
29 A. Leroi- Gourhan , op . cil. , p . 101 - 110 ; 453 - 456. Rema rcă m fap

tu l că pe o l ampă de pia tră , ele la La Madeline , sl ut grava te semne icl enti cc 
cu cele clin peşteră. (Fr. Bourclier, Prchistoirc de J'rnnce , Pa ris , 1967, 
p. 287' fi g. 9) 

ao Este tot atlt ele posibil să aparpnă şi neoliti cul. Datorită fa ptului 
că aces te motive s!nt mai fr ecvente in epoca metalelor , ci nci cunosc o ex ten
sie pc întreaga E ura sie el e la Pacific ln A llan ti c, c redem că a1· putea apnr
pnc acestei epoci. Pc te ritoriul \ ă rii noastre un probab il moti v sola r se 
cunoaşte de la Plrcă l a h11 , in dC'scoperiri Ic 1 ui C. S. Ni co l ăescu -P l opşor, 
loc . cil . 

a1 J. Makkay, op. cil „ p . 43, fi g. :30 A , 9. 
32 Lucian Blaga, T rilogia cu.llurii , Orizont .~i stil , B u cureş ti , 1964, p. 

105 - 115; Mircea E li a_?e , Traile d'ltisloire des religions, Payot, Paris , 1964 , 
p. 21; V. BoroncanL Apropos <111 caraclcre magico-religi eu x des ex press ions 
arli sliques de l'cpipa/eolil/1iq11e deueloppe dan s Ic S u.d-Ouesl de la Hou.manie , 
ln Va lca moni ca Symposium , 72 ; Les Rcli g ions ele la Prc histoirc „ Valca
moni ca" , Ila I ia , 1975 , p. l J 3. 

3 :i H . Kuhn , Z11r Problemalik cler Fc/sbilder , „Ab ha nlun gen dcr Sachsi
schcn Akaclcrnic cl er \\ isscnschal'tcn w Leipzig", 5·1, l , 1962; G. Isc tti , 
N11ove ri clierclte .rnlle incisioni li nea ri di monle Bego , „ Hivista di S tu rli 
Liguri" , XXIV, :J - 4 , 1358, p. 207 ; C. Co nti , ,,lncisioni rupeslri di N/011/e 
Be110, Borclighcra , 1972 ; LI . Toppcr, F elsbilder aus der S iidspilze Spaniens, 
Mad ricl cr Millcilnn gcn, 16, 1975, p . 25 - 56. 
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FI G. 26 - '27. FRAGMENTE CERAMfCE DIN PEŞTERA - G'AURA 
CH INDIE! ll ORNAMENTATE CU MOTIVE GEOMETf\ ICE INC I

ZATE, UMPLUTE CU CULOARE ALBA. 
1: 1c. 28. FRAGMENT D l BI ZA UNU I VAS, ORNAMENTAT CU 

BR!U Al.VEOJ.AT Ş I INC IZII OBLICE. 

Fig. 29. VEDERE PAHŢIALĂ A PERETELUI DE NORD-EST. 
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f'JG . :10. S IMBOL UMAN STILIZAT D IN PEŞTERA TROU DE LA 
FE\.LAZ (SA VOIE) D JN EPOCA METALELOR 

Par a fi foarte apropiate de unele din inscrip ţiile de pe 
obiecte în scrierea cypro-arha ică , sa,u cypro-mino ică 
(700 - 475 î.e.n.), descendente ele însele din scrierea 
lineară 34• Da i· aceste semne care apar din ce în ce mai 
frecvent pe ceramica, daci că, r edate izolat, în pereche 
sau grupări , pun o problemă deosebit de importantă. 
pentru t recutul istoric al ţi'trii noastre ş i anume aceea n, 
cunoaşterii şi fo losirii lor de către daci. E le nu puteau 
fi luate decît d in fondul linear tîrziu mediteranean. Fo
losirea lor în paralel cu elemente ale a.lfabetului grec ş i 
latin dă cer t itudine faptului că erau cunoscute înain te 
de pătrunderea acestora ş i a,u fost utilizate de iniţ i aţ; i 

34 O. Masson , J.es inscrip lions cl111prioles s11//abiq11 es, Paris, 196 1, p. 
43 - 45 ; E . Masson, C11prominoi ca, „S tudia în i\ledite rra nca n Archaeology" , 
XXX I, 21974 ; Ârnc Furnmark , A. ~l'ab/el (rom lla!Jia-Triada (Struclurc 
and Func tion), „ 0 .puscula Romana " , XI , 1976, p. 1 - 21. 

F IG. 3 1. SEMNELE P ICTATE DE LA MIRMEl<. ION (l.H IMEEA) , 
HEPREZENTlND PROBAB IL O FOHM U LĂ CREŞTINĂ AVÎND 

ACEEAŞl GRA FI E CA CEA D IN PEŞTERĂ. 
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locali în întocmirea ră,boaj elor sau în probleme de cult 35• 

Interesant este că ele continuă să fie utilizate în perioada 
de forma.re a poporului român ş i în feudalismul t impuriu 
fi ind direct legate de etnogeneză ş i de popoarele care au 
intrn.t în cont~wt cu ~tceF>ta . Credem că greş it au fost 
atribuite numai unora d in aceF>te popoare 36 • 

Am arătat mai înainte că pe plafonul peşterii se află 
nişte pete (puncte mai mari) de culoare de formă circu
htră (fig. 3 ). Ş i a ·emenea motive î ş i găsesc antecedente 
numai în paleoliticul Ruperior. La Peche Merle, Gargas, 
Castillo acompania,ză negativele de mîini 37, dar aceasta 
nu înseamnă că în Peştera Cli mente II aparţin acestei 
epoci. E le sînt oricum mai tîrzii. 

Tot în paleoliticul ·uperior se cunosc primele f iguri 
natura liste făcute din puncte colorate 38 . Dar Rînt din 
această per imtdă ş i figuri geometrice, pătratul la B idon 39, 

ca.re trec ş i în art~t postpaleolitică (Mas d'Azi l 40 , Trdu 
de la Feclaz 41 etc). La Trou de la. Fecl a~, datînd din epoca 
metalelor, apare o Rt ilizare a. siluetei umane, oferind 
poate un a lt indiciu de contemporaneita.t e 42 (fig. 30). 

Pentagra ma ş i crucea bizantină îşi găsesc asemăna.re 
cu cele de la Baisarabi43 din Dobrogea, de la Slon 44 (jud. 
Prahova,), Di trău 45 (jud. Mureş) ş i din alte localităţi. 
Există între a,cestea, ş i cele citate unele deosebiri. Se 
întîlne"c pe ceramica de la D inogeţ ia sau din alte părţi 
a,Je ba,zinului dunărea,n ce datează, din perioaida prefeu
dală sa,u feudal ă de început. Da,r originea lor este mult ma,i 
veche. Crucea, zi să bizaintină est e cuno. cută încă din 

36 Din u V. nosc tli , ln. prioin(a unor semne gra{i ce (o/osile de geto-daci. 
Co muni ca re la lnstitutul ele A rheolog ic la 3 decembri e 1975, la colocviul 
privind istori a ge to-da cilor . 

36 l <iem ; D . Csa llon y, Raoassirasos Emlekek a /\arpa/ M enclenceben, 
A. Ny iregy haz i. losa Anclrns musc11111 Ev konyve, X 11 - X l V, 1972, p . 

o o o 

o o o o o o 

FIG. 32. PHOF IL UL DE NORD-EST AL SECTJ UN IT I , DIN 197:1; 
l - DEP UNERE NEAGHĂ-CENUŞ IE, D .IN EPOCA FEUDALĂ; 
2 - DEPlJNEHE GALBEN-ROŞCATĂ CU BUCĂTELE DE ARG ILĂ 
DEROCATĂ l N CARE SE AFLĂ RARE FHAGMENTE CERAM CCE 
D IN EPOCA FIEH U LlJI ; 3 - DbPUNEHE DE CULOAHE HOŞCATĂ 
STER ILĂ ARHEOLOG IC; 4 - DEPUNERE HOŞCATĂ BOGATĂ 
lN MATER IAL CLA ST IC Ş l N IS IP; 5 - DEPUNEHE HOŞCATĂ 
BOGATĂ l N MATEH IAL CLAST IC l N CARE SE AFLĂ DOAR OASE 
DE AN IMALE; 6 - BOLOVAN I ; 7 - DUNGA DE ARSUHĂ CU 
FRAGMENTE CE HAM ICE D IN EPOCA l A F IERU LU I, CU LT URA 

BASAHAB L; 8 - STÎ NCĂ. 

1:15 - 160. Au torul sus\inc c:'\ aces t sis tem de scr iere ş i nota re n fo st 
foa rte r ăsplnclit fiind ne voie ca abo lirea sa să se facă printr- un decret 
da t de Şte fa n I la cererea pnpc i S il ves tru pc la a nul 1000 lnlocuindu -1 
c u scr ierea la tin iL E vid ent că la creş tin a re, popu ln(ia maghia ră nu putea 
nvca o scri e re dcşti nii ci popu la\ia supusii poate chia r d e rit bizantin. 

" 7 A Leroi -Go nrhan , op. cil „ p. 103 , fi g. 60. 
38 Id em , fi g. 66. 
:io .I . Combi er, I .a (;ro/le li p einlures <ie l a TNe du U on ci JJ idon (Ard eche). 

„E tudes prc his loriqucs" , a, 1972, p . 7, fig. fi. 
40 Cr . Zer vos, op. ci l ., p. 44 1, fi g. 567 , 569. 
41 Pi erre A iroles, J ea n Loui s Porte , Nouoel abri li p ei n lures de l 'tige 

des metau .t. J.e Tro11 <le l a F ee/a: (Savoic). „ E tucles prc hi stor iqu cs", 3, 
1972, p . 12 - 19, fi g . 4. V 

0 

42 Aici npare ş i un semn ln formă ele cruce răsturnata care este 1n cl u
bitabi l o si lu etă uman ii , ceea cc ne face ş i rna i mu lt să c redem că semne le 
sl nt ele fa pt simboluri. O biceiul ele a rea liza fi guri d in puncte es te cunoscut 
ş i 'în redarea in c i zată ln arta pnri cta l ă, trecl nd chia r 1n epoca i sto ri că. 

43 r. Barnea , l ' r ed11orilelnie w er!enia o komeni/1pamia lnikah11 JJasara hi, 
Da cia" , V !, 1962, p . 29:3 - 311. 

" 44 1\1 . Comşa , Die JJ11/gari sc/I' Jlerrscha(I Nor<il ich des n ona 11 , „Dacia" , 
I V, 1960, p . :195 - 422 . 

4& l s t va n Kovacs , A T oszokl eloi s=iklakor czo/olek, „ Dolgozatok" , 
Cluj , V, 191 ,1, p. 229 - 265. 
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neoliticul vechi european 46 iar poligonul stelat (penta
grama) este utilizat de şcoala pitagoreică greacă 47• în 
legăturr1 cu aceasta este de menţionat faptul că la Gaura 
Chindiei II pe un panou apar, alăturat crucii bizantine, 
un Z şi un semn în forma literei T cu piciorul termin~t 
printr-o buclă întoarsă (fig. 14). Aceste semne, în aceeaş i 
grafie, sînt pictate pe un fragment de amforă din colonia 

: grecească Mirmekion din Crimeea (este posibil ca pe 
amforă să fi existat şi crucea) datată cu monedele giudice 
în sec . XIV 48 (fig. 31). Astfel emitem ipoteza că cele dju 
peşteră s-ar putea data în jurul acestei date deşi în t ra
diţia balcanică ex istau mai demult. 

Elementele de alfabet ch il'ilic şi slavon puteau fi 
oricînd scrise în perioada cînd erau folosite în zonă. 

în concluzie, picturile de care ne-am ocupat sînt făcute 
într-un loc tăinuit, caracter pe care îl au de altfel toate 
peşterile cu picturi indiferent de epocă. Dacă ne ferim 
de a-i acorda peşterii cu picturi caracter de sanctuar 
preistoric ne simţim totuşi obligaţi să subliniem că ele 
ex istă într-un loc care oricui îi inspiră teama, ia,r odată, 
int rat se simte în nesigm·anţă. 

Credem că cei ce le-au făcut - coborîndu-ne cu înţe
legerea în istorie - au avut convingerea că reprezentîn
du-le prin efectul magic, vor fi protejaţi. Nu puteau fi 
decit opera oamenilor care pe durata mileniilor au locuit-o 
măcar temporar, dar suficient timp ca să se fi acomodat 
cu teama şi întunericul. Poate cei mai noi să fi fost st i
mulaţi de operele înaintaşilor, să se fi in, pirat din tradi
ţ;iile vechi, îmbogăţindu-le cu experienţa, ş i concepţia 
epocii lor, adăugînd sau renunţînd la unele dintre motive. 

O problemă deosebită pun înseşi grupările de semne, 
în special cele cu caractere slavone, cit şi cele două semne 
care acompaniază crucea, hiza,ntină. Textul biblic cu men
ţionarea numelui prooro01,1,l11,i Isaia (vezi art icolul colegei 
Maria Comşa din acest număr) ş i numeroasele cruci bizan
tine presupun prezenţa, în acest loc a, unui om cît de cît 
iniţiat care nu putea fi d~cît un călugăr schivnic după 
cum crede Maria Comşa. In legătlll'ă cu acest fapt tre
buie să menţionăm sesizarea făcută de către J. Darrouzes 411 , 

anume că într-o scrisoar·e, aflată în colecţ ia Bibliotecii 
Academiei Române din Bucureşti, un călugăr , pe nume 
Hierothee, se plînge patriarhului Constantinopolului, 
Teodosios, că „am fost aruncaţi din mănăstirea patriarhi
cească ca un gun01:" . Etajul superior al mănăstirii a fost 
dat unui bărbat semeţ, lipsit de smerenie „un barbar de 
neam sc·it, venit d'in munţii cei înalţ·i dela rîul Physon
Dunărea, numit Istru". Acestui călugăr barbar îi face un 
portret satiric; „văzîndu-l nu a·1: putea spune dacă este 
robitl l·w1: Hn:stos. Poartă 1,1,n 7âton de fier, încălţăr·i de fier, 
1m cola'n de f'ier la gît". Lanţul colier-u.lu·i zornă·1:e asurz1:tor 
cînd scititl se mişcă, se înclină sait se plimbă la ora c'ine·i". 
„1 n piept poartă o cmce de aramă strălucind ca auritl (sait 
împodobită c1,1, aur)". Poartă „o p ·1:ele de oaie tăbăC'ită care 
asmmde probaln:l un litp ". Ochii lui „vestiton>i sufletttl11ii" 
sînt t ulburi. E „Ups·it cu tot1,1,l de cultu,ră" şi nu ştie nici 
măcar „ru.găciunea recomandată de Hristos creşt1:nilor 
pe care nu o 1:gnoră nfo-1: porcar-i1: n1:01: boari·i" ( e vorba de 
„Tatăl nostru") 50• 

Nu se poate afirm~t că barbarul scit descris de călu
gărul bizantin este cel care a locuit peştera ; se opune ş i 
datarea (probabilă şi ea) diferită a textului studiat de 
M. Comşa , între sfîrş itul sec. X (după 995) şi prima jumă
tate a sec. XI, ş i cea a scrisorii adresate patriarhului 
Rir Teodosios care a păstorit între 1179 şi 1183. 

•6 J. Makkay , op. cil„ p. 39, fi g. 21 A 
47 I. Barnea, !Jtielques co11sideralions s11r Ies inscriplions chreli enn cs 

de la Scylilie Mineure , „Dacia " , l , 1\!57, p. 274. 
48 V.F. Gaiduchevici, Rascopki Mirmekia '' l!JJ ,i - 1938 - gg. „Mate

rial! i lss ledova nia po a rcheologii SSSR", 25, 1\J52, p. 180, fi g. 8:!. lnfor
maţ.ia ne-a fost furnizată de M. Sîmpetru de la Institutul de arheologic 
căruia li mulţumim ş i pc această cale. 

49 J. Darrouzes, Un recuil epislolaire du X II-e siccle, A.cad~mie !1011-

maine. Cod, G r. 508, „Rcvue des Etudes Byzantines; :10, 1972, p. 199 - 2:30. 
50 Textul scrisorii (B.A.R., Gr. 508, p. 136 - 138) a fost tradus din 

greceşte de către colegul Nicolae Şerban Tanaşoca de la lns titulul de Cer
cclări Sud-Est E uropene, deoa rece ln ar ticolul lui .J. Darrouzes nu este 
tradus. Mulţumim colegului N. Ş. Tanaşoca alît pentru traducere cit şi 
pentru a mabililatca pe care a avut-o ele a ne sesiza exislen\a scrisorii, 
precum ş i lucrării lui .J. Darrouzes. 
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Scrisoarea confirmă ex istenţa la , Dunărea de Jos 
a unor localnici, preoţi sau călugări , puţin agreaţi şi 
denigraţi de tagma monahicească greco-b izantină . Faptul 
că scitul provine din munţii cei înalţi de la. Dunăre merită 
să fie totuşi lm1t în considerare mai ales că peştera a putut 
funcţiona ca sch it poate cu întreruperi din secolul al X-lea. 
pînă în secolul al XIV-lea după cum par a confirma cele 
două ·ernne care acompania.zrt crucm1 bizantină. Promova
rea unui băştinaş din zona Porţilor de Fier, cheia celei 
mai importante a.rtere de na:vigaţie şi punct strate()'ic al 
Emopei de S-E, trebuie înţ;eleasă ca un episod mărunt 
în lupta pentru Ruprerna, ţ i e între biserica răsăritului şi 
cea a apusului. . · 

Este foarte veros imil să. fi fo ·t român aşa cum arată 
Maria Comşa, deoarece el nu ştie să folosească semnele 
alfabetului ·Javon, nestăpînind nici limba iar faptul că 
îl ~~n~~eşte s~it, te~w~n. c,u ?are sînt pomeniţi băşti
~a,ş u ş1 m alte ,1mpreJnrar1, 111 izvoarele bizantine, poa,te 
f i un argument 111 favoarea a.cestei păreri. Astfel pon.te nu 
este întîmplătoare prezenţa. în zonă a unor rn'onumente 
religioase cum ar fi biserica de la Dubova, Iîngă peştera 
Veterani, la locul numit· Ţîrchevişte, constru i tă în ·eco
luJ al XIII-lea, în picioare încă în sec. XV s1, biserica 
de la Drobeta-Turnu Severin din cetate 52, cam din aceeaşi 
vreme, mănăstirea. Vodiţa 53 ş i poate chiar Mraconia 54. 

Suprapunerea de motive nu este un caz sinO'ular · 
' t ' I t ' t · " ' se m 1 neş e m ·oate peşterile care au fst locu ite mai 

I I 

FIG. 3:l . MOTIV REPHEZENTÎND PHOBAB JL O FIGURĂ UMANĂ 
SC:I;EMATIZATĂ. 

îndelungat sau în perioade istorice diferite. Această si
tuaţie este foarte de::; întîtnită în peşterile franco-canta
brice - din reprezentările din Sa,hara - chiar şi de la 
Măgura în Bulgarirt. Exemplul cel mai elocvent în acest 
sens ni-l oferă bisericile ş i mănăstirile în care se întîlnesc 
rmti multe rînduri de picturi; pentru a le putea vedea pe 
cele mai vechi trebuie srt trecem peste cele mai noi. 

Esenţialul în cazul reprezentărilor din peştera Gaura 
Chindiei II este că ele ex istă şi că sînt singurele cunosc'ute 
în ţară Ja noi în culoare roş ie avînd un caracter aparte 
faţă de alte descoperiri de artă rupestră, nu numai prin 
motivistică ci ş i prin maniera în care sînt realizMe sâu 
felul cum ·e combină elementele sale, că provin dintr-o 
zonă care s-a arătat prielnică unor astfel de manifestări 
încă din mileniul al XI-lea î.e.n., iar datoria noastră 
cea, dintîi este să le păstrăm, să le apărăm, să le a,cordăm 
întîia noastră grijă. 

01 Dinu V. Roselli, O a .~e :are romiinească din /!eacuri/e X II - XVJJI 
în cuprinsul celă(ii regale Pel/1. Forli/'ica(iile de la Veteran i , I. „Drobela" 
1976, p. 152. Une le date ne-a u f'osl comunicate verbal. 

52 M. Davidescu , J\1onumenle istorice din 0 1/ enia , Ilucurcşli, 1964 , 
p. 25. 

63 G h. I. Canlacuzino, Probleme ale cror11;logiei rninelor /ii slei Mllncls
liri Vodi fa. SCIV, :·l, 22, 1971 , p . 469 - 477. 

04 Săpătmilc e fectuale d e Dinu V. Rosetti. Mulţumim neobositului 
prof. Dinu V. Rosetti pentrn preţioasele informa\ii furnizate. 
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RE SUME 
En 1971, on a localise la grot tc :\ pcinturcs rou ges dite „ Gaura Chin

di ei" , situee da ns Ies parois en calca ire jurass ique et cretace du dii.file danu
bien des Portes de Fer, da ns le perimetre de la co mmune Pescari du depar
tcment de Ca ras-Severin . Ce lte grolte se compose d ' une ga h•.rie d'environ 
60 metres ca rres, prolongee vers l' intcd cur du mass if pa r p lusicurs recoins. 
Ce so nt Jes paro is de ces recoins, a insi que la parois nord-est de la galerie 
propremcnt-dile qui sont recouvertes de pcinturcs. Le restc de la grottc 
ne porlc que des rarcs traccs ele pcinlures el son pia fond es l ma rque ele grancls 
points peint~ cn rougc . Cc ux qui Ies unt peintcs trouvaicnt lcur couleur 
1\ l' inter icur mcrne ele la grolte . Diverses ca uscs, ct , c il tout premier li eu, 
Ies ca ux dcgou linant Ic lon g des parois ont cl'facc Cil pa rli e Ies pcinturcs. 
Les peinlures rcspcctives se rall gcllt da ns plusieurs ca lt\gori cs: na luralis
les-schema tisccs , cnglobant Ies oisea ux ct certa ins clcmenls flora ux: 
signcs et symboles, rcproduits soit isoles , soil clcux par deux ou groupes; 
elcmcnls des alphabcls cyri lliquc el latin ; imprcss ions ele la rnain ou des 
cloi gts . Deux oiseaux, peints dans Ies rcco ins , onl lcurs silhouet tcs reali 
sees avec des lignes, allors quc deux aulrefs peints sur la paroi 
norei -est rcvelcnt l' usagc des clements du ecrele pour Ies cleta ils de lcur 
analomic . Les rnotifs floraux , en branchc ele sapin - donc chcvronncs 
- a ppara isscnl parfois clcux par clcux: da ns cc rtai ns cas un ecrele Ies 
surmon tc ; ii y a aussi quc lqucs fi gurcs analogucs a la coupe cl' une flcur 
de lis. Le groupe des signes et des sy mbolcs es l lres ri chc : Ies clernents 
cruciformes preclo111incnt , ainsi quc Ies cercles (harrcs, t\ pecloncule , avec 
un point). Parmi Ies a ulres signes el sy rnboles, :i relenir Ies li gnes droites , 
zigzagantes ou onclulecs , Ies lria nglcs , Ies angles , Ies ear rcs , Ies points. 
Quelqucs- uns sont plus clahores , Lcls Ies motifs solaires, Ies bancles cu 
n\seau ou t\ hachurcs. Les signcs el symbolcs couplcs posenl un probleme 
special: on y voit , par exempl e, le ecrele banc co uplc avcc la li gne vcrlica lc 
la fleche avec la poinle clirigee vers le haulavec la croix clroitc ou rcnvcrsee. 
la croix rcnvcrscc avcc Ic triangle , la fleche el Ic signc cn form e cl 'oisea u. 
On consta lc une clifl'erence de sly lc e l cl 'c lcmenls cnlrc ces couplcs ele 
signcs el sy mboles d ' unc parte, e l Ies groupcs rlc signcs el symboles d 'a ulrc 

part : certains signes, utilises dans le premier cas , n'a pparaissent plus 
da ns le cleuxieme cas. C'cst ce qui nous incite a consiclfrer Ies gro upes 
des signes ct symboles co mme apparlenant i\ un c pcriocl c ullcrieurc ; ils 
dcvaient fort probablement constituer un e sortc d 'ecrilure. La question 
qui se posc ,\ lcur suj et est s' ils ne se rattachcnt pas :\ l'ccriturc lint\aire 
a ncicnne . No lons aussi la croix byza nliuc avcc scs bras ele longueur egal 
et le polygonc etoilc (pcntagrn111111c). On aper~'o it , cn outre , quelques 
mols ecrits cn caractcrcs cyrilliqucs el un texte slavon ccril en liaut de la 
paroi droitc ele l'cntrcc clar1'! lcq uc l Ma ria Comşa a idenlifie Ies mots. 
prophet c Jsa ia. Les elemcnls de l'a lphabet la lin sonl represcntes par des 
signatures modcrncs. Sur Jos parois de la gro ltc , Ies signcs se croiscnl el 
se supcrposcnt. 

Un sonclage effec lu c ,\ l' inlcrieur n'a pu allcindre Ic so l vicrgc ele la 
groltc: ii a mis au jour des couchcs d'cpoquc feoda le et du J-lallstatt. li 
serait donc :\ supposer quc ccrtai nes des pcintures rclevces sur Ies parois 
cloivent leur etre att ribuces. Les oiseaux el Ies molifs s ly liscs pourraient 
appartenira la cui ture de Sche la Ctaclovei, car ils offrenl des analogics avcc 
Ies motifs gravcs sur Ies cornes ele cerviclcs ou sur !'os, proprcs t\ celte 
culturc. lls sont cga lcmen l apparcntcs aux motifs tailles dan s Ies pi erres 
ele Lepenski Vir (Yougos lavie). Les hommes ele la cultu re de Sche la Claclovei 
connaissaient celle gro ttc, car un c habila tion d'Alibcgconlcnait plusieurs 
blocs ele peinture rouge, provenant ele cet endroit. E nfin , on retrouve sur 
une piece el ' Icoa na , confeclionnee dans un e clCfense ele sanglier. le motif 
el e l 'oisea u sty lisc. Ccs signes et symbo les incliquenl le sexe - Ic sexe co mm e 
concept et non necessaircrnenl li c au reg nc humai n. li s'agit cl ' 1111 c tradilion 
du paleolithiqu~ supericur curopce n. Ce symbolismc sera transmis pa r 
cliffcrcntes voies a ux t\poqucs ull t\ri eurcs, jusqu':\ l'âge hisloriquc , en 
lant qu 'elemcnts anhisloricprcs. Mcme si l'on ne sa urait trop insister sur 
Ies elcmcnts cl 'cpoq uc chreli cnn e, ii convicnt ele constater qu ' ils se sonl 
nourris ele l'a nci cnne traclilion . Pour cc qui est du tex le slavon el des 
mots en caraclcrcs cyrilliqucs , on nll'cncl 1•ncorc Ic point ele vne des spccin
lisles c n celle ma licrc. 

IMPRESIUNILE PALMARE RUPESTRE DIN PEŞTERA GAURA 
COMUNA PESCARI (JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN) 

CHINDIEI, 

Dr. C. RIŞC,UŢIA, 

Peretele de nord-est al peşterii Gaura Chindiei sau 
Gaura Mică - cum o numesc localnicii - prezintă, ală
turi de numeroasele desene rupestre, ce au făcut obiectul 
unor comun icări de arheologie, ş i o serie de impresiuni 
palmare urna.ne, realiza.te „pozitiv ", cu ocru roşu. Ele 
au fost imprimate, prin apăsf1re~L pe suprafaţa })eretelui 
stîncos, a palmei drepte acoperite cu un strat de ocru 
roşu. Impresiunile provin după toate indiciile metrice 
ş i morfologice, de la o s ingură persoană. 

Datorită modului de imprimare ş i condi ţiilor de relief 
ale peretelui stîncii, impresiunile sînt ineg,tle între ele, 
ca formă ş i dimensiuni, dar această diver ·itate nu estom
pează trăsătu l'ile comune ce ne îndreptăţesc să le atribuim 
pe toate unei singme persoane. Ele oferă, cu inerentele 
lacune datorite imperfecţiunilor de imprimare, un an
samblu morfologic relativ uni tfw, după cum rezultă 
din tabloul ce urmează : 

Lung. Li\\. mii -
nii Mela- Lungimea clcgelelor 

mlinii 
car paic (Phalangion-dactyl) mm 

Mina 
(Intcsly- rad ialc 

linn Dac- Mclacar-ty lion III) -·-·-
mm pale ulna-

I I I l re mm l II 111 LV V 

Nr. 1 dr. 16 7,5 6,6 7,5 8 7 6 
Nr . 2 dr. 15,5 8,5 6,2 6,6 8,2 8 6 
Nr. 3 dr. 7,3 8,5 8 6 
Nr. 4 

~: 1 
15,5 8,7 6,6 8,2 8,1 7,6 8 

N r. 5 14,8 7,6 6,8 8,4 6,5 5 
Nr. 6 dr. 7 8 7,2 6,2 

Media / 15,45 I 8,07 I 6,931 7,401 s,20/ 7 331 
' 6,2 

Indicele mîinii = 5,22 (hiperbrachicheir) 

în acest tablou au fost trecute datele brute ale măRu
rătorilor care se ~Lpropie mult de dimensiunile reale f1le 
palmei (după cum ne-am convins dintr-o lucrare s imilară, 
efectuată de noi în peştera Citu·ului-Izbuc) ş i se compen
sează, stati tic, în aşa fel încît rned1:a valorilor ne dă ima
ginea unei palme relat iv armonioase morfologic. 

De altfel, valoarea extremă a indicelui mîinii nu ar 
putea fi mult modificatfL de eventmtle erori de imprimare, 
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ori tocmai această valoare extremă este semnificativă 
tipologic. 

Indicele mîinii de 53,2 arntă că persoana care a rea.
lizat ace te impresiuni palmare ~L fost h·iperbrachfohefră, 
adică a posedat extremităţi palmare scurte ş i late. Ra
portate la dimensiunile popuh1ţie i de astăzi, impresiunile 
corespund mărimii mîinii unui adolescent de 12 - 15 ani 
de sex masculin, cu tal ia de 147 - 150 cm a,u unei femei 
cu talia de 153. 

Asupra vechirn·ii acestor impresiuni, indiciile morfo
logice nu ne spun mult, o analiză microstartigrafică a 
peliculei de ocru imprimate ar putea contribui la datare. 
Totuşi morfologia acestor mîini se leagă de prezenţa pe 
culoarul Porţilor de Fier a unor populaţii epipa leolitice, 
cromagnoide, brachimorfe. Dacă impresiunile provin de 
la un individ ~Lp~Lrţinînd ch iar acelor populaţii sau de 
la un altul ce a făcut parte dintr-o populftţie mari tîrzie, 
derivată prin microevoluţie locală din vechii epipalolitici 
a i Văii Dunării, rămîne încă de stabilit. Caracterul bra
chimol'f s-a perpetuat ş i hL populaţiile „alpine" de mai 
tirziu, din areal11l dunărean, astfel încît numai acest 
indiciu rămîne in:rnficient pentru o încadrare tipologică 
ş i cronologică. O datare cu alte mijloace metodologice 
se impune, deoarece în peştern Gaura Chindiei interesu l 
principal a l unei asemenea datări se l eagă în primul rînd 
de importanţa desenelor rupestre. 

• Mu l\.trrnim arheologului V. Boroneau\ ca re ne-a solicilal 1>a rlicipa
rea la cercetarea ele teren şi efectuarea prczcnlci cxpcrlize a nlropologicc. 

1 R. Ma rtin u. K. Saller, L e/lrbuc/I der Anl11ropo /o{ji e in S ystematisclier 
Dars/e/lung , 1962, (; . Fischer , Stullgarl. 

2 W. M. Krogman, 7'/Je J/11man Skclelon in Forensie Med icine, 1962, 
Ch. Thomas I 11bl. Springficlcl, li 1. U.S.A. 

" Dr, C. Rişcuţ. i a et lri11a Rişcuţia, Elude anll1ropo/ogiq11e d es em
preinles /Jumain es de la grol/e Cirnlui-Jzbuc , Livre du Ccntcnai rc E. G. 
Racoviţa , 1868 - 1968, Ed. Acad. R.S.R. 

ZUSAMMENl' ASSUNG 
Me nsc/Jli c/Je J/andabdriicke aus des J/o/Jle r.a11ra Chindiei , r.em eindt! Pe.w:ari 
J<reis Cara ş Severin 

Die 1-Janclabclrilckc a us cler 1-lohl e Ga ura Chindi ei , starnmcn von 
cincr jugendlichen Pcrson , ocler von cin er Frau. Der 1-Ja nsindex (5,22) 
deulel au[ l lypcrbrachycheillic, cin , mit grosscr Wahrscheinlichkeit lokal 
cromagnider, oder spă lcr „ alpinoider" Zug. Funde aus elen Epipalăolilhi
kurn des Gebictes cler Eiscrnen Torcn enlha llen Skclettreste mit cleulli
chcn cromagnidcn Merkmalen . Ob cler l-l ess tc ll er clicser l-Jancl:1bclriicke 
aus jener cpipalăolithischen , oclcr aus ciner neurcn „a lpinoiclcn" Bevol
kcnrng stamrnl , miisslc noch aur Grund cincr Dat.icrnng fcslgcslc lll wcr
clen. 

http://patrimoniu.gov.ro




