
INSCRIPTIA CHIRILICĂ DIN PEŞTERA GAURA CHINDIEI, COMUNA 
, PESCARI (JUDEŢUi CARAŞ-SEVERIN) 

MARIA COMŞA 

Inscripţia scrisa m ca,rnctere chirilice se află pe pere
tele de nord-est, în dreapta intrării . Ea a fost pictată cu 
ocru pe partea superioară a a,cestui perete de stîncă, ceea 
ce dovedeşte că a fost scrisă cu un anumit , cop. Ea constă 
din nouă rînduri inegale deoarece scrisul urmează supra
faţa mai netedă a stîncii pe care a fost pictată (fig. 1) 1. 

Din primul rînd s-au păHtrat numai două li tere P 
ş i O. în rindul al doilea la începutul rîndului He află li te
ra tJ mai ştearsă şi răsturnată. Urmează, apo i un Hpa\;iu 
gol, după care sînt scrise literele J 2A. În rîndul a,J t reilea 
se disting literele I.A, deasupra lui .A fiind un semn 8an un 
rest de literă . 

După un spaţiu liber, în care au putut int ra trei •au 
patru li tere, UTmează silaba PI, în continua re un spaţiu 
gol de circa o li teră ş i ~Lpo i literele EOI. Rîndul al patrulea 
începe cu un 3 de dimensiuni aproape duble faţă de cele
lalte litere. Se continuă cu un spaţiu gol mai mare, apo i 
literele EA, un spaţiu gol, cît ar încape o li teră, după care 
sînt literele IhE, ult imele două în ligatură . Rîndul al 
cincilea începe cu litera o turnată de partea inferioară a 
literei 3 din rîndul anterior. După un spaţiu gol urmea,ză 
un rest de literă pe care nu ~Lm putut-o restabili . După 
un alt spaţiu gol de circa o literă apaii·e Ib3, apo i din nou 
un spaţiu gol şi literele TIOPI. Literele de la, începutul 
rîndului al şaselea nu s-au păstrat, deasupra uneia din 
ele aflîndu-se o linie orizonta,lă . Urmează un .A în liga
tură se pare cu A apoi o literă care de asemenea nu e clară, 
suprapusă de o linie aproape orizontală; un rest de literă 
care nu a putut fi restabilită, apoi litera 3 sau eventua l 
B, ş i B,I ultima de dimen iuni mai mici decît celelalte. 
După un spaţiu gol în care ar încăpefL o li teră, urmează lite
rele IE3, ult ima de asemenea avînd aproximativ numa,i 
jumătat din dimensiunile celorla lte două. După un spa
ţiu gol ş i ceva mai sus sînt literele 2, B cu un punct alături, 
urmat de litera q. Dedesubtul literei S pare a fi o sedilă, 
iar deasupra s-au păstrat trei lin ioare, care eventual ar 
putea reda semnul ~ după un spaţiu gol sînt literele 
CARI.fi are înălţimea dublă faţă de celelalte două, I 
de la sfîrş it aflîndu-se în partea sa, inferioară. Din rîndul 
al şaptelea s-au păstrat doar literele \{ ( = Y) ş i L în 
ligatură . E posibil ca litera fi, care are partea infer ioa,ră 
în acest rînd şi litera I apar ţinînd ş i acestui rînd, srL aibă 
o semnificaţie şi în cuvîntul de a ici. începutul rîndului 
al optulea lipseşte . S-au putut distinge o literă ~ destul 
de complicat redată, apoi un spaţiu gol cu literele E.A 
suprapuse de o linie ondulată, apoi din nou un spa\;iu 
gol, în care încăpeau una sau două litere, după care ur
mează literele n ş i I, sub prima f iind un punct au un 
rest de literă, care nu a putut fi restabilită . La o distanţ~ 
de acestea, în continuare, se află li terele qo ş i încă o 
literă , probabil un 2. La o oarecare distanţă de ulti ma 
literă se af l ă un punct . Din rîndul al nouălea s-au păstrat, 
aproximativ pe la mijlocului rîndului, două litere I de 
grosimi diferite, Jîngă a doua păstrîndu-se un punct, 
urmate de litera 8 (fig. 2 ş i 3 ). Spaţiile goale dintre 
litere se datorează , CUI'gerilor de apă care au avut loc 
în decursul secolelor în peşteră, eventual şi unor desprin-

1 După măsurăto ril e făc ute de Vasi Ic Boronea ni:, care a descoperit 
acest obiectiv, inscrip\.ia (porţi un ea scri s;'\) are înălţimea de ,49 cm, lm'\lj,i
mca literelor medii fiind de circa 5 cm. 
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deri din peretele de stîncă , ceea ce face imposibilă redarea 
textului integral al inscrip1;iei. 

Din părţile păstrate putem deduce că în rîndurile 
1, 2 ş i începutul rîndului a,l t reilea era, seri;;; [TIPO]PO[H'.] 
I2.AIA ( = proorocul Isaia). 

Restul textului nu l-am putut descifra, decît în rîndul 
a l cincilea unde se mai pot distinge cuvintele I'll3 TIOPI 
care ar putea însemna în t'impul, d'in vremea. În rîndurile 
Ul'mătoare era consemnată foa,rte proba,bil ş i o dată pe 
care din păcate nu am putut-o descifra. 

în orice caz expresia prooroct1,l I sa'ia ne dovedeşte că 
avem de-a face cu o inscripţie de caracter religios, peş
tera fiind temporar folosită ca un l ăca,ş de cuJ1; 2• 

în imposibili tatea descifrării datei exacte a acestei 
înscr ipţii vom încerca stabilirea datei pe baza a,nalizei 
caracteri ticilor ep igrafice a le li terelor ( cf. tabelul cu 
tipurile de litere păstrate, fig. 4). 

Litera .A se întîlneşte atît într-o formă apropiată de A 
latin, cît ş i în forma caracteri st ică ch irilică a . P rima va
riantă a literei .A, în forma unui .A latin, se cunoaşte încă 
la Bucov, într-o inscri pţi ie, datată în secolul al X-lea 3, 

într-o inscrip1;ie ch irili că de pe biserica, rotundă (bapt is~ 
teriul) lui Simeon de Ja PreRlav, datată tot în secolul al 
X-lea 4 , ca şi în inscrip1;ia lui Ivan Vladislav descoperită, 
la B itolia, datată în anul 1015-1016 5• 

Litera E. se întîlneşte în două variante, prima apro
pia,tă de forma li terei li din i nscripţia lui Ivan Vladislav 
din Bitolia B. 

În cazul în care în rîndul a,l şaptel ea avem de-a face 
cu litera B, aceasta îşi găseşte o analogie foarte apropiată 
la Bucov, într-o inscrip ţ ie datată în secolul al X-lea 7 • 

Litera, E avînd o formă a,propi~ttă de E latin se întîl
neşte începînd de pe la mijlocul secolului al X-lea şi pînă 
în prima jumătate a secolului al XIV-iea inclusiv 8, astfel 
încît ea nu poate servi p entru o datare mai strînsă. 

Variantele li terei 3, mai ale. primele două, par a fi de 
asemenea timpurii . 

2 Ace l aşi lu cru 11 co nfirrnft şi un e le cruci descoper il e pc al\i pe reţ i ai 
peşte ri i, el'. Vasi le Boroncan\, Picturile din peşl era „Gaura Cliindiei" , 
com uni ca re ţinuUt in cadrul sectorului de a rh eologic a epocii pa leo li tice 
de Ia ln stilutul de a rh eologic, 

" lVL Chi şvas i -Co rnşa , Si'i p i'i /11ril e de la ll 11co11, Materia le, VI, 1959, 
p, 5Ci!l, fi g. 2 /5. 

4 Kr. lVLialev, Cu.«eonbaama 1fbp1rna b Tlp ec.rr.aa u 1-teuniuun anuepa.ffi 
u.een .Atamepua.n„ E'liJ1,eapc1>u npeu 1,efJ, Cnucanue aa CJr,OOJ'tpc~·ama fPUJl,O
Jr,Oeu.R., l, l, 1929, p . 115, fi g. 3. 

5 Iorda n Zaimov, ./Jie Jn schrifl von Bilo/ja des I van V /adi s/a 11 lm/ga
ri scher selbstherrscher alllmlgarisches Denkma / aus dem .Jahre 1015 /1010 
Sofi a, 1970, p. :15. 

6 ibidem, p. 3Ci. 
7 Maria Chişvasi-Comşa , op. cil „ p. 5Ci9, fi g. 2/Ci. 
8 I. Barnea, Les monumen/s rupes/res de Basarabi en Dobroudja, 

Ca hi crs a rchco logiques, X III , Paris , 19Ci2, p . 19Ci, fi g. 1:1 . Inscripţia cu 
popa Aian , rinclu l a l pa trul ea de sus i n jos; Gh. Mihăi l ă, ln scripfi i slave 
vechi de la Basarabi. Studii ş i cercc lări de lingv isli că, XV, Bucureşli 1964, 
1, p. 42, fi g. 4, rindul al patrulea de sus in jos, p. 48, fi g. 6 rînclu l a l treil ea 
de sus ln jos ş i fi g. 7; Dam ian P. Bogdan, 1{06pufJ:>1ca1-tenaR. nafJnucb 942 
eofJa, Roma nosl avica, I, Bucureşti, 1!)58, p. \)5, 111 inscripţia lui Mastici 
de Ia Prcslav, reprodusă după St. Sta nccv ~ i după Vera lva nova; S. O. 
Viso\kii, i{a6HObopucMu JJafJnucy CoifM Iîyi'6cMol X i - X IV cm, V i , 
Mi :>1CnapofJ11uu aiae Maaucmio. 
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FI G. 1. PESCA RT, PEŞT E HA „ GA URA CHI NDIEI " 
li. JNSCRlP'fl A CHIHILI CA D E PE PE RE TE LE 

DE NOH D-EST , ! N DHE APTA INTR A Rll. 
FI G. 2. PE SCA RI , PESTE HA „G A RA Cf-U NDLE I" 
li INSCR!P'fli\ CHIRILICA (FOTO G RAFI AT A 1N 

CEA MA I MA HE PAHTE) . 
FI G. :1. PESCAH I, PEŞTEHA „ GAU HA CHI N DIEI " 
l 1. INSCH I PTI A CHIRILICA (DESENUL NOSTH U). 
FI G. 4. PE SCAHT , TIPOLO G IA LJTERE LOH DI N 
JNSCHIPTIA CHCRILI CA DE OSCOPE RIT\ l N PEŞ-

TE RA „GA l lHA CHINDI E I" li. 

.>' 

''J 
Litera I în forma unui I latin, Jără punct deasupra, 

>e întîlneş te începînd din anul 99f) ş i continuă ş i în seco
lul al XI -lea 9 • 

Litera O în diferi te variante ar·e de a emenea o dumtă 
mai lungă, a,stfel încî t aceste variante nu pot fi folosite 
ca elemente certe de datare. 

Litera P se întîlneşte atît în forma unui P la tlin, 
cît ş i într-o variantă în care partea inferioară a piciorului 
prezintă o arcuire. 

Litera 2 are două variante, una în formă de 2 ş i 
alta în formă de C h1itin. Ambele variante au o dumtă 
lungă astfel încît nu pot serv i ca elemente de datare 10 . 

Litera 1,1 ( = q) î ş i găseşte analogii apropiate Ja Varos 
datată în anul 996, în im;crip ţ ia lui I van Vladi>l av de [:::\, 
Bit olia ş i în catedrnla Sf. Sofia de la. Kiev u. 

Litera. q are varia.nte apropia te în irn;cripţ, i a de h1i 
Mircea Vodă n, ca ş i în inscrip ţ ia lui Ivan Vladi slav de la. 
Bitolia 1 3 • 

L itera. .FI , a, căre i formă se distinge foarte clar, deo
camdată nu are ana.logii în înscrip~iile din secolele X 
X I din zona, carpato-balcanică. O formă apropiată, dar 
ca.re se deosebe„ te în ceea ce priveşte cleta.liile, se întîl
neş te în al nouălea. rînd al inscrip ţie i de la Streisîngeorgiu 
datată în anii 1313' - 1314 14• Aceste deo ebiri se explică 
după noi şi prin diferen ţe cronologice. Chipul în care este 
redată curbura părţii superioare a acestei litere seamănă 
cu curburn lit;erei B de la, ]3ucov, ceen, ce ne face să con-

J< icv, l 9G8. p. G, 8, l O, 11 , J:l , 17, 19, 20, 24 - 27, 30 - 33, 39 ; 
9 Jorda n Za imov, op . cil . , pi. 5. 
10 Jnscrip\ia de la Mircea Vodă , d cscope rilă el e E ugen Comşa, cf. 

ln SC LV, J, 2, Hl50, pi. clupă p. 18; Da mian P . Bogda n, op. cil ., p. 89, 
fi g. G; Radu Popa , Slrei sî 11georgi11 , ein Z eugnis rumilnischer Gescili c!il e 
des 11 - 14 .Jahrl11u1derls im Sudc11 Tra11 sil11anie11s, „ Dacia", X X , HJ7G, 
p . 18, fi g. 10. 

11 Ibidem, p . 97, fi g. 11 , r!nd ul a l doil ea ci· s us în jos; .Jorda n Z:1 i111 ov 
op. cil ., p. fi2; S. O. V i so ţkii , op . cil . , p. G, J 7, 20, 24 - 25, 30 - '.Jl . 

12 Da mi a n P. Bogda n , op . cil. , p. 89, fi g. G, rinclu I el e sus. 
1a Jorda n Zaimov , op. cil ., p. 52. 
u Ra du PopJ, op . cil ., p . 48, fi g. 10. 
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s iderăm acest tip a.l literei H cara teri tic p enLru se olul 
al X-lea, aceeaş i formă con tinuînd even t ua.l ş i în ·ecolul 
1nmător. 

Ţinînd seama de ca.nicteristicile epigrafice a le li terelc·t· 
care alcătuieflc inscripţia din peştera Gaura Chindiei II 
de la P escari, credem că aceaflta poat e fi datată cu dest ulă 
certi tudine în ultimii ani a.i. secolului al X-lea. (după anul 
99!5) ş i în prima. jumătate a, secolului al XI -lea 15• 

Peştera a Rervit ca loc de cul t a. ici fiinrl. even tual un 
>Chi t. 

Chipul în c~1ire este H risă inscripţ ia (forma literelor, 
nepăstra.rea cu stricteţe a rîndu1·ilor et c) dovedeşte că 
ea nu a.parţine unei anumi te şco li , ci a, fOfit HCri Ră de către 
un om (even tua l călugăr) ma i simplu. 

F a.ptul că în 1·îndul a,l cincilea semnul ta.re 1 e> te pui! 
îna intea. como~me i ş i nu după ca, ne arată că p ernoa.na 
ca!'e a pictat inRcripţia nu cunoştea ortografia, în ~tmănun
tele ei, ceea. ce ne face flă preHupunem că cel ca,rn a ·cri s-o 
putea fi un român. 

Inscrip ţi a. clin peş tera Gnium Chindiei. II de la. P escari 
a.re o import::mţă deo>ebi tă deoarece ea. se pla. ează în 
perioada, de formare a, cneza. telor ş i voievodatelor vechi 
romţweşti dovedind gmclul de cultură la, ca.re au ajuns 
aceste cneza.te ht sfîrş it;u I secol ni u i a, l X-lea ş i începutul 
secolutui al X I -lea.. 

JNSC I. IPTIO N CYH ILL IQUE DECOUVERTE DANS LA GROTTE 
„CAU HA C: HI NDlE L" H A PESCAR! (OEP. DE CAHA Ş- SE VE HJN) 

HESUME 

Dans la grollc „ Ga ura Chindi ei" J[ t\ Pesca ri , Vas il e Boron ca n ţ a 
lrouvc 1111 c in scripli on :\ ca rac lcrcs cy rilliqu cs. Sclon l' opini on el e M. 
Comşa l' inscriplion , d 'a prcs Ies ca rac lcri s tiqu cs cpi graphiqu cs, pcul ~trc 
cla lcc :'t la fin du X-c s icc le (a prcs l 'a nn c • 995) c t dans la premi ere moilie 
cl11 X le sicc lc. La grottc da ns laqu ell c il Cle Lrouvec l' inscriplion a servi 
cn cc tcmps comm c li cu d e c ulte. E ll e l crnoignc a ussi du ni vca n cullu rc l 
ci ' la pcrioclc des kn czals e l voi cvoda ls roumains a ncic ns. 

10 l n aceeaş i v reme pol fi cl a Utlc clupă noi ş i semn e le l n form ă de c rn ci 
nminlilc ma i sus, prec um ş i semn e le în formă el e pe nta gra me pi c lalc pc 
ceilal\i pcrc \i , prczcnlale c 11 oca zia comuni c~'i rii aminlilc rn ai sus la nola 
2 el e Vasil e Boronca 1q . 
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