
~~~~~~~~~~~~NOTE~~~~~~~~~~~~ 

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN PEŞTERA DE LA LIMANU, 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

VASILE BORONEANŢ , R. CIUCEANU ------------

0 11 ocazia cercctă!'i lol' de Leren efocLuate do-a lungul 
ţă!'rnului Măl'ii Negre dintre Năvod<Lri şi V~LIW:L Veche, 
începind din 197 l a foi:;t vizitată în mai multe !'Înduri şi 
peştern, de la Icoall<.\ 1 , cunoRcută şi sul> numele de Peşten1 
]_,imn,nu, Pe„tcm Ca racicola sau Peştera de la Baltă. 

Oercct,ai·ecL s i8Lem~Lticr.L a, peşterii nu s-n. putut începe 
drcît ÎJ1 anul 1977 cu ::ijutorul Direcţiei PaLl'imoniului 
Oultuml Naţiomd şia,l muzeelordiuBucnreşti şiConstanţ;a . 
Situată în parLea de veRt a comunei J_, i1mmu, a fo.'t săpată 
de ape î.n tera ·a de pc malul drept al Văii Mangaliei. 
Intrarea se află pe versantul sud-vestic al unei văi conver
gente, cu deschiderea xpre i:;ud-vest. J_,a intra.re are o lă
t;ime de 3,50 m şi înr.tlţimc de 1,50 m. Peştera este orizon
tală avînd denivelăr.i C<Ll'C oscilează cu 1w1ximum 5 m faţă 
de iut.rn.re 2• Este alcătuită dintr-o re~ca de gn.lerii naturale 
::;ăpate intr-o cută a,nticlinală a depozitelor din 8a rma, ţ,ianul 
superiol' - Bessarabian şi Kersonian 3 . 

Pl' irrnt ccrcct.are de carncter parţial a peşterii a făcut-o 
<lr'. O. N. Ionescu, confcnm(,ial' la, Universitatea din Iaşi, 

1 Vasile Boronean\., Ccrcctllri peric.IJdice între Năvodari .~ i \1a111a Vec ile 
ln „ Ponlicc" 10, sub prcsii; V. Boroncanţ şi H. Ciuceanu , Cercetări le arileo
logicc din pc~lc ra J.i111a1111 i11 „ Bu leti nul i111'ormat.iv a l Acndcmici de şli in\ c 
i;ocial-poli li cc", nr. 9/1977. 

" Ma rgarela Dumitn:scu , Tr. Orghiclan , ,Joana Tanasachi , M. Grigorescu, 
Co11trib11(ii la studiul monoarafic al peşterii de la Limanu, lucnlrile Jnslil11tu
l11i de speologic „Emil Hacovi\:i", '1 , 1965, p. 21 - 58. 

în anul 1916, pe care reuşeşte să o publice a,bia în 1926 4• 

El este şi cel dintîi care subliniază faptul că peştera n, fost 
amenajată special de om, în sistem labirint, cu încăperi 
pentru locuit, culoare de acces şi sistem de ventilaţie, că 
a putut servi drept refugiu pe timpul „invaziilor barbare". 
Publică şi cartM·ea i:;uprafeţei explorate crezî.nd că peştera 
ar avea num~1 i înt inderea explorată. 

:în urma publicării acestui studiu, O. Titfrali, care efec
tua cercetări ~1rheologice în cetatea Call~ttis clin apropiere, 
vizitează peştera în anii 1927 5 şi 1928 6 , menţionînd că este 
„un veritabil labirint cu mai mu lte culoare, dintre care 
unele foarte joase, iar altele de ·tul de înalte". Confirmă 
observaţiile lui O. N. Ionescu cu privire la existenţa unor 
alt::i,re, dar săpături în intel'ior11l Rău nu efectuează. 

În 1926 peştera a fost vizitată şi de către Â. Ohappuis 7
• __ ____; 

a Idem , pag . 26, 29, raporl lnlocmil de M. Chiriac ş i pul.Jlicat ca un 
capilol scparal al slucliu lui. 

'1 C. N. Ionescu, La ,qrotle de Caracicola (Prcs ele Ma11 galia, Dobrogea), 
Annalcs Scicnlifi ques ele l ' Universilc de lassy, XIII, Casc. 3- 4, 1926, 
p . 474 - '178. 

6. O. Tafrali, J,a cile ponliqiw de Cal/alis (Rechcrchcs el fouilles), „Arta 
ş i Arh eolog ia", I , 1, 1927, p. 55. 

6 O. Tafrali, Les T11111111i de Callatis, „Arla şi Arheologia", I, 2, 1928, 
p. 23-53. 

7 M. Dumitrescu şi colau. op. cil„ p. 24. 

J-'i g . J. - .!'lanul ]ll' ş lerii Lima11u clupă Mai·garcla Dumilrcscu şi colal.Jorat.orii: 1 - zidu ri ; 2 - guano; 3 - malcrial clasl.ic; ".! - limita sectoarelor 
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-C.;/cqr lumt1selic cu lhdr,; 
"'r--.--..._..-J-_ _._..,.--. ._,_...__,__._.,......c.....,..-i-Xll superf1J 'IC~l;I;; MJcJr., M a spi,; [ithw.J 

.!!/ftp/ !Pfl!_f/_u~_ ,;j fJ.!i!!C!.1 _ . M 1JrfJc11/<7fu M,;c;r: . 

n .)ţE~~~~g:~~=;;~~~~I! -C,;/c;;r -?I bicios cu /er;hltf tle <1rJllJ 
;,.. benfQ111/1cJ 11enu1e . 

,.,...,........,,....._, ......... _,_._,.._._,.......-.--.1....r_,_....--'>....,-'- · -C.;Jc,1r vinil-roşc1l.psevtfqq/1fic, ev r,;re 
1-r_.__,._._..,_.._,__._,_._..,.....~-'--'-'-~~ ........ X cochJ/1i de tniJcf re ft oJlr.;cur/e 

. . 
r-r--r-'.-'-r-'-r·-'-.-J-_,,..J.-,-~..1.....,-1-..,......_. Y1ll -CJ/c ar ~/bicios. /rii !Ji /,psmloo!ilic 

·· (;/ar •lbiâoi ·mivsit.1 tlesc//i1 ev 1l•/era/;fit 
lenlicult1re tle ~r11li 'tu'IJl11111/1ci verzv1e · · 

-: CJ/c.r i//Jitius. ccmpJcf, ev q.;fr,;cotle. ;i cu 
concr!jiuni c; furNS8 Cin ies in nlrtl pe 
/7tre/ti;t~feri1 

- t;/ur 1l/Jidt1s, /;/mJselic ev Mt1clrtY 
V svpernnicvli1f.; Mictlr. şilrf.tJSflR Eichw. 

)~~5:~iliiE:~~~::::i~~::C:~t:;:t=:: JF -C,;/c,;r alb1cios, lrlaJrl cu /111Me de ~r;//J 
, knlonif/ci · · · 

1ll -C<1/c;r ,;//Jicio; lvmt1ştlic ev M;;ctr4 
1---'--.....--.J..--.--'--..-,.--....._-... _ _.__,___ SvJJernuic11lilt1 Jl.vc;r. 

m.-~=::;:::=;=::::;:::~;:=:::;:::::::;;=:~~=:::;::::::.=;~:::::;:::;-:-.l -Argi/J ver?vie '81'! trece lrler•I in ulat ln•6it 
- Ca/ur 114 CQIT!p.1tl,;uter.11c CJkifiztlf, 

1'-'-......_._......-.....,_....-,............,,_..._,........_,.._. .......... _......,_........_.-....,._..__,_.._ I psevrltJu//llc, 01/r;cqQ'e f' rJre ccc/JJ/ii fit ITIJ&frl 

F ig. 2. - Profil ul geolog ic ni peşter ii Li111a 11 u d up:'i Mnr gnr ctn Dumitrescu ş i colnborntor ii. 

Cercetări minuţioase ş i deo. ebit de fructuoase, da,r de 
interes speologic, e efectuează în interior de către un 
colectiv alcătui t din M~1rgarctn, Dumitrescu, Tr . Orghidan, 
Ioana Tanasachi şi M . Georgescu, între anii 1958 ş i 1964, 
în 11 campanii. Un important şi complet stndiu în a.cest 
sens este publicat în 1965 8• 

Colectivul de speologi a, sta.Q_ilit că peştera este mult 
mai marc decît Re cunostca, din cercetările anterioa,re, reu
şind să ca.rtC'zc 3_200 În din lungimea galeriilor. Exi. · tă 

s Id em, p . 21 - 58. 

posibilitatea ea e~1 .-r1 J'i e mult mai mare, eont.inuîudn -se
fiprc sud, ceea, ce pare vernf\im il ş i. după. cercetări l e noafit.re, 
întreg sistemul de galer ii e desfăşoa,rr1 în limitele terasei,. 
cvoluînd spre sud pînă h1 ma.rgim% l uea li tăţii L imanu, 

Pentru u şurinţa studiului, colcdivul de ,·peologi au 
împărţi t ]Je şter:=t în trei sectoare - corefipunzînd. a, t 1 ei!_ 
etn.pe - de geneză şi evoluţ~ il', care în parte corespund 
şi planu lu i <le lucru în amenajarea ei n_ Ace:-;tol' ce i cet ătm ~ 

" l\ I. D1.1mi l1 ( ' ~' u ~ i t0 lnh. Of'· cil„ p . 29 - :!7. 

F ig. 3 - 4. - F igur i el e căl i:ir c \ i di n pc~ l crn Li m an u . 
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R epn·zcnlarca unui an imn I, probnbil clnn, din ncceaşi peşteră 

T'ig. 6. - Reprezenta r e n cn lului . 
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Fig. 7. - Figură r eprezenLind un animal cn două p ic ioare. 
Fig. 8. - Hcprczcn t:-ire uman:J , cu capul ş i lrunchiul re:-iliznLc din p:J

LraLc u111pl11L • cu puncLc. 
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•1wologi nu le RC<1pă :-nrpcct ul if\torico-R ·hl' oloµ;ic nl i1rnbk
me lor pnRe ele l11 c 1 ărih• ck mnenaj;nc <lin interior, sublini 
ind în nenumărate rîn<luri 11 etl'sitate;1. efect11ihii unor 
::;ăpături m·hco lop:icc în g::i,leriile sn le care Hă Jăn1111 ·ea1-1că 
problemele p111-1e în legă1UJ ă cn irne1Hntl e.l'm1 material şi 
uman depus ·pen(l'H t.J.~.11Rforll1<1ren, um>f- irnp011<1nte ră1( i 
clin iw „ t eră, într-u n hbirint sribtn;tn , 1w11Lrn a. se Ht<1biJi 
c inc .,i în cc perioadă istorică ;n1 <:>fr c1lta1 lu c1ă1i J e io. 

Sl,R izăril e <lll 1 ăm.ns fără eco u deRi toti eercetă.toriî cil<di 
s ttblininză faptul că peşLern, a, l'oHt. t;·;111HJormn1ă ele 011t 
clnpă 11n phtn bine chibzui t infr- 1111 hi birin t 1-1 11h1 enrn 
pom indu -He ele hi,~ l'l'(PH,n<1, c.k µ;nlnii na11m1Je ~ă paie 1lt• H]JC 
111 rm·n c·a.Jcn roa,Ra .. 

în 1971, cerce1în<l1Jcş t em în scopn I de'" vedea da ti1 nn 
prezintă interes şi din ]YLIHCL tlc vedere paleolitic, V. Horo
ncanţ; obsm·vrt în gnleriik Ha le dcRene fă.c1 1 tc în c11loare 
uea.grrt de 1111 int e resant <1spcc1. ar1 ist ic . 

· ('ercei~tl'i l c din J 077. „i-au prop11f\ ca prim obie('(.iv iden-
1.ificarea, 1:11tm·01· desC'1wJ01· s;w îns<·mn~LJ ·i ]ol' , din interior, 
ea.rt n.:n'a lor , verifica.1·ea, ol>1-1erva, ţ . ii l or ;nt (Nio;u·e în Vt'(lerea 
î11toemiJ'ii u1111i ph111 (h• l11 e1"11 d.c dun11i:\, m;1i 11111µ/1, vizîml 

Fi g. 9. - Rcprczcnl:-irc u111 :111:! d in scclo rnl lll :-ii pc~lcrii . 

bineînţcl(•fl intl'Odu l'rca, rnomu11ent11lui în c·i rcui1l tl , t.iin 
ţific şi muzeistic.. 

Pînă la reca,1tni·e:1; c::-i rc V<t trebui Jăcu1r1 în scu1rn J J11 ă1ii 
unor măsuri ele proteja.re ş i consolidare <L UJlOJ' .PL'J q .i şi 
mai a.Jes ta.va,ne şi eventual ele <lare în e:xpJo::i.t.a l'c t.w ·istică 
a unor părţ; i ce nu prezintr1 pcticol de srn p<ll e Ra n 1 ăt rwi1e, 
ne-am fllujit de carta.rea, efectuată ele colect.ivul to11dus ele 
JVfarga.re t.;t Dumitre.cu (fig. 1) pe C<He <1111 loc;1 Jiz;1; t o parte 
din de.-enc . .Am identifica,t o .·erie ele zidlll' i interioa,re de 
usţinere sa,u con, olidm·e şi am recoltat, mn.terialc ernmice. 
După cum am arătat mni :>Ufl e,tc vorbn, de o pe„teră 

natm·ală c~1re a, fost amenajat ă prin e:xcavnre i:lp1e a. ji 
locuită. Lucrările a,u fo.:t făcute dup~t un phm st ucliat )Jl'in 
săparea ga,leriilor principale a.le peşterii foloRinclu-Re la, 
ma,ximum ş i ga,lerii le şi cotlon.nele întor1o hente ~ll e ]Jeşterii 
pc ca,r e a.pele într-im procc lent ele eroziune le-au rea.lizat 
în calcarul albicios fria,bil, alternmd cu cel h1maşrtic şi 
intercahţii lenticulare ele argilă bentonitică verzuie. Depo
zitul calcairo, de aici numără XII strn,tmi relativ Sll bţiri 11 

(fig. 2). Datorită durităţii mici a rocii care permite o 
uşoară săpare sa,u cioplire cu barda au m1 mijloace puţin 
pretenţioase, lucră.rile s-au putut desfă~ ura în condiţii 

io Autorii au recoltat şi materiale cc1·::1micc din interiornl galeriilor 
pc care le-au prezentat lui I. Ncstor, care le-a datat in epoca romariă : 

11 Idem p. 26- 37. · 
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buue. ]..;11 c1 :1.ri :tm 1rntut obse r·v:L )J C ÎHLreg traseul prna 
acum crn1osc11 t a l pcş t el'i i. Cele mai a\1an satc în .:ă , ·înt 
cele din f;<'Ctoru l I. î n , ect01u l III sc , imte cel ma i puţ.iu 
intm·vent i:L omnlui . 

Pen f,J;u eva crn1rPa mn,terin.luh1i p1·oveJ1 it <lin R ~Lparea 
încăpel' i lor ~ i aL'J 'iRil'c Re pnrn că a.u ex istat mn,i i111 111 e g1ui 
(deschide1·i ). Acum i;;e află descJ1i să. num:ti una , celeh:Lltc 
f;-;1.n ob1 11ra.t , clnr t•xistenţa lor Re observă aJît în iJ11erior 
cît si în exterior. Um1, din n.ceR1en, este obi:;ervab il ă Ri acum 
în imedi:Ltn. api·opierc de intmrea nctun.l ă, ht ve. t· tk ;; cear;t n, 
ln, ca)Jăt11l galerie i 2 (c:uta.r en. M . Dumit1·e,·c11 ). Alt e 1H'Î 
de.·eJ1idC'l'i a11 foRt .·ernnala.1c de cătl'C C. N. Ionc,·m1 la cn.pe
t ele galerie i M, după pl'Opr ia, Ra. ca rhne, r;nu ga ler ie i 8 a, 
b, c, cluJJ ~L M:uga.retn. Durnitrer;cu. D cschidere:1, „n," co 
munică cu pe ş tera printr-o rnid'L încăpere upcrion.ră . .Accs1 e 
deschidel'i în interior prezintă p ante ascendente acope 
l'i te cu materia l deroc;Lt ş i pămînt prin care i1ătrund rădă
eini de plm1te din extt•rior i'i:lll grn1g11ri <le nnirnnle . Mnrga,
rcta Durnit1·ci;;cu :1, Jăm 1 t obi;;ervaţ. i:1 ·că l:"L cn.păt.ul ga leriei 
13 ş i fnnunl sălii J 7 :w p111,t1 t exiR tn. a lt e două. G1edem 
că în nJa,1·r1 de a.ce;.; t.P;L :L cx i ~d lt1, o tleRchidere fa eapătnl 
gn,leriei 22 . .Aic i Re observă, rădil.ei11i ce pătrund uiJL afară 
~ i pămînt . Î n exterior acei:;tc <l.e i;;cbideri sînt co11firma t.c 
de aglome l'~Lri de )J ărnî.n t ş i m:-Lte1·i:tl excnvn.t din )Je şteră. 
ş i dispus p c pa1tt el<.• di11 jurul p 1:1t ouh1i tern, ci. Se pn'zintă 
8Ub forma, 1mor mi ci movile n.p l:1t izatc de culo~Lrc ma.ide ·chi
R[L, u „01· ol.JSt'rva.bile , ataşn,1 l' ;.; tn1 c t11rii stîncoa>e :1 t 1:asei, 
avî nd o Hi. ~irn e de era. 50 J11 .; i pornind de h foudul văii, 
din ba z:L LemRci. Se ob;.; e1· vă cca 10. Da.r cele ma.i ma.ri , ÎJJ t 
(Jig. 22) celf\ de h1 int.ra r e;L ex i stentă acum ş i cele de p·e 
panta cl<' nonl. Sîn t rnn.i puţine ş i ma i mici ])e parte:t de est. 
a.d i eă în zona, , ect.o:t.1·P lor 2, 3. E le :L 1 e:-;t ă volmm1l ma re 
dP m1111 c-ă dL•pu 1;[1 l:L 1; ;:"1pn.1·L1a î11di.pt·1·ilor in1 ei'ioarn ş i In. 
t.q1,n 1-ilJOJ 'L 11 I 1na,1 er ia,l 11I11 i ue1·oc·H t . P n.1'1 e din mat erialu J 
n•z11ltat uin săparea în că11erilol' :L for;t 1lcp11R În 
galeriile periferice şi în eoLlonnelc gakriilor principale , 
pl'ecum .;i în a.numite pă. rţ, i :·de pe ş t erii 11ntle se afla.u mari 
deni vel;'."ni , ;.;pn~ ;L ll' umple i;; i : wrnm t l'ecerea, prin eJe. 
În 11nelP g·;lll'rii , t l1i :1.r p1·i11 r ip.:1Je, S(; :d'li"'t p e pardoii(':L mini 
c<Lllf it ă. ( . i d(• m:i. t.erial t·.la,st·, ic, prnvcni t clin ]m11)11 ş iril n 
111·oth1i;;c d11p:1. pă. 1 ă»i 1 ·c% I 11 crrLri lor. 

* 
Di 11 punct ele vedere iRt o1·ico-:1 rhcologic preziu t :'°L interes 

1) reprnzen t;ă, ril e p arict a.Je ; 2) lu c l'ăr ile ele ~Lmenajare .. i 
co11 , t.rucţ. i e ; 3) chtLcle 1fo cult.11rrL rnn,tcri~1l[L. 

În legi"'Lt nd1 c11 locu ii e:1. JW Ştt•1 · i i înainte de int ervenţ i:1, 
om11h1i Îll rnouificm·pa, gn. leJ'iiJor Jl<Ltlll'ah' ]H't'ciză.m c:1 
proble111a, :-;c poa.t e irnn<' munai pentru acele pol'ţ;inni în 
c:tre rnîJrn. omului nu a, in t<.'rvenit. În sectorul 1 ;t:,;emene:1, 
locuri ::;înt, p1iţ,ine, deoarPcc ill multe din galeriile 11eafecta.t e 
de săpare Ra.n c iopJil'ea în că.110rilor s-a depn s mn.tcriaL 

1) lle1nezenl:lril11 parietale . Pot fi î.rnpărţ; it c în fi guri 
de oameni ş i a.nirnalc, pă.sări, motive cn10ifol'rne, ·ala.re 
ş i de scriere cn ca.mcteJ'e i;;hwone, Remne de orient.are et c. 
incizii ~Ll căror cri.ra.ctcr nccer; it ă. un . t11diu m a i î.ndelunga t.. 
Din cr1tegoria, desene> lor parieta.lf', în primul rîncl este vorba, 
de cele uon~L figmi <le călăreţ i cn mîinile pe frîu ş i cn picioa
rele a,t,îrnînd, întor şi cu faţa •. Ca. l11l este reda,(, :1lergu1u 
(fig. 3 - 4) . Intcresa,nt"e sÎ111, figmiic de ~tnim~de înt.1·e ca.1·c 
imnl cn coa,rrn:: Le l ăsate JJC i;;p:1tie, în poziţ i ;t st·.în cl cc se 
:1.sen măn:I. cu un el:in (fig. 5) . .Ace tn ia i •c ad.n.ugă a lt e 
două, figuri, nnn, cn.re p:tre a, rcprezent,a, un cerb >t.înd în 
picioa,rn, întors cn fat;a ş i o figmă care după siluet a corpu
lui pa.rn a Ji tot un cerb, (fig. 23) . P er;te capul a.cestu ia se 
suprapune o f i g1uă cc )Ja,re ma i nouă. în formr1 de Cl'r c, care 
a.minteşte de figun1 unui om (fig. 6) . O a.ltă figm:11·cdă llJJ 

animal cn do11ă picioare a, cărni R ilnc1,ă se a ea.rM1nă cu cen. 
a unui cn, tor (fig . 7). Ma i deosebită este o figură, umană 
redată ÎJl picioa re, cu c:·tpnl f igu rat de un pătmt n mplut 
cu pl1JJc1·e, cmpul de un cerc, de n,semenea umplut cu 
puncte, ia,r picioarele uşor curbate ; şi acest per ·onaj este 
văzu t din faţă (fig. 8) . în aceeaşi manieră e. te reda.tă o 
figură cu capul în formă de cer c, fără puncte, iar mijlocul 
dintr-un cerc mare, umplut cu puncte. Gîtul ş i picioarel e 
sînt a.lcMuite din linii, braţele prin linii drepte care se 
termină în cîte o pată de culoare negricioasă, lă ·înd im-

53 

Fi g. 11. - Înscnrnnr c .: 11 carad.c rc slavo ne din seclor ul I. 
F ig. 10. - Nlolivul so la r rlin scc LOl'lll II. 
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J7 ig. 12. - Î 11 sc11111 n rc cu c:.t r n ·Lcrc slavon d in gn lc r ia cu că l ăreţi . 
J7ig . 1 :3. - Î nscmnnr e cu ca rnc le rc s in vo nc ş i semn de g 1111! ce lor 

rl e pc nl bojmi . 

F irr . 1 1. - Zid ur i din inlc riornl scclorulu i I. 

54 

Jlre. in că a re ceva, în mînă. Dimensiunea, cereului irnagi
nînd orpul e:;;te disproporţ io1m L ele' m.<1.rc în ntpor t cu 
capul ş i r s tul figurii. P a,rc un deLaliu ll e îmbrăcămin t e 
fe minină sau o femeie <rmvidă. Tot în n ceai:; l ă categoric 
intră o figmă, ni cărei ;1,p cRLc a lcătuit dintr-un m otiv .·ol;u· 
p' c;trc înt . ·chi(,;.i ţi ochii ş i gum, iar tnmchiul , fă ră bra\c, 
f\ Ll "Crat de dou ă linii coborîtmtrc. 

D e remarcat c:te ş i pasărea cu ciocul mart• ş i aripile 
ridicate, fără a fi deRfăşumLe , cu cmida, îmtltă ş i ghia re de 
g«tlinaceu . .A.ici Re m;ti află şi alte de:ene ciu e m1 p ot fi 
it it e, deoar0ce p eR tt' ele f\ supm pun Remnăturile reeenl 
u carn cter d.i : tru cliv . To;tLl' <L ei:;tc reprezentări se găsesc 

p c b vanul 1111ui ;1 clin colloa,nele galeriei 22,n C1amemv 
jid ~1i , clin clreap L<t i ntrării. O f igmă umană cu ca,pul în form ă 
de cerc, fără puncte, pieptul abir1 i::chiţat „i mijlocul dintr-
1m cerc cu puncte, ca r<' <tre hmţelc ş i picioa,rele redii le l)rin 
lin ii, RC află p e tav;tn în gHlcri<L ele t rc ·ere nr. 24, p e o p or
ţiune unde mîmt omului nu a intervenit.. Ş i ~t i c i Re a fl ă „i 
alt dcRenc cn rc <lin cauz<t numărului irn1ire de în st' mnăr i 

ş i mîzgăli turi recente nu po t fi citit e . O altă rcprczenLMc 
uma,nă din Rectorul III, în ga leria 4G, e: tc dco. cbită C<t ma
nieră de r edare faţă de celehli.e . C;ipul eRte fi gu rnt printr
li n cer mic ·arc se articulează prinlr-un gî t lung, di nlr-o 
s ingmă linie, ele corp . Corpul m; te r ea liza t din tlou t1 1Jărţ i , 

piept ~ i m ijloc, prin dou ă okmentc gcomct,rice în J:o 1'l11 ă 

de clopot., care SC' supmprnt; cel de deitsuprn ma i mic, iar cel 
din joR ma i nuwe. La baz;t celui inJerior se sehiţeazi:1, 

prin două elemente de lmghi Cl.rcp t, dispu :-;c invcrR, brn \ck . 
P c mijlocul clop otului ele jos se nfh"i, un clemen t cni cifon n 
cc parc a Rllgcm că p ersonn.jul es te îmbrăcat înt r-o roch ir 
lungă. F igurn feţei c: tc Jn <t l' C:<l l ă doar de un p1mct (fi g. !J ). 

Alte motive înt îlniLe , î11t cele , ohu·e, cum ei:;t e cazul 
unuia llin S<'Ctorul II, gitlcria 29 (fi g. 10 ), ş i nc nurn i:L
ratcle elemente cru ciforme i:;au cru ci bizan LiJHl înt îlnit c 
în t oa t e gn lc1 iile . 

!nRe rnnă r · i ·u cam cLerc sln.vono .·e găsc:c în i oa l ă 
peştera , unele părînd m;ti vechi , ia r nJtck m;Linoi (fi g. JJ ,12) . 
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16 
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19 

F ig. 15. - 16 - 17. - Fragrncn Ic ccrnm icc de cpoc:1 romană . 
Fig. 18 - 19 Frng111c11tc ~cr:1111ic · de sec. X - XI. 

Datorită 1mmărului lor ma,re n n n,m reu Rit >ă le localizăm 
pe toate spre <t ne puten, n'feri în mod R'pecia,l 1a ele. Stu
diul lor va, trebui făcut ele către un spccia.liRi. Menţionăm 
dom· ă cele mni numeroase Rînt în sectoarele I şi III. 

Incizii le omiitu ic o ca.tegor ie ele m;1nifoRtări, dificilă. 
ele di sc11 (,at, deoa.rece <:ontm·ul lor R- <t a.ltemt din cauza'I 
})J"O ·esl1 h1 i na,tural de degracfare a, rocii şi din cauz;1 suprn 
puner ilor cu . ' rijiletm·ifo recente ·a.u a po ll1ării cu vopsea, 
neagră vrovenită din scrieri recente. 

înt1 e ace Rtea, ca t egoria, vrimă eare intră în di · cuţie 
rfi te aceea. prezen1Mă de m1 bloc de pia,tră t-d'h1t în galeri ; ' 
m . 1, hL ap rnxirnativ 35 m de intrm·e, pe ca.re la prima 
nm1Rt.ră cxplornre nm observat, fiind acoperit cu un strat. 
gro, de pnif, 3 figuri un1;rne. Este foarte posibil ca aceste 
figmi să nu fi fo ·t obscrv;1bilc pînă la. deblocarea peşterii 
de către militi1ri, cînd probabil blocul a. fost întors pe 
parien, cu fio-urile şi de aceea nu a fost semnalat de către 
C. :N. Ionescu şi O. Tafra.li . în legătură cu acestea poa.te fi ' 
pusă, cum fac unii bătrîni din comună, denumirea de ' 
Peştera de la I coane. A.ce ie figuri înt incizate larg şi: 
profund în contm'ul unui cerc pe care se disting clar nasul, 
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Fig . 23 - Figură reprcze11llnd un cerb. 

ochii, gurn, şi fruntea în genul ba8or·eliefmilor. Un vizi 
tator al peşterii a distrw1 ace ·te fiO'm·i cu barda,. 

Alte , emne incizate ~rn formă de cr11ee Rau linii asemă
nătoare arabe eurilor, care, în limbajul însemnărilor ru
pestre, a fost interpretat ca o reprezentare a labirintului. 

2) I~ucrărilc de amenajare şi con trucţii. Din acea tă 
categorie fac parte lucrările de excavare, consolidare şi 
evacuare. 

După cum am arătat, sectorul I a suferit cele mai mari 
lucrări care acoperă două treimi din supntfata sectorului. 
În ~ectoarnle II II, ele ocupă 10 - 15 % din suprnJaţă. 

In sectorul I, cea mai marc parte din suprafaţa săpată 
o i·cprezintă încăperile de formă rectangulară., de tipul 
unor camere mici sau a sălilor, cu stilpi de susţinere a bol
ţilor, din stînca cioplită ·au zidiţi, unde a fost cazul din 
blocui·i de }Jiatră dar fără legătură de mortar. între acestea 
se numără ~i cele două încăperi: camerele cu altare denu
mite astfel de către C. N. Ione ·cu 12 şi O. Tafrali 1 3. Ele 
·c află în galeriile 9 şi 10, au tavanul şi pereţii drepţi, 
ca de altfel toate încăperile. Sînt mai mici ca dimensium 
(late de 3 m, lungi de 6 m şi înalte de aprox. 2 m). în iundul 
lor se află o masă de piatră, păstrată din roca în care s-a 
săpat încăperea (fig. 20). Cea din galeria nr. 9 are pe }Jartea 
de sud a mesei loc de acce pînă în fundul camerei. Lăţi
mea mesei este de 80 - 90 cm, la fel şi înălţimea. Pe latUl'ile 
lungi ale încăperii se află cite o nişă pentru a aşeza opaiţul 

12 C. N . Ionescu, Op. cil„ p . 478 
13 O. Tafrali, L es Tumuli ele Callatis , „Arta şi Arheologia", op. cil. 

Fig. 22 - Vedere a lernsei cu aglomerările de pămtnt provenile din 
săparea interiorului peşlerii. 

56 

Fig . :.M - Zidul din gnlcri:i 118 a seclorul 11 I 

de ilumi1rnL. l'cre!;ii, dar mai ::tle · Lavanul sîn t înegriţi 
de fum, ceea cc pmLtc fi un ~trgumcnt în favoar.·ca utilizării 
încăperii în sco1nu·i religioase. O altă parLe importantă a 
8 uprafeţei scctondni este reprezentată. de culoare (fig. 21), 
aici, NL dealtfel şi în încfLp~cr·i, se află mici firide pentru 
aşezat opaq;elc de iluminat. lnă,lţimca cu !oarelor ~ia came
relor variază mulL. Sîot culoare lungi au incrLperi mari 
care au înălţimi de numai 0,30 - 0,60 m, fiind greu de ima
ginat cum se circula prin ele ; ~i dacfL uu ~HLr oh8erva pe 
pereţii lor urmele insLmmenLclor cu care au ~ fo:sL săpate 
S-}1r putea crede că nu au fo:st făcu Le de oameni. Alteori, au 
înălţimea de 2,80 rn. L:1.ţimea ian~Lşi variazi:'L cu aprnxirnaţie 
între 3 şi 7 m. Unele galerii au fosL înfundaLc cu materialul 
rezultat din săparea încăperilol'. 1n secLoarele II, III nu 
sînt încăperi finisate, ci numai părţi din culoare. 

În încăperile mai largi sau pc culmtre, laLeral, în toate 
sectoarele 8e ană 8LÎlJ)i zidiţi din piatră 8au ziduri de })l'O

tecţic (fig. 14). Nu întotdeauna prezenţa lor jLrntifică 
funcţionalităţile amintite. Uneori este greu de presupus 
de ce au fost făcute. Spre exemplu într-un cotlon al galeriei 
48 se află două zidm:i carn nu imsţin tavanul, nici nu împart 
cotlonul în două încăperi (fig. 24). Să fie oare vorba de o 
construcţie de mormînt? 

1.'recerna dintr-un sector într-altul, dar mai ale8 din 
sectorul I şi II se face foarte greu, pc brfoci, şi este impo
sibil ca prin aceste trecători, atît de strimte, să se fi circulat 
şi mai ales să se fi evacuat materialul provenit din săpare. 
Trebuie că în planul de lucru şi execuţie să fi fost concepute 
ca lucrări deo:ebite cu intrări 8eparate. Căutarea ace ·tor 
de chideri rămînc o sarcină de viitor. 

Pentru sectorul III, fargareta Dumitrescu şi colab. 
aumit o deschidere X în galeria 49 şi deschiderile Y, Z în 
galeria 52 H. 

3) Datele de cullud't materială. În ·ectoarele I şi IU, 
în mai multe puncte, s-au găsit fragmente cemmice ro
mane din secolele III -IV, cele mai multe provenind din 
vase mari de provizii (fig. 15-17), colectivul de speologi 
le-a gă ·it şi în sectorul Il15• În toate ·ectoarele, frag
mentele ceramice din secolele X - XI sînt ornamentate 
cu val sau striuri (fig.18, 19). Roata de piatră, cu diam. de 
0,30 m, găsită de colectivul de speologi în galeria 12 din sec
torul I, credem că este de fapt o piesă de rîşniţă. în nici un 
caz nu putea fi utilizată la transpOl'tul cu căruciorul al 
materialului rezultat din săpătmi 16• O dovadă de locuire 
o constituie şi numeroasele oase de animale s~Llbatice şi 
domestice descoperite în peşteră, provenite din consum 
de căt1" populaţie . Numeroase fragmente cera
mice din epoca daco-romană e află şi d(Ja supra pe 

14 M. Dumilrcscu , ş i cola b. op. cil„ p. 33. 
15 Id em, j). 33. 
lG Idem, p . 37. 
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J>lat011, iar fra gmente eenunie c <lin secolele - Xl, pe 
t.en1,sclc din f<tţa, p e~ 1 el' ii . 

Pe lmza. a,ce:-;tur da te fie poate emite ipote7'<L că lu CJ·ă l'ik 
<le ~tmenajain· 1-! i confitru cţ ie a, pt'::>tcrii ~.Lll putn L în cep e în 
e1Joca. romR>nă :; i că în st•culelc X - XI, pe~tem a fo::;t din 
no 11 locuitrt . J)a,t fiin <l Yo l11 m 11l mar c tlc muncă pre. ta,t 
pentl'u săpa.re<t lab irinh1Iui , cr e<km că, el m1 putea, fi exe
cntat d cît într-o v reme în car e această pa.rt a Dobr ogei 
;t cunoscut o organizn.i·t' polit i eo-<tdmi11is tra.t ivă puk.rnică, 
cc nu put.ca fi d ecît în epoci i, 1·omană, . Cr edem :1.fi1.fcl că. 
luc rări le de :-;ăplt l' l' :; i corn;ol id <tre a,u fo , ·t executa.te , ·u h 
oh l ă,duirea a.dmini :-;1ra ţ . iei orn.::>ului (\tllatis, 11t ilizînclu-se 
mî na d e lu ru , autohtonă, , d aci că, , în cur.· <l e i·oma,n i z~tn•. 
Î n KLadi11l :tc1 mt l a,L ·tc•rct•1 ,ă ril o r :-;înLem în clinaţ i a. pres u
pune că H• serv it ca. refogiu pentru })Opula ( ia, a.ce::;tc i cetăţi 
în vremea .Jffi nw lor ill ,·a.zi i b ;1,1·ba.n ·, eum c1·e<lca,, dea.ltfel , 
~ i ( '. N . ÎU ll<'SCU 17. 

Problcrmt n·pr C'ze11 t :hilor n1 1w:.;tre este cliJi c.il ă, din ca.u zrt 
Jip:.;e i date lor <l<· c·on11Jao1rt (ie. Rt ilul în car e :-;înt rea.lizate 

1: ig. :.!.O - C:1111 c r:1 c1 1 :illnr <lin Sl'<' lo rnl I ni pe~ tcr ii . 

Jl u î~i găKe::>te dceît. s]a,lll' <1.na logii în d e::; l'1wll· sa n inc izi ile 
n 1pe:-; t re <lin H;1Lca,11i :-;a,11 di11 r e:.;Lul E urope i. AsLfel, motiv ul 
sola r Hl' întî ln l'l:'te t ra. t.;t.1. o:L recu1n n,Kcmănă t or în ]Jef)tera 
Mt'1og·1u·a, (nord -v<'sL til Hul ga. ri<'i ) is :;i la P<' HCari , în pe:;tem 
(i<t urn l' himliei di11 zo 11 :L Porţil or de F'ier (Homţ1.ni a) rn. 

Rt•p rPzcnt.::1l'ea, cap 11h1i 11 m<1.11 în formă <le cer c cu ra.ze 
Ke a,fl ă, <I L' n.Kt'mern·;t, î11 p t•.:;Ll'rn. Mă.g1 1ra 20 , diM' 1-!i în pe:;;tera 
Pircă lalml din Oltenia, 21, Cl' ~Ht fo:-;t cl ata1,t\ îu epoca m e
Ut lclor. P iguT il e <l e că l ăreţ i ca nrn.nicră el, trntare Ke apropie 
de n•prezent.ă ril e cava lenilui Lra.c în genel'(~ , clar, nui,i a le. 
d e cele. d e pe e<..•mmicn, geLo- <facă, , cum ai' fi cea. clP.Ja, Răcă
tă. u clin Jol<l ova. 22, Ha u ' t,ră 11l cr,t i din jrn·ul B u curef)tilor 23 • 

Î ll ceea. cc prive:;t e ma,n iL'r a. <le 1·t•<fare a. îmbrăcă.minţ, i i 
p er :-;ona jclor uma1w., a, pă.n1 l ni :-;a u bă.rbii, p rin punct 
sau cerc ule L<>, nu o a;ă:-; im în d n:;e:nele din Balcani. Se 
întîlne ·e în ' ·ehimb în~ <trta, p:.wieta.lă po:;L-gl ac i a l ă iberică. , 
dar p c llll contur im1,i nn.t ura.li :-;t .; i în c ul oar e l'Of)ie 24 , ş i 
deci nn permiLe o analogie c u reprezentările din pe.;tera 
Limanu . :Ma i potr iv ită ni Kl' p a r c a.propim·ca, de costu mele 
luptă.toril or rnma.ni d e pe monumentul de la A da mclisi 32 

sau ele pe st elele Jtinera r e din Bulo-aria 25 . Într-o manieră 
a::;emă,nătoare ::;înt t mtntc <·a.pul ~ i p enajul u nei păsă,ri d e 

11 C. N. Jon escn, op . cil„ p . "78. 
18 E mmanu el Annli , Măgllra/a c01Jr, 111 „ Bo ll c lin o cl e i C:cntro-Comun o 

d i Slndii P reistorici", voi. VI, HJ71 , p. 102, l'i g . 66. 
1 9 V. Boron cn n ţ, Aria rupestr1l di11 Pcşlcrn Gaura Chindiei de la Pescari , 

j u<I. Caraş-Severin , „ Monumente Jstor icc ş i de Arti\ '', 1 , 1977, p . 28, fi g. 15. 
20 E. Anali, op. cil. , p. 98, 99, fi g. 59, GO. 
21 C:. S. N i col ăesc 11 -Plopşor , Sur L'Arl mpestre de /'O/lente, J.P.E.N . 

1966 - 1969. pi. 26. 
22 Ma lc rialck ne-n u fosl ară lale de V. C:lpit a nn cnrc le-a descoperi t, 

c>i 1·u ia l i mnl\.u m im ş i pc accnst:'i cn lc . 
2 :1 U n vas ceramic, probab il o cup:i cu picior, se află expus în expoz i 'ţia 

pcr mnnenl:i a Muzeulu i de is toric a nrnnicipiului Bucureşti . 
24 r. C:ombicr , L'arl rupestre scfl ematiqiie dans le M. idi de la France el Les 

A/pes Orientales. „ E tudcs Prcistoriqu cs", :1, 1972, p. 40, 
26 Dimi.Lr i r. Dim itrov, Porlrcli Vi rlm A.nlicinila nodgorolni , placi oii 

rimsco vreme, V . Severivislocina ]\lfakedonia, în " l zvcstia", x nr, 1939, 
p. 31, fig . 42, Jl. 45, fi g. 64 /6'1 . 

h Kan1ig11i <le lîngă PJ evna. 26 din Bulp;aria s~m cl1iar 
1melc tră.-ăt 11r i anatomice. ci<' pc Cl'mmica daco-p;ctă d e 
la Urăd i i:;ltl'a, .M uncelului i7 • 

Lilu l în ·a.r e :-;înt r eali z<tLe f ig·11rile <le a.n ima.l este 
<l t>oscb it d e cel ce-1 cunoa.:;tem în :tcN1,:-;L{t pa.r1 l' a. Eu ropei, 
în de:-;Pnele r npcstr e, da.r , parc a, ::; <..' a.propia prin si luetă 
<k acela, H.J a nimalelor <l e pc cern.mica pic ta. tă dacică <le la, 
Grădi l:'tea, JVh rncelulu ii8 • O ri um, reprczl'n1 ă r ile rupestre nu 
pot i i m a i vccl1i d <:>eît d:-tt<L H1pariţ, i e i în a.cca:-;tă zonă n, opai 
ţ,ul11i c u feţ;t iJ ă cu eare :-;e ]Xtn \ că, ;L u fost fă.c ute figmil c. 
M orm int c ::;ăpa t.e în piatră, l:' i biKt' ri e i :.;e aflr.t în B nlgari n., 
la V iza, l:' i Midi ~L ~9 , în J~ omâni l't, lfl, B ~t:-;a.ntbi (J\ llllfatJa,1·) 30 , 

11a.11 chiar mănă. :-;t iri , în B ul gari ~• :n ,la. .Ma,d ~tra, da r fie <ko:-;e
bL•sc de lu crări l e clin1)(':;L<'l'a d<' ht Limainu. Rtih1l la.birin t se 
în1î ln <':;te n um a i it,ic i. Nota <l<' oriµ;in a lita t e eHt.e <lată 
~ i <le reprezcnLă rile parie1-.a ll' ca.r e nu pot f i com
parn.tc p rin ma.11ieni, 11a.i'vă. în cn.n· HÎll t n•<la. t t' , cî t; ~ i p rin fap 
t u L că nu :-;înL n •aliza.1e nic i o cl aLă, în c upluri . Cercetăril e în 
curs <le tl eKfă. :; u m rc credem că vor rezol va m ul t din prob le-

Fi g. 21 - Veder e din culonr11I ca r e clucc l:i cnmc rclc cu a ltar. 

m t'lt• pu i'\ l ' <le noi f) i cn s igumnt.ă. vor sco<1.l o îu cviden( ă al tde 
no i, cont ribu ind ht l ă,J1u11·in·a celor lega t.e de e unoal)tcrea, 
1,r ecu t ulu i istoric <Ll ( .ă rii noa.stre, <le ei nog<'11l'Z~1i ]JOporulu i 
rorntt,n. P înft a.t1mci vor t.r e"b ui lu a.te mă:-;m ·.i K<'VCre de pr o
tejare a, <le.-e1wlor de vizi\ia,1 orii cH.n' ;Ln p rodu ::; a.t ît. c1 
mnlte di:-;Lrug·eri rnon ument 11h1i . 

oG V. i\ li cov - Sca lni io()bmjcn ia oii JWyar ia, „ lzv1•s li:1" V,]!)28 - 29 
p. 2~)2 , fi g. 157 . 

:1 7 C. Onicov ic in , 1"/oria llomlÎllil'i , vo i. I , 1%0, fi g. 61. 
2s Id em, i bid cm . 
2u I{. 11. Scnrpil , Notes s11r Ies rmliq11ilcs de Slmndja l'lea nina , lzvcslia", 

JlT , 1 , 1912 , p. 2<H , 2fi2 . 
:iu I. Bn rn l'n , Prt'dvori lctni P suc1fonia, \ 'rt•1111•11a , i/1 . l'amia/11ikl'i1 V, 

B asa rabi , , .JJ:icin " , Vl , 1962, p. 2 fl :l :nli. 
:n T vc l:111a Drcmizovn -Nclc in ovn . Svc loslov Nl' lc inov , Sca/cn monas/ir 

](roi ilfcutara , lzvc. Li n'', XX JV, 19fi1, p . 5·1- 87. 
:1:1 Gri gorPTocil cse u, Mo111tml' 1t/11I dela 1\ damkli ssi. 'J'rap t1acum Traia ni , 

W icnn t', 1895, mclO pl'll' 1- H, 10 - 11, 11 , 18, 22 . 2() , 29 , 34 - 36. ·10 - 41. 

m~s Ml~ 

I.a grotll' de .T.imanu ou1Jre dans un c.fcrrassr de trt riue rlroile ele la valle 
de 11,Jangalia ci cinq cenls melr1!s vers l' o111·sl de la comm1rn e d11 miime nom. 
E lle deboucl1e du l'fi /e sl[(/-1m1•st el .m Lonr111 eur carlograplt iee mcsurc 32 00 m. 
Exp/oree d'abord par C. N. Jonesw cn 1916'. e11.mi/c pa r O. Taf'rali en 7.937 -
- 193 . el/e a {ail aussi l'obj el <ic tJll zc campagncs <i'rl111le d' 11.11 e equipe de 
,,peolog1.us (Margareta D umitrescu, 'l'r. Orghidan , J eann e Tanasachi el 
M . Georgescu). enlre 1.%8- 1964 . 

E n 1971, V. 13oro11 ean/. procede ci 1me explora/ion arcltCologiqlle des lieu x 
afin d ' y Loca liser lt's e1Jc11tue/s temoignages d'!tabilal paleo/ill1ique. C'esl i.1 
cell.e occasion q11' il remarqua sur ses parois u.nc seric de dessins, en noir. 
Q11 elqucs ann1!es plus, lard , c'esl-u-dire en 1977, co111mcnce uric elude archeolo
giq11e plus po ussee de la groll e. Cell e-ci 111onlrc que Lrs ga/erics 11al1trell es onl 
ele modif'iecs par la main de I ' ltomme, <le m1rn iere a Ies lrans{ormer en 1!111 

/abyrinllt c avec des pi1\ces s11 sceplibil es d' i! lre lwbilecs el des co u.L oirs . Dcux 
des pi cces respccli ves sonl dotees au fond de lab lcs cl'aulel de pierre. Qttclques 
unes des pieces, ainsi que cer/ai ns cou./oirs onl li' urs mu rs ci p/af'onds co11 solides 
par une ma~onneri e de pierre. Les dessins cn noir des pla{onds el des m11rs 
represenlenl des cavaliers, des bi! tes, des moli/'.• so /aires ci dalcr de la periode 
dace ou romaine, des cro ix byzanlines el des in scriplions en caracteres llieux
-slaves. La poterie recolUe a11 co11rs de ces recherchcs csl de fac/urc romaine 
des li i e - 1 ve siecles el des xe - x 1e siecles. 
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