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ABSTRACT
The Orthodox Christian rupestrial monastic complex from Șinca Veche (Brașov
county), dated in the 14th-18th centuries, located in southeastern Transylvania, in the eastern
part of Făgăraș Country, has benefited from conservation works that began with
archaeological research from year 2005. During the archeological researches, a series of
rupestral signs were signaled inside and outside the two churches of the complex, some of
these signs being considered acts of desecration. Our research aimed to identify, record and
interpret possible hidden signs that may have existed within this cave monastic complex. The
purpose of the research was achieved by identifying such signs but also by reinterpreting and
demonstrating the Christian character of signs previously presented in the literature as signs
of desecration of the Orthodox Christian monastic space from Șinca Veche.
Keywords: Șinca Veche, signs, symbols, rupestrial monastic complex, 14th-18th
centuries, archaeological research, 2005.

Cu prilejul unor vizite pe care le-am făcut la complexul monahal ortodox
rupestru de la Șinca Veche (jud. Brașov), am încercat să identificăm pe de o parte
prezenţa unor semne pe care în mod obișnuit le fac călugării şi mirenii într-o zonă
cultică rupestră, pe de altă parte posibila existenţă a unor semne ascunse, pe care lear fi putut face călugării pe pereţii bisericilor rupestre. Datorită descoperirii recente a
unor imagini „ascunse” în Peştera Cizmei din Cheile Ribicioarei6 (com. Bulzeştii de
Sus, jud. Hunedoara), atenţia noastră la Șinca Veche s-a concentrat asupra depistării
unor astfel de semne și simboluri.
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Fig. 1 – Complexul monahal ortodox rupestru de la Şinca Veche: a) Planul cu marcarea
locului cu imagini ascunse (după Fl. Costea7); b) Planul cu marcarea poziţiei axului absidei
primei biserici, în raport cu direcţia răsăritului la solstiţiul de vară (după Silvia Păun8); c)
Matrice primare ale absidei altarului (după Silvia Păun9)

Peştera Cizmei era cunoscută în literatura ştiinţifică prin imaginile sale cu
cercuri şi simboluri rupestre10 executate prin diferite tehnici de gravare și din acest
motiv greu de datat. În cazul Peşterii Cizmei, bazându-ne pe existenţa unor teme religioase cu caracter creştin (Moise, Cărţile Sacre, crucile, crismonuri ş.a.), considerăm
că semnele rupestre aparţin perioadei creştinismului timpuriu, fără să excludem
posibilitatea ca unele dintre ele să aparţină şi altor epoci şi perioade.
Complexul monahal rupestru de la Șinca Veche este situat în sud-estul
Transilvaniei, în estul Ţării Făgărașului, la 500 m spre sud faţă de localitatea Șinca
Veche. Denumit de localnici şi „mănăstirea din peşteră”11, a fost săpat pe Dealul
Pleșu într-un perete de gresie cu duritate scăzută, cu expunere sudică. Ansamblul
rupestru este format din două biserici alăturate, dispuse nonaxial în partea de est a
complexului și încăperi-anexe plasate în partea de vest12 (Fig. 1a).
Acest complex monahal rupestru este unul dintre puţinele de acest fel din
Transilvania. A fost săpat în stâncă și a fost folosit ca loc de cult începând (foarte

Florea Costea, Bisericile rupestre din complexul monahal de la Şinca Veche, în „Cumidava”,
XXVIII, 2005.
8
Silvia Păun, Absida altarului, Bucureşti, Editura Per Omnes Artes, 2000, p. 115, fig. 108.
9
Ibidem, p. 17.
10
Marin Cârciumaru, Contribution à la connaissance de l’art pariétal préhistorique de Roumanie, în „Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archéologie et d’Histoire”,
Tome XII, Numero I, 2010, p. 39-83, www.annalesfsu.ro., p. 71, fig. 39 plan şi bibliografie;
Cătălin Rişcuţia, Repertoriul arheologic al depresiunii Brad, în „Sargetia”, XXVI/1, 19951996, p. 265-317, s.v. Peştera Cizmei.
11
Aurel Dragne, Vestigii ale trecutului mănăstiresc în Ţara Făgăraşului, în „Cumidava”,
XXVIII, 2005, p. 38.
12
Fl. Costea, op. cit., p. 46-91, cu bibliografia aferentă.
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probabil 13 ) cu secolele XIV-XV, până în secolele XVII-XVIII 14 , când pe baza
dovezilor arheologice (Fig. 2) s-a constatat încetarea funcţionării sale ca loc de cult
monahal15, locul continuând să fie vizitat de mireni până în zilele noastre. Această
datare face ca începutul bisericilor rupestre de la Șinca Veche să fie mai târziu decât
cel al bisericilor rupestre de la Basarabi (Murfatlar)16 din Dobrogea, dar apropiat de
acela al bisericilor rupestre din zona Bozioru (Nucu)-Colţi (Aluniş) 17 din Munţii
Buzăului.

a

b

Fig. 2 – Complexul monahal ortodox rupestru de la Șinca Veche (vedere exterioară)
înainte (a) și după (b) finalizarea cercetărilor arheologice din anul 2005 (după Fl. Costea18)

După încetarea funcţionării ca loc de cult procesele naturale de eroziune au
condus la deteriorarea, colmatarea și umplerea masivă cu aluviuni a fostului complex
monahal (Fig. 2.a)19. Zona intrării în complexul rupestru, rămasă în memoria colectivă ca loc de intrare într-o zonă sacră, a fost protejată de către mireni cu garduri de
lemn și bolţari de ciment care sprijineau tavanul pentru a nu permite prăbușirea

Deși poziţia axului absidei primei biserici, orientat pe direcţia răsăritului la solstiţiul de
vară, ar include această primă biserică în categoria celor paleocreștine (Fig. 1 b-c), şi deci cu
o datare mai timpurie (conform Silvia Păun, op. cit., p. 17, 115, fig. 108).
14
Încetarea funcţionării ca loc de cult monahal ortodox are legătură, cel mai probabil, cu
marile schimbări confesionale generate de deciziile Sinodului de la Alba Iulia din septembrie
1700 care a hotărât trecerea sub jurisdicţia Bisericii Catolice a credincioşilor ortodocşi români
din Transilvania. Respingerea acestei decizii de către o mare parte a preoţilor şi credincioşilor
ortodocşi a generat un conflict deschis cu autorităţile statului austriac, care a dus la distrugerea
mănăstirilor ortodoxe din Ţara Făgăraşului, considerate focare de opoziţie (A. Dragne, op.
cit., p. 36; Elena Băjenaru, Icoane şi iconari din Ţara Făgăraşului. Centre şi curente de
pictură pe sticlă, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2012, p. 21-22; Constantin Băjenaru, Ţara
Făgăraşului în timpul stăpânirii austriece (1691-1867), Alba Iulia, Editura ALTIP, 2013, p.
261-299 passim).
15
Fl. Costea, op. cit., p. 61-65.
16
Datate în secolele X-XI (Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală
românească, București, Editura Știinţifică și Enciclopedică, 1976, p. 46; Ion Barnea, Ștefan
Ștefănescu, Din istoria Dobrogei, Vol. III, Bizantini, români şi bulgari la Dunărea de Jos,
Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1971, p. 181; Fl. Costea, op. cit., p. 62).
17
Datate în secolele XIII-XIV (Fl. Costea, op. cit., p. 62, nota 38).
18
Fl. Costea, op. cit., p. 73, Fig. 4; p. 75, Fig. 6.
19
Cercetările arheologice din anul 2005 au constat printre altele și în „degajarea depunerilor
de nisip colmatat după abandonarea bisericilor și în îndepărtarea din faţa acestora, respectiv
de pe panta sudică, a unor aluviuni masive” (Fl. Costea, op. cit., p. 53, 73-75, Fig. 4-6 ).
13
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acestuia. Aceste „amenajări” au fost îndepărtate la începutul cercetărilor arheologice
în 200520, fostul complex monahal beneficiind ulterior de lucrări de conservare21.
În timpul excavărilor arheologice au fost sesizate o serie de semne rupestre
atât în interiorul complexului monahal22, cât și în exteriorul acestuia, o parte dintre
ele fiind considerate semne de vandalizare23.
Începuturile acestui complex rupestru sunt legate probabil tot de procesele
naturale de eroziune, prin formarea unei grote în straturile nisipoase de gresie, așa
cum s-a întâmplat și în multe alte locuri24, apoi călugării au săpat în stâncă chilii și
lăcașuri de cult, manifestare a unor vechi obiceiuri cunoscute în mai multe zone din
ţară25.
1. Amplasarea şi descrierea semnelor ascunse de la Șinca Veche
În toate spaţiile rupestre sacre sau
iniţiatice sunt prezente o serie de semne,
unele dintre ele ascunse și știute doar de
către iniţiaţi. Când spunem „ascunse” ne
referim la faptul că sunt gravate cu linii
dificil de observat, foarte subţiri, în locuri
neluminate, cunoscute doar de cei care leau făcut, apelându-se la ele cu discreţie, în
cadrul unor rugăciuni sau gesturi. La Șinca
Veche am identificat prezenţa unor astfel
Fig. 3 – Biserica 2, marcaj 1 (roşu)
de semne (Fig. 4a) pe care le considerăm
„ascunse”, de care suntem preocupaţi în mod deosebit. Ele se află la intrarea în altarul
celei de a doua biserici (Fig. 1a; marcaj 1), pe canatul intrării din dreapta iconostasului.
Liniile cu care au fost gravate sunt foarte subţiri şi în condiţiile unui iluminat
bazat pe lumânări și candele, biserica având acces extrem de limitat la lumina
naturală26, puteau trece cu ușurinţă neobservate. Aceste semne ascunse de la Șinca
Veche sunt amplasate la înălţimea umărului unei persoane de statură medie (Fig. 3;
marcaj 1), iar când se trecea prin dreptul lor se putea pune mâna pe ele în mod discret
sau se puteau rosti rugăciuni la intrarea în altar, unde se spun „răgăciunile de taină”.
Dacă ţinem seama că vechile canoane bisericeşti interziceau intrarea în altar chiar şi
a călugărilor de la alte mănăstiri, acest lucru fiind posibil doar cu aprobarea stareţului 27 , regulile fiind înăsprite după secolele XII-XIII, locul poate fi considerat
special, conferind acestor semne un sens deosebit.
20

Fl. Costea, op. cit., p. 53.
Cercetările arheologice din anul 2005 s-au desfăşurat din iniţiativa şi cu ajutorul financiar
oferit de doamna Maria Bâgiu şi au fost urmate de lucrări complexe de conservare (Fl. Costea,
op. cit., p. 53-54, 65).
22
Fl. Costea, op. cit., p. 65, 73-75, Fig. 10, 13, 20, 22-24, 32.
23
Ibidem, p. 65, Fig. 23, 24, 37.
24
De exemplu în Falezele Someşului, unde gresiile sunt similare ca duritate.
25
În Munţii Buzăului, Dobrogea şi alte zone, folosite de pustnici, eremiţi, călugări şi alţii.
26
Fl. Costea, op. cit., p. 55-56, 61.
27
Canonul 69 al Sinodului Trulan sau V-VI Ecumenic; Canonul 44 al Sinodului al cincilea
local de la Laodiceea; Canonul 15 al lui Nichifor Mărturisitorul (http://manastirea-saharna.
md/biblioteca/ - accesat: 25.08.2019).
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După fotografierea semnelor (Fig. 4a) și prelucrarea28 imaginii, am analizat
câteva posibile interpretări ale acestor semne (Fig. 4b-d). Astfel, credem că semnele
pot reprezenta figura unui sfânt cu barbă și mustaţă, al cărui chip este înconjurat de
aureolă, care pare că ţine în mâna dreaptă o cârjă episcopală, bifurcată la capăt (Fig.
4b). Ochii rombici, reci, ne amintesc de reprezentările artei bizantine. În partea
dreaptă a „sfântului” (în stânga imaginii) se pot observa una sau două figuri parţial
suprapuse (Fig. 4c): una cu ochi şi posibil coarne, cea de a doua părând a fi un cocoş
care vesteşte ivirea zorilor.
Cocoşul, în tradiţia creștină, aduce aminte de lepădarea de Hristos şi de aceea
ar fi putut reprezenta un avertisment pentru slujitorii altarului. Pe de altă parte, în
mitologia populară capul de cocoş marchează „noaptea”, „întunericul”, „ispita”. Unele credinţe populare îndeamnă ca „la o construcţie nouă, în fundaţie, să fie îngropat
un cap de cocoş”29, „care noaptea alungă duhurile ce se strecoară pe sub casă, uşa şi
geamurile fiind protejate prin sfinţire de către preot”30. Depunerile rituale în fundaţiile unor construcţii sunt practici milenare, iar în unele cazuri au fost depuse
animale sau reprezentări de animale care sunt active noaptea31.
Dintr-un alt unghi de lumină, la „sfânt”, pe frunte, apar alte semne, dar ochii
nu mai sunt atât de evidenţi (Fig. 4d).

b

a

Prelucrarea imaginii a constat în modificarea contrastului și a luminozităţii fotografiei
pentru a surprinde urmele unor posibile linii, uneori greu vizibile în alte condiţii, pe care leam marcat cu diverse culori pe imaginile prelucrate, pentru a le scoate în evidenţă în vederea
interpretării lor.
29
La Parţa, deasupra „Casei Cerbului”, în evul mediu timpuriu sub o vatră au fost îngropate
oase de cocoş.
30
Credinţe populare culese de Gh. Lazarovici din satele unde a avut şantiere arheologice
(Parţa, Tureni, Iclod și altele).
31
De exemplu, la Parţa, la intrarea de vest a Sanctuarului 2, la baza unui stâlp a fost îngropată
o figurină zoomorfă, interpretată ca reprezentare canină, şi pe margine un vas cu ţepi sugerând
un arici – ambele animale veghează şi vânează noaptea (Gh. Lazarovici, Florin Draşovean,
Zoia Maxim, Parţa. Monografie arheologică, vol. I, Timişoara, Editura Waldpress, 2001, p.
225).
28
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Fig. 4 – a) Imaginea originală (foto Gh. Lazarovici); b-d) Imagini prelucrate

2. Alte semne şi simboluri
În ambele biserici (pe pereţii acestora, în altare, în nişele pentru icoane sau
lângă ele, și în nişele proscomidiar 32 ), precum şi pe stâncile aflate în exteriorul
complexului rupestru de la Șinca Veche pot fi observate gravate numeroase semne şi
simboluri. Așa cum aminteam mai sus, în timpul cercetărilor arheologice din anul
2005 a fost semnalată prezenţa unor semne rupestre atât în interiorul complexului
monahal, cât și în exteriorul acestuia, o parte dintre ele având un caracter creştin
evident (aşa cum sunt simbolurile cruciforme, foarte numeroase – unele dintre ele
fiind gravate recent), altele fiind considerate la acel moment semne de profanare33,
de vandalizare, respectiv de desacralizare a bisericilor și a întregului spaţiu înconjurător34. Aceste din urmă semne au fost atribuite, în anul 200535, perioadei de după
încetarea funcţionării complexului monahal creștin ortodox.
2.1. „Ansamblul” cu hexagramă
Prezenţa unor semne care aparent nu au legătură cu caracterul creştin al complexului monahal de la Șinca Veche, în opinia noastră ar putea avea și o altă explicaţie
decât profanarea sau vandalizarea. Dintre toate aceste semne cel mai „șocant” este o
hexagramă gravată în nișa estică din altarul celei de a doua biserici (Fig. 5a, 5b). În
interiorul hexagramei este gravată o altă imagine, care poate reprezenta „doi pești,
două picături de apă sau doi gemeni în foetus, poate yin și yiang”36 (Fig. 5b). Tot
acest „ansamblu”", care include în opinia lui Fl. Costea şi imaginea gravată din
dreapta firidei (stânga privitorului), care reprezintă un profil uman37 (Fig. 5a), a fost
considerat o profanare făcută probabil de același individ38.
Masă sau firidă în peretele de nord al altarului, unde se săvârșește proscomidia, adică parte
din slujba liturghiei în care preotul pregătește și sfințește pâinea și vinul pentru împărtășanie
(https://dexonline.ro/definitie/proscomidie - accesat: 25.08.2019).
33
Fl. Costea, op. cit., p. 58, 65, Fig. 23, 24, 37.
34
Ibidem, p. 65.
35
Ibidem, p. 58, 65.
36
Ibidem, p. 65.
37
Profilul uman a fost considerat ca fiind figura unui ascet (Silvia Păun, op. cit., p. 115, fig.
113) sau „opera” unor profanatori (Fl. Costea, op. cit., p. 65).
38
Fl. Costea, op. cit., p. 65.
32
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Referitor la hexagramă, conform definiţiilor din dicţionare, este considerată
un „semn format din două triunghiuri suprapuse, formând o stea cu șase colțuri,
folosită în vechime de egipteni, perși ș.a. în magie. La evrei a devenit stema casei
regale a lui David și Solomon și a rămas până azi emblema templelor și a sinagogilor:
steaua lui David”39 . Precizăm şi faptul că „steaua lui David” se generalizează ca
simbol al Sionismului începând cu finele secolului al XIX-lea40.

b
a

d

c

Fig. 5 – a) Nișa altarului bisericii a doua - Șinca Veche (foto I. Musceleanu); b) Detaliu
nișă - Șinca Veche (după Fl. Costea41); c) Hexagrama de la Pătrăuţi - detaliu (foto S.
Gridan); d) Pătrăuţi - „proiecţia Soarelui luminează Steaua Întruparii” (după G.D.Herea42)

Credem că tocmai asocierea hexagramei de la Șinca Veche cu steaua lui
David a lăsat impresia unei desacralizări prin vandalizare a altarului celei de a doua
biserici din complexul monahal ortodox, posibilitate pe care nu o excludem, dar în
opinia noastră, din considerentele pe care le vom preciza în continuare, hexagrama
de la Șinca Veche poate avea o altă origine şi semificaţie.
În anul 2019, cu ocazia participării noastre la lucrările simpozionului internaţional „From symbol to sign” de la Suceava, am vizitat biserica parohială ortodoxă
39

https://dexonline.ro/definitie/proscomidie - accesat: 25.08.2019.
În Europa, „steaua lui David”, ca simbol pentru evrei, este adoptată pentru prima dată la
Praga în anul 1648. În anul 1656 este gravată pe o piatră marcând cartierul evreiesc din Viena,
iar începând cu anul 1897 este adoptată ca simbol al Sionismului (www.crestinortodox.
ro/religiile-lumii/iudaism/steaua-david-scutul-david-124705.html - accesat: 25.08.2019).
41
Fl. Costea, op. cit., p. 84, Fig. 24.
42
Gabriel-Dinu Herea, Vocea soarelui, în vol. „Păzitorii pragului la Pătrăuţi”, Bucureşti,
Editura Meteor Publishing, 2018, p. 58.
40
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de la Pătrăuţi (jud. Suceava)43, unde, la indicaţiile preotului paroh, am remarcat în
mod surprinzător existenţa unei hexagrame pictată pe peretele de nord al naosului
bisericii (Fig. 5c, 5d). Referitor la pictura murală a bisericii din Pătrăuţi facem menţiunea că informaţiile indirecte sugerează realizarea ei de către o echipa de zugravi
greci44, în anii imediat următori construirii bisericii, aceasta păstrându-şi până astăzi
pictura originală din secolul al XV-lea45. De aceea putem considera că hexagrama
este prezentă în această biserică încă din secolul al XV-lea. În consecinţă, acesta este
primul indiciu că hexagrama din altarul celei de a doua biserici din complexul
monahal ortodox de la Șinca Veche ar putea să nu reprezinte un semn de vandalizare/
desacralizare a acestei biserici, mai ales dacă ţinem cont că începuturile complexului
monahal rupestru din Ţara Făgăraşului se plasează în aceeaşi perioadă cu construcţia
bisericii de la Pătrăuţi.
Hexagrama de la Pătrăuţi, pictată în aceeaşi manieră ca hexagrama gravată
de la Șinca Veche, adică sub forma a „două triunghiuri echilaterale îmbrăţişate”46,
unul cu vârful în sus, altul cu vârful în jos (Fig. 5a, 5b, 5c), a fost interpretată de către
actualul preot paroh ca fiind „Steaua Întrupării”: steaua care a călăuzit magii până la
locul naşterii Pruncului Iisus47. Prezenţa ei în biserică, pe axul absidei de nord, se
explică, în opinia preotului paroh, prin modul în care lumina soarelui este proiectată
peste ea prin fereastra absidei de sud, în zilele premergătoare sărbătorii naşterii
Pruncului Iisus48: lumina soarelui se deplasează de la vest la est, spre altar, trecând
peste hexagramă, şi se opreşte în Proscomidiar (simbol al Peşterii din Bethleem)49,
fenomenul dând naştere unui „spectacol” plin de înţelesuri pentru privitorul iniţiat50
(Fig. 5d).
Un alt indiciu care dovedeşte că hexagrama era folosită în secolele XIV-XVI
ca simbol de către elitele laice creştine (politice şi militare), ortodoxe sau de alt rit,
în spaţiul central european, este prezenţa ei în ansamblurile heraldice ca simbol astral:
de exemplu în Moldova (Fig. 6a), Banat (Fig. 6b) şi Transilvania (Fig. 6c).
Nici în spaţiul creştin catolic vest european, în a doua jumătate a secolului al
XIV-lea, într-un mediu atent supravegheat, prin intermediul instituţiilor inchizitorii,
în vederea depistării şi combaterii ereziilor, hexagrama nu este considerată simbol
profanator. În acest mediu creştin, hexagrama poate fi întâlnită în reprezentări ale
unor scene religioase, ca simbol astral, aşa cum se poate vedea în tapiseria „A treia

Ctitorie a voievodului Ștefan cel Mare, construită în anul 1487 – monument UNESCO.
G.-D. Herea, Biserica „Sfânta Cruce” din Pătrăuţi - Note iconologice, în vol. „Mesajul
eshatologic al spaţiului liturgic creștin. Arhitectură și icoană în Moldova secolelor XV-XVI”,
Suceava, Editura Karl A. Romstorfer, 2013, p. 133, cu bibliografia aferentă.
45
Pictura murală a fost restaurată în perioada 2003-2010. Unele dintre frescele bisericii au
suferit retușuri de-a lungul timpului (Ion Caproșu, Biserica Sfînta Cruce din Pătrăuți, în vol.
„Monumente istorice bisericești din Mitropolia Moldovei și Sucevei”, Iași, Editura Mitropoliei Moldovei și Sucevei, 1974, p. 48).
46
G.-D. Herea, Vocea soarelui..., p. 58.
47
„... și iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și a stat
deasupra, unde era Pruncul” - Matei 2:9. (G.-D.Herea, op. cit., p. 58.)
48
G.-D.Herea, op. cit., p. 58.
49
Ibidem.
50
Ibidem, Fig. 7-11.
43
44
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trompetă şi steaua de pelin” (Fig. 7a, 7b), tapiserie care face parte din ansamblul
„Tapiseriile Apocalipsei”51.

b

a

c

e

d

Fig. 6 – Exemple de hexagrame folosite în diverse contexte heraldice în sec. XV-XVII: a)
Semn heraldic pe pommet-ul de „sabie moldovenească”, datată în secolul al XV-lea, aflată
la Ieski-Serai (după Șt. S. Gorovei52); b) Blazonul lui Andrei Both de Bajna - secolul al
XV-lea (după S. Forţiu53); c) Stema Moldovei de la Cetatea Ciceului – sec. XV-XVI (după
C. Gaiu 54 ). Țara Românească: d) Sigiliul Doamnei Maria Amiralisa - 1583 (după S.
Iftimiu55); e) Blazon pe lespede funerară din anul 165556 (foto I. Băhnăreanu)

De asemenea, putem constata că până târziu, în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, cel puţin în mediul eclesiastic creştin ortodox din Principatele Române şi
din Transilvania, hexagrama nu era considerată un simbol al iudaismului sau alt simbol care să aducă „atingere” creştinismului. Pentru susţinerea acestei afirmaţii avem
în vedere ca exemplu, pentru Principatele Române, desenul episcopului Melchisedec
„Tapiseriile Apocalipsei” reprezintă un ansamblu de tapiserii comandate între anii 13731377 de către ducele Ludovic I de Anjou, format din tapiserii în care sunt reprezentate scene
inspirate din Apocalipsa după Ioan, din Biblie. Acest ansamblu este expus la Musée de la
Tapisserie din Château d'Angers (Angers, Franţa).
52
Ștefan S. Gorovei, Animalele Ţărilor Moldovei. Variaţiuni istorice, în vol. „Lumea
animalelor. Realităţi, reprezentări, simboluri”, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, 2012, p. 446, Fig. 2.
53
Sorin Forţiu, Dubla fortificaţie de la Chama (com. Sânandrei, jud. Timiş), în „Arheovest”,
VII2, 2019, p. 990, Fig. 18.
54
Corneliu Gaiu, Muzeul Bistriţa: ghid, Bistriţa, Editura Nosa Nostra, 2018, p. 39.
55
Sorin Iftimiu, Doamnele şi domniţele în istoria românilor. Curtea doamnei în Moldova şi
Ţara Românească, Brăila, Editura Istros, 2015, p. 336, Fig. 10.
56
Lespede funarară datată 8 noiembrie 1655, expusă în Muzeul de Etnografie Câmpulung
Muscel (foto 08.09.2020).
51
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Ștefănescu57, publicat în anul 188358, care reproduce pisania cu stemă de la mănăstirea Putna. În această reproducere se pot observa câteva diferenţe faţă de pisania
originală (Fig. 8a, 8b), una dintre ele fiind steaua dintre coarnele capului de bour,
reprezentată în reproducere sub forma unei hexagrame (Fig. 8b).

a

b

Fig. 7 – a) Tapiseria numită „A treia trompetă şi steaua de pelin”59 – secolul al XIV-lea;
b) Detaliu cu hexagrama reprezentând „o stea mare, care ardea ca o făclie”60

Pentru Transilvania, un exemplu elocvent este icoana „Sfânta Treime-Încoronarea Precestii” (Fig. 8c) pictată pe sticlă (sau în limbajul folosit în epocă – „zugrăvită
pe glajă”) la jumătatea secolului al XIX-lea de către iconarul („zugravul”) Nicolae
Caţavei din Făgăraş (Ţara Făgăraşului), în care aureola Dumnezeului Tatăl este
figurată sub formă de hexagramă (Fig. 8d), din care nu se poate vedea colţul de jos,
acesta fiind acoperit de chipul şi capul personajului, spre deosebire de aureolele
celorlalte personaje care sunt figurate sub formă de cerc61.
Revenind la nişa altarului celei de a doua biserici de la Șinca Veche, neavând
dovezi care să indice că scopul gravării hexagramei ar fi fost desacralizarea/vandalizarea altarului creştin, aşa cum s-a presupus în anul 2005, şi fără să avem indicii cu
privire la momentul în care ea a fost gravată62, în concordanţă cu cele prezentate mai
Melchisedec Ștefănescu (1823-1892), este episcop al Romanului începând din 1879, istoric,
om politic şi membru titular al Academiei Romane începând din anul 1870 (Nicolau
Gherontie, Melchisedec zugrăvit de câţiva dintre ucenicii săi, Bucureşti, 1939, passim).
58
Șt.S. Gorovei, Un monument epigrafic şi heraldic recuperat: pisania cu stemă de la Putna
(1481), în „Analele Putnei”, VIII, 2, 2012, p. 153.
59
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/PMa_ANG017_F_Angers.jpg (accesat: 20.12.2019).
60
„Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Și a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie
(s.n.); a căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor” (Apocalipsa 8:10).
61
În reprezentările iconografice creştine, aureola circulară este cea mai des întâlnită reprezentare, încă din perioada de sfârşit a epocii paleocreştine (secolul al IV-lea), fiind folosită în
reprezentarea Dumnezeului Tatăl, a lui Iisus Christos, a îngerilor şi a sfinţilor până în zilele
noastre. O altă formă de reprezentare a aureolei, mai rar folosită, este cea triunghiulară, folosită în general în reprezentarea Sfintei Treimi sau a Dumnezeului Tatăl.
62
În urma cercetărilor arheologice din anul 2005, Fl. Costea constata unele diferenţe între
planul complexului rupestru întocmit de Valeriu Literat în anul 1930 (publicat post-mortem
în anul 1996, împreună cu descrierea complexului rupestru) şi situaţia reală (Fl. Costea, op.
57
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sus putem considera că hexagrama de la Șinca Veche poate fi înţeleasă ca simbol al
luminii divine sau chiar ca simbol al Dumnezeului Tatăl, aşa cum sugerează reprezentările eclesiastice sau heraldice din spaţiul creştin central european începând cu
secolul al XV-lea, gravată poate chiar de călugării vieţuitori în acest lăcaş de cult încă
de la începuturile complexului monahal.

a

b

c

d

Fig. 8 – a) Originalul pisaniei cu stemă de la Putna (după Șt.S.Gorovei63); b) Desenul
publicat de către episcopul Melchisedec (după Șt.S. Gorovei64); c) Icoană pe sticlă reprezentând Sfânta Treime-Încoronarea Precestii (după E. Băjenaru)65); d) Detaliu cu reprezentarea aureolei sub formă de hexagramă (imagine modificată; după E, Băjenaru E.)

Prezenţa în interiorul hexagramei a unui simbol reprezentat de „doi pești,
două picături de apă sau doi gemeni în foetus, poate yin și yiang”66 (Fig. 5b), nu o
cit., p. 53 şi urm.), precum şi unele omisiuni făcute de V. Literat în descrierea complexului,
fără ca acestea să diminueze valoarea istorică şi arhitecturală a cercetării din anul 1930 (Fl.
Costea, op. cit., p. 54). Lipsa menţionării din descrierile lui V. Literat a hexagramei din nişa
altarului celei de a doua biserici, chiar în condiţiile lipsei marcării pe plan a nişelor şi firidelor
la care face câteva referiri în studiu (Fl. Costea, op. cit., p. 54), poate conduce la ipoteza
apariţiei hexagramei doar după anul 1930. Luând în considerare şi această ipoteză, Fl. Costea
consideră că există şi posibilitatea ca V. Literat să nu fi menţionat în mod voit prezenţa
hexagramei, datorită convulsiilor politice din perioada respectivă, care au implicat „antisemitismul, consolidarea grupărilor de orientare fascistă etc.” (Fl. Costea, op. cit., p. 58).
63
Șt.S. Gorovei, op. cit., p. 165, Fig. 3.
64
Ibidem, p. 166, Fig. 4.
65
Elena Băjenaru, op. cit., p. 228.
66
Fl. Costea, op. cit., p. 65.
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putem înţelege deocamdată, necunoscând analogii67 şi necunoscând contextul şi perioada de timp în care a fost gravat; din acest motiv nu îl vom comenta deocamdată.
Tot în cadrul „ansamblului” cu hexagramă, în dreapta şi în stânga acesteia se
disting trei semne 68 , interpretate de Fl. Costea, ca făcând parte dintr-o posibilă
„inscripţie slavonă (?) iniţială, anterioară profanării bisericii”69.

Fig. 9 – Detaliu nișă altar cu propunere de reconstituire a celui de-al doilea simbol (marcaj
cu linie întreruptă) şi asocierea semnelor cu litere ale alfabetului latin (imagine modificată
după Fl. Costea)

Dacă semnele ar reprezenta literele unei scrieri în limba română cu caractere
chirilice70 (ceea ce este foarte probabil), atunci prima literă ar putea fi A sau I, a doua
literă ar putea fi H, iar ultima literă ar putea fi litera P (Fig. 9). Deci scrierea ar putea
fi citită în limba română ca „I(isus) H(ristos) P(antocrator)” = „Iisus Hristos Împărat
al Lumii”71, iar întreg ansamblul (scrierea şi hexagrama72) ar putea fi citit ca „Iisus
Hristos Lumina Lumii şi Împărat al Lumii”.
Aşa cum aminteam la începutul acestui subcapitol, în anul 2005, cu ocazia
cercetărilor arheologice, imaginea gravată în dreapta firidei cu hexagramă, care reprezintă un profil uman (Fig. 5a), a fost considerată o profanare. Anterior acestei opinii
s-a pronunţat şi Silvia Păun, în anul 2000, care a considerat că această imagine este
un „bazorelief de ascet” 73 . În conformitate cu canoanele şi tradiţia bisericii răsăritene, existente cu mult timp înaintea momentului de început al bisericilor rupestre
Am identificat analogii parţiale la două dintre cele trei ancadramente din piatră ale ferestrelor din partea de vest a bisericii „Sfântul Dumitru” din Suceava, ctitorită de Petru Rareș
între anii 1534-1535. Respectiv două motive ornamentale, apropiate de forma semnului „yin
și yiang”, a căror linie mediană – sub forma literei S –, este rotită la 45º faţă de axul vertical,
spre ancadramentul ferestrei centrale (adica una spre stânga şi alta spre dreapta).
68
„O analiză atentă a peretelui orb al nişei pare să confirme existenţa iniţială aici a unei
inscripţii slavone” (Fl. Costea, op. cit., p. 58).
69
Fl. Costea, op. cit., p. 71.
70
Alfabetul chirilic a fost folosit în scrierea românească din secolul al XVI-lea până în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, când a fost înlocuit oficial cu alfabetul latin.
71
În iconografia bizantină, Pantocrator („Παντοκράτωρ”) este reprezentarea lui Iisus Christos
ca împărat al lumii; icoană pictată în bisericile ortodoxe pe bolta naosului, care îl reprezintă
pe Iisus Hristos ca împărat al lumii (https://dexonline.ro/definitie/pantocrator - accesat:
25.08.2019).
72
Hexagrama ca simbol al luminii.
73
Silvia Păun, op. cit., p. 115, fig. 113.
67

30
https://biblioteca-digitala.ro

de la Șinca Veche, absida altarului se cerea împodobită cu imagini ale sfinţilor,
dispuşi în stânga şi în dreapta centrului absidei, în care îşi avea locul o firidă sau
reprezentarea unei scene biblice importante74. În aceste condiţii, considerăm că şi
firida cu hexagramă de la Șinca Veche trebuie să fi avut în stânga şi în dreapta ei un
astfel de decor. Aceste reprezentări ale sfinţilor ar fi putut fi materializate în două
moduri: fie pictate pe icoane pe lemn, pereţii bisericilor de la Șinca Veche nefiind
potriviţi pentru pictura murală fără o amenajare suplimentară75, fie gravate direct pe
pereţii bisericii. În aceste condiţii se pune întrebarea dacă profilul uman gravat lângă
această nişă ar putea reprezenta un astfel de sfânt? Analizând imaginea, constatăm că
personajul uman este figurat fără ca întreaga faţă să poată fi văzută de privitorul aflat
în altar, cu spatele spre nişa din centrul absidei altarului, şi fără aureolă – care în
iconografia răsăriteană însoţeşte întotdeauna reprezentarea sfinţilor. Toate aceste
atribute ale reprezentării acestui profil uman sunt în opoziţie cu modul în care sunt
reprezentaţi sfinţii76, ceea ce ne îndreptăţeşte să considerăm că imaginea gravată din
dreapta firidei cu hexagramă nu poate fi reprezentarea unui sfânt.
2.2. Serafimul de la Șinca Veche. Pe peretele vestic al pronaosului celei de
a doua biserici de la Șinca Veche se află o nișă dublă, de mari dimensiuni77, pentru
icoane. În interiorul celei de a doua nișe este redată monocrom, prin puncte, o imagine
(Fig. 10a) care a fost considerată semn recent de profanare78. Rostul acestei nișe a
fost considerat ca fiind „locul uneia dintre cele mai importante icoane (Pantocratorul,
Maica Domnului orantă?), a cărei amplasare rituală era pe boltă, dar în cazul nostru
(în cazul acestei biserici-n.n.) aceasta nu a existat din construcţie”79.

a

b

c

A se vedea ca exemplu altarul Bisericii Crucii (secolul al IX-lea) – biserică rupestră din
Capadocia.
75
În timpul cercetărilor arheologice nu au fost constatate urme ale unei astfel de amenajări.
76
„Un suflet care s-a umplut de lumina slavei dumnezeieşti se face în întregime lumină şi chip
(...), nici o parte dintr-însul nu se ascunde, ci se întoarce în întregime cu faţa” (Constantine
Cavarnos, Ghid de iconografie bizantină, Bucureşti, Editura Sophia, 2005, p. 17). Reprezentarea în profil este întâlnită la personajele nesfinte – magii din Naştere, Iuda Iscarioteanul
(Elena Băjenaru, op. cit., p. 15).
77
„Cea mare, din faţă, este lată la bază de 1,20 m, înaltă de 2 m şi are o profunzime de 80 cm.
Cea mică, din centrul acesteia, este lată de 85 cm, înaltă de 1,40 m şi adâncă de 1 m” (Fl.
Costea, op. cit., p. 59).
78
Fl. Costea, op. cit., p. 71.
79
Ibidem, p. 59-60.
74
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Fig. 10 – Reprezentări de serafimi în iconografia creștină răsăriteană: a) Șinca Veche pictură rupestră (după Fl. Costea80); b) Catedrala Sfânta Sofia, Constantinopol, mozaic,
secolul al IX-lea81; c) Biserica Crucii, Capadocia, pictură rupestră, secolul al IX-lea82; d)
Biserica Schimbării la Față a Mântuitorului, Novgorod, frescă, secolul al XIV-lea83; e)
Mănăstirea Ferapontov, Rusia, frescă, secolul al XV-lea84; f) Icoană pe sticlă şi detaliu (g),
Ţara Făgărașului, secolul al XIX-lea (după Elena Băjenaru85)

Imaginea, care ocupă o suprafaţă de aproximativ 0,80x0,80 m, este formată
din șiruri pictate de puncte cu dimensiuni apropiate unele faţă de altele, care descriu
linii ce formează în centru un romb, iar în jurul acestuia triunghiuri grupate astfel: pe
axul vertical, deasupra rombului, două triunghiuri alăturate, cu vârful în jos, iar dedesubtul rombului două triunghiuri alăturate, cu vârful în sus; pe axul orizontal, în
stânga și în dreapta rombului, câte un triunghi cu baza spre romb. Pe lângă punctele
care descriu formele geometrice de mai sus există și puncte de aceeași mărime care
au fost utilizate pentru a „umple” spaţiile rămase libere, astfel încât să ofere consistenţă imaginii de ansamblu86.
Imaginea astfel creată de liniile punctate pare să descrie o pasăre aflată în
zbor planat, cu aripile deschise, cu coada desfăcută, dar capul păsării este „acoperit”
de cele două triunghiuri de deasupra rombului central. În aceste condiţii „pasărea”"
este lipsită de sens, iar dacă excludem ipotetica intenţie de profanare și ţinem cont de
contextul creștin în care se găsește imaginea, cheia descifrării acestei reprezentări
trebuie căutată în textele biblice. Astfel, în Biblie, atât în Vechiul, cât și în Noul
Testament, în afara păsărilor singurele făpturi care au și aripi pe lângă alte însușiri,
sunt două categorii de îngeri: „serafimii” și „heruvimii”. Serafimii sunt descriși în ur80

Ibidem, p. 88, Fig. 32.
https://www.pallasweb.com/deesis/seraphim-mosaic-uncovered-in-hagia-sophia.html accesat: 20.12.2019.
82
https://www.flickr.com/photos/25669502@N07/41412568284/in/album-72157666968910
257/ - accesat: 20.12.2019.
83
https://www.pinterest.at/pin/440930619762417792/ - accesat: 20.12.2019.
84
https://twitter.com/rabihalameddine/status/905535052762812416 - accesat: 20.12.2019.
85
Elena Băjenaru, op. cit., p. 224.
86
Integritatea acestei imagini pictate este grav afectată de lipsa oricăror măsuri de conservare
(poate şi datorită faptului că a fost considerată o profanare). Comparativ cu imaginile din anul
2005, imaginile surprinse în timpul cercetărilor noastre, în anul 2019, indică pierderea unor
porţiuni din pictură prin exfolierea unor părţi ale peretelui grotei, precum şi estomparea accentuată a culorii.
81

32
https://biblioteca-digitala.ro

mătorul mod: „Serafimii stăteau deasupra Lui și fiecare avea șase aripi (s.n.): cu două
își acopereau faţa, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau”87; iar heruvimii
au următoarea descriere: „Fiecare dintre ele (făpturile vii-n.n.) aveau patru feţe (o faţă
de om, o faţă de leu, o faţă de bou și o faţă de vultur-n.n.) și patru aripi (s.n.)”88. Din
aceste două descrieri și din altele pe care le regăsim în Biblie, aflăm că serafimii și
heruvimii sunt două categorii de îngeri care au șase, respectiv patru aripi, cu înfăţișări
diferite, creaţi pentru a îndeplini sarcini diferite.
Din aceste motive, în iconografia sacră89 îi regăsim reprezentaţi și amplasaţi
diferit în cadrul ansamblurilor iconografice, atât în pictura murală, cât și pe praporii 90
și icoanele pictate pe lemn sau pe sticlă, care împodobesc bisericile ortodoxe. O
reprezentare pe care o considerăm o bună analogie pentru imaginea din nișa dublă de
la Șinca Veche este cea aflată sub cupola centrală a Catedralei Sfânta Sofia din
Constantinopol (Istanbul), care înfăţişează un serafim realizat în mozaic în secolul al
IX-lea (Fig. 10b). Constatăm în consecinţă că imaginea cu linii punctate din pronaosul bisericii a doua de la Șinca Veche (Fig. 10a) ar putea să reprezinte, și noi
credem că reprezintă, un serafim cu aripile folosite pentru zbor figurate întinse în plan
orizontal și cu chipul încadrat de un romb.
În iconografia creștină răsăriteană întâlnim reprezentări ale serafimilor în
diverse moduri, începând cu perioada anterioară secolului al IX-lea și până în prezent.
Astfel, din punct de vedere al formelor putem distinge mai multe categorii stilistice:
serafimi cu chipul încadrat în romb (Fig. 10b-10e) sau cerc, cele încadrate în cerc
având aură (Fig. 10f-10g) sau neavând aură; serafimi ale căror aripi laterale sunt
reprezentate în plan orizontal (Fig. 10b) sau în plan vertical cu vârfurile în jos (Fig.
10c-10g).
Aparţinând stilului cu chipul încadrat în romb, constatăm că „serafimul de la
Șinca Veche” poate fi datat, din punct de vedere stilistic, doar într-un interval larg de
timp, nesatisfăcător, cuprins între momentul de început (sec. XIV-XV) și momentul
de sfârșit (sec. XVII-XVIII) al complexului monahal rupestru. Având analogii în
stilul bizantin (Fig. 10b) și capadocian (Fig. 10c) din secolul al IX-lea, în stilul rusesc
iniţiat de Teofan Grecul91 în secolele XIV-XV (Fig. 10d-10e) și până în secolul al
XIX-lea în icoanele, praporii și reprezentările murale92 din Ţara Făgărașului şi din
87

Isaia 6:2.
Ezechiel 1:6.
89
Ne referim doar la iconografia creștină (deoarece și în mediul iudaic sunt reprezentate
aceste categorii de îngeri), și în mod special la iconografia răsăriteană, complexul rupestru de
la Șinca Veche aparţinând acestui rit.
90
Steaguri bisericești „zugrăvite” cu chipuri de sfinţi sau imagini biblice, folosite în bisericile
ortodoxe din Transilvania începând (cel puţin) cu jumătatea secolului al XVIII-lea (Ana
Dumitran, Ioana Rustoiu, Steagul bisericesc, Alba Iulia, Editura ALTIP, 2007, p. 15). Reprezentarea Serafimilor și a heruvimilor este frecventă pe aceste steaguri bisericești (Ana
Dumitran, Ioana Rustoiu, op. cit., passim).
91
Victor Nikitici Lazarev, Teofan Grecul și școala sa, București, Editura Meridiane, 1974,
passim.
92
Un exemplu este biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Ohaba (jud. Brașov),
aflată la circa 2 km spre nord-vest de complexul monahal de la Șinca Veche, unde se păstrează
fresca de la începutul secolului al XIX-lea, cu serafimi pictaţi în stilul cu chip încadrat în romb
(foto Elena Băjenaru, op. cit., p. 84).
88

33
https://biblioteca-digitala.ro

Transilvania93, datarea din punct de vedere stilistic nu poate fi făcută cu o precizie
rezonabilă. Totuşi, modul de reprezentare „naiv” și monocrom, prin linii punctate,
care exclude prezenţa unui meşter „zugrav”, ar putea oferi unele indicii care să
restrângă acest interval de timp. Astfel putem presupune că decizia de a „zugrăvi”
serafimul trebuie să fi fost determinată de lipsa unei icoane94 de mărime potrivită care
să împodobească nișa dublă. În această circumstanţă, decizia de a nu apela la serviciile unui meșter „zugrav” pentru a înlocui temporar icoana cu o pictură rupestră de
calitate, ar putea fi explicată prin: lipsa mijloacelor materiale pentru plata unui
meșter; lipsa din zonă a unor astfel de meșteri95; obstrucţionarea unui astfel de demers
din partea autorităţilor politice96 și/sau motive de ordin practic97. În acest mod credem
că poate fi restrâns intervalul de timp, rezultând două posibilităţi: momentul de
început al lăcașului de cult (sec. XIV-XV), atunci când lipsurile materiale ar fi putut
determina obștea monahală să înlocuiască temporar icoana pentru nișă; şi perioada
cuprinsă între momentul încetării „oficiale” a activităţii complexului monahal
rupestru (sec. XVII-XVIII) și începutul secolului al XIX-lea98. Dacă în primul caz
probabil pictura nu ar fi rezistat până astăzi, situaţia politică şi religioasă din secolul
al XVIII-lea, când complexul monahal nu mai funcţiona, şi în interiorul bisericilor
nu mai existau obiecte de cult, deci nici icoane, şi când foştii călugări ortodocşi din
Ţara Făgărașului şi din Transilvania erau urmăriţi şi persecutaţi99, ar fi putut favoriza
întoarcerea clandestină, pentru intervale scurte de timp, a unor călugari care să „zugrăvească” „serafimul de la Șinca Veche”, ca simbol al focului credinţei100. Rămâne
ca cercetările viitoare, în măsura în care va fi posibil, să confirme sau să infirme
răspunsul nostru la întrebarea: când a fost „zugrăvit” „serafimul de la Șinca Veche”?
3. În loc de concluzii
Atât în interiorul, cât și în exteriorul complexului monahal rupestru de la
Șinca Veche există o multitudine de semne, simboluri și inscripţii gravate de-a lungul
timpului, a căror apariţie a fost facilitată de prezenţa grotei, transformată în loc de
93

Ana Dumitran, Ioana Rustoiu, op. cit., passim.
Icoanele sunt de mare importanţă pentru creștinismul de rit ortodox.
95
Ceea ce nu poate fi cazul pentru secolele XVII-XVIII.
96
Foarte posibil pentru situaţia politică şi religioasă din Transilvania în secolul al XVIII-lea
(a se vedea nota 12).
97
Probabil pictura nu ar fi rezistat în timp deoarece roca în care a fost săpat complexul rupestru este nisipoasă și cu o duritate scăzută, ceea ce ar fi condus la o degradare rapidă a picturii
(aşa cum am constatat – nota 78).
98
După edictele de toleranţă emise de împăratul Iosif al II-lea, între anii 1781-1783, persecuţiile religioase împotriva românilor ortodocși din Transilvania se diminuează, permiţând o
îmbunătăţire treptată a situaţiei lor în raport cu autorităţile politice ale vremii.
99
Actul emis la 13 iunie 1761 de Comisiunea Aulică impunea distrugerea mănăstirilor ortodoxe, iar pentru cel care s-ar fi opus acestui demers cerea „să fie negreşit pedepsit cu moartea
prin spânzurătoare sau prin pierderea capului” (A. Dragne, op. cit., p. 36, cu bibliografia
aferentă).
100
Serafimii cei cu șase aripi sunt îngerii care se găsesc cel mai aproape de Dumnezeu (Isaia
6:2) și care, datorită apropierii lor de Domnul, seamănă cu focul (Evrei 12:29; Daniel 7:9;
Ieșirea 24:17; Psalmi 103:4). Ca urmare, ei au fost numiți „serafim”, care în ebraică înseamnă „în flăcări”. Ei sunt înflăcărați de dragostea pentru Domnul și îi călăuzesc pe ceilalți către
această dragoste (https://ro.orthodoxwiki.org/Serafim - accesat: 20.12.2019).
94
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cult creștin, și de duritatea scăzută a pereţilor de piatră. Cu toate că o parte dintre
aceste semne pot fi catalogate ușor ca fiind de factură recentă sau profană (altele fiind
evidente semne de vandalizare), o mare parte dintre ele au caracter cultic sau sunt
simboluri al căror înţeles trebuie analizat. În funcţie de adâncimea, uzura și aspectul
cromatic al inciziilor se pot distinge, relativ ușor, semnele de dată recentă de cele din
vechime. Aflate într-un context oarecum bine definit, în sensul în care se cunosc în
linii generale începutul și sfârșitul utilizării spaţiului ca loc sacru al cultului creștin
de rit ortodox, semnele și simbolurile de aici vor trebui studiate și înregistrate metodic, astfel încât să se poată evidenţia eventuala prezenţă a unor practici și credinţe
creștine cu caracter apocrif101.

a

b

c

d

Fig. 11 – Blocuri megalitice cu semne aflate în exteriorul complexului monahal rupestru,
de-a lungul potecii care urcă spre mănăstirea creştin ortodoxă aflată pe coama dealului
Pleşu

De asemenea, folosind metode comparative sau excluzive se pot realiza datări şi identificări ale originii unor semne şi simboluri din alte zone geografice, în care
duritatea mai ridicată a rocilor nu a permis gravarea facilă a semnelor, dar le-a păstrat
nealterate pe mari intervale de timp, adunând laolaltă semne şi simboluri din diferite
perioade istorice. În acest context amintim şi importanţa identificării, înregistrării şi
interpretării semnelor ascunse pe care cu certitudine un loc sacru le adăposteşte102.
Protejarea spațiului fostului complex monahal rupestru împotriva intervenţiilor neautorizate, prin incizarea unor semne pe stânci sau prin distrugerea semnelor
deja existente, trebuie să constituie o altă prioritate în contextul creşterii interesului
faţă de acest spaţiu în rândul turiştilor, datorită legendelor difuzate prin intermediul
media şi a prezenţei pe coama dealului Pleşu, deasupra fostului complex monahal
rupestru, a unui schit ortodox devenit loc de pelerinaj.
4. Mulţumiri
Mulţumim şi pe această cale domnului Aurel Dragne, muzeograf al Muzeului
Ţării Făgăraşului „Valer Literat” din Făgăraş, pentru unele sugestii bibliografice.
Aceste practici au existat și în Ţara Făgăraşului, dovadă fiind o parte din temele religioase
prezente în icoanele pe sticlă „zugrăvite” de meşterii locali (Elena Băjenaru, op. cit., passim).
102
De exemplu la Rus – Ob. 07.2, Grota Mare (Gh. Lazarovici, R. Pop, comunicare Târgovişte
2016; Idem, 2017).
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