DESCOPERIRILE APARŢINÂND EPOCII FIERULUI ÎN PEŞTERILE DIN
MUNŢII ANINEI
Sorin M Petrescu

Încadrat într-un amplu complex cultural răspândit pe un areal foarte mare,
orizontul de descoperiri destul de unitare caracterizat prin folosirea aproape
exclusivă a ceramicii negre lustruite şi ornamentate prin canelare şi faţetare
marchează începutul primei epoci a fierului în Banat. 1
În cadrul modificărilor profunde care au loc în această epocă 2 peşterile
reîncep să fie folosite ca adăpost - după ce în bronzul mijlociu şi târziu au fost
cam evitate - dar într-o mai mică măsură.
Cele mai timpurii materiale ale primei epoci a fierului sunt cele descoperite
în P. Galaţ din Valea Gârliştei (pi. I/ 1). Fragmentele ceramice recoltate de pe
planşeul peşterii (pi. IV) sunt realizate din pastă compactă, bine arsă, lustruită,
de culoare cărămizie (pi. IV/l), brun roşcată (pi. IV/4) şi neagră (pi. IV/2, 3, 5).
Ornamentele sunt realizate prin ghirlande de caneluri pe corpul vasului (pi. 1-2, 4),
caneluri oblice pe umărul vasului (pi. IV/3) şi proeminenţe conice3 (pi. IV/5).
Lipsa ornamentelor sub formă de ghirlande, de caneluri pe gâtul vaselor
ne împiedică să atribuim aceste descoperiri grupului Susani, la fel cum lipsa
ceramicii roşii în interior nu ne permite apropierea de cultura Gava. În aceste
condiţii, dat fiind şi caracterul redus al descoperirilor, este dificil şi hazardant
să încercăm o încadrare culturală a acestor descoperiri. Se pare că în zona
carstică a râului Gârlişte avem de-a face poate cu un aspect cultural local, redus
ca arie de răspândire ce poate fi situat aproximativ la nivelul fazelor Ha Az-B 1
ale cronologiei central europene.
Puţin mai târzii sunt descoperirile de pe Valea Nerei din P. din Colţul
Cătănii (pi. 1/2). În sondajul practicat, între 0,10 şi 0,35 m printre materialele
Coţofeni au apărut şi două fragmente aparţinând epocii fierului (pi. V/1-2), de
culoare neagră aparţinând speciei fine (PI. V/l) şi uzuale (PI. V/2).
Dacă proeminenţa conică (pi. V /2) nu este prea concludentă având o
evoluţie bună în toată prima epocă a fierului, celălalt fragment este mai
concludent prin motivul ornamental. El constă dintr-o canelură dispusă în
ghirlandă, de sub care pornesc în jos caneluri dispuse una lângă alta. Prin
aceasta, considerăm că aceste fragmente dacă nu le putem atribui cultural,
cronologic pot fi atribuite fazelor Ha B 1-B 2 .
Contemporane sau un pic mai târzii sunt descoperirile din V. Caraşului
din P. Liliecilor (pi. 1/3) şi P. de după Cârşe (pi. V/3-5). Ceramica este
semifină (pi. V/5) şi uzuală (pi. V/3-4) şi are culoarea cărămizie (pi. V/3, 5),
neagră şi lustruită (pi. V/4). Ca forme distingem vasul borcan cu buză
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alveolată

(pi. V/3). strachina cu buză puternic evazată (pi. V/4) si strachină cu
buza dreaptă trasă spre interior (pi. V/5). Încadrăm aceste mate~iale în fazele
Ha B-C ale cronologiei central-europene.
Singurele descoperiri care pot fi încadrate şi cultural sunt cele efectuate
în V. Nera, în P. din Colţul Cătănii (pi. 112). În sondajul făcut în peşteră (pi.
IIl/l), deasJpra nivelului Coţofani şi Hallstatt, între 0-0,10 m într-un strat
răscolit ce conţine materiale amestecate, au fost descoperite două fragmente
ceramice: o proeminenţă conică din pastă semifină neagră, lustruită şi un fragment de strachină cu buza invazată realizată din pastă fină, neagră, lustruită şi
ornamentată cu caneluri orizontale (pi. V/6-7). Pe baza acestui ultim fragment
ceramic atribuim descoperirile din ultimul nivel al Peşterii din Colţul Cătănii fazei mijlocii (II) a culturii Basarabi, respectiv Ha C.
În Banat civilizaţia dacică este cunoscută destul de puţin prin cercetări
sistematice şi prin unele descoperiri întâmplătoare, acestea din urmă făcând
parte din colecţii particulare şi deci greu accesibile în totalitate cercetătorului.
Iată de ce descoperirea unor vestigii ale locuirii dacice în peşteri vine să
contribuie la o cunoaştere mai bună a acesteia, Ia crearea unei imagini reale a
ceea ce a însemnat civilizaţia dacică din Banat.
Urme de locuire dacică au fost descoperite în patru peşteri: Omului,
Racoviţă şi Ţapului din V. Caraş ului şi Galat din V. Gârliştei. Interesant, nu
au fost sesizate urme dacice în V. Nerd, lucru explicabil poate datorită lipsei
de apă pe platou şi a slabelor surse d(: subzistenţă din Chei.
În peşterile Racoviţă şi Ţapului materialul ceramic a fost adunat de pe
planşeu fără a se efectua sondaje. În peşterile Omului, şi Galat au fost
practicate sondaje dar pentru prima documentaţia s-a pierdut 4 .
Ceramica aparţine celor două categorii bine cunoscute: lucrată cu mâna
aproape în totalitate - şi Ia roată (pi. Vl/11-13), de forme şi ornamente diverse.
Ceramica lucrată cu mâna, de culoare brun-gălbuie, cărămizie, bruncenuşie, cenuşie sau neagră (pi. VI-XIII), de uz comun sau semifină are
pereţii destul de bine neteziţi şi de multe ori chiar lustruiţi intens la exterior
(pi. Vl/3; VIl/4-5; IX; X/1-2, 4-6: XI; XIl/1-2, 5, 7-8; XIIl/1-4).
Formele de vase cele mai des întâlnite sunt străchinile şi vasele mijlocii
sau mari cu profil bitronconic (pi. Vl/3; VIl/5; IX/1-4, 6-7; X/2, 5-6; Xl/5-8;
XIl/1-2, 5), cu buză dreaptă sau aproape dreaptă (pi. Vl/1-2, 10; VIII/1,3 IX/
8; X/3-4; Xl/3-4; XIl/4), cu buză evazată (pi. Vl/9; XIIl/1-2, 4), precum şi
vasul sac de dimensiuni mai mari (pi. Vl/5; VIl/3,7) sau tăvile (pi. X/l; Xl/1).
Ca motive decorative sunt utilizate mai ales brâiele crestate (pi. Vl/1; VIl/7),
brâiele alveolate (pi. VIl/3; VIII/1-·2; XIl/3) şi crestele (pi. XIII/5).
Tot cu rol ornamental, majoritatea ceramicii cu profil bi tronconic are
realizate caneluri oblice late prin lustruire, iar într-un caz este utilizată rozeta
ştampilată (pi. IX/5).
Torţile sunt fie simple (pi. VII/I; XIIl/6), torsadate (pi. XIl/6) sau cu
caneluri longitudinale (pi. XII/7). În unele cazuri, vasele de dimensiuni mai
mari prezintă proeminenţe - apucători cilindrice (pi. Vl/2).
Ceramica lucrată la roată este puţină (pi. Vl/11-13) şi aparţine spec1e1
semifine, predomină vasul cu buza îngroşată şi puternic răsfrântă spre exterior
(pi. Vl/11) şi cel cu fundul inelar (pi. Vl/12).

32

Dată fiind lipsa unui material dacic abundent descoperit şi publicat în
Banat 5 , ne este destul de greu să-l încadrăm cronologic pe cel descoperit în
peşterile analizate.
Astfel, vasul-sac este frecvent întâlnit în aşezări dacice încă din secolele
III-II î.e.n. 6 , acelaşi lucru putându-l spune şi despre străchinile cu profil
bitronconic 7 (pi. Vl/3; VIl/5; IX/2-4, 6-7; X/4-6; Xl/3,5-8; XIl/1,5). Totodată
materialul are analogii - prin forme - cu cel descoperit la Iaz 8 şi care este
datat tot în secolele III-II î.e.n. Pentru o încadrare mai precisă ne vom folosi
de o serie de analogii privitoare la câteva motive ornamentale. Astfel asocierea
canelurilor cu formele ceramice mai sus prezentate indică o datare în sec. III
î.e.n. 9 . Toartele torsadate au analogii bune la Slimnic unde le găsim datate în
sec. III î.e.n. 11 , Cătelu Nou 12 şi Poiana 13 , datate şi ele tot atunci.
Către aceeaşi perioadă ne conduc şi analogiile perfecte cu materialele
descoperite la Remetea Mare - „Gomila lui Pi tuf" 14 şi Duleu 15 , datate şi ele în
sec. III î.e.n.
Oricum, considerăm că locuirea dacică din peşteri este, temporal vorbind,
posterioară descoperirilor de la Gornea - „Ogaşul Padina cu Spini" 16 şi
Dubova 17 datate în sec. IV-III î.e.n. şi anterioară primul nivel dacic al aşezării
de pe Stenca Liubcovei datat în sec. III-II î.e.n. 18 • În consecintă credem că
putem data locuirea dacică la mijlocul şi a doua jumătate a sec. III î.e.n.
O problemă pe care, suntem obligati s-o comentăm este cea privitoare la
destinatia pe care a avut-o P. Ţapului, rolul ei în eventuala practică rituală a
cultului chtonian.
Ulterior descoperirii ei 19 , s-au găsit în partea finală a galeriei din stânga
(pi. V/1) trei vase dacice de provizii prinse în crusta de calcar a planşeului
pe care le-au donat Muzeului Banatului din Timişoara. 20
Pe baza acestui fapt, luând în considerare bogatul material arheologic şi
aspectul sălii centrale ce este luminată datorită unui horn din tavan ce
comunică la suprafaţă, ·Fiorin Medelet a emis apoteza că în această peşteră
avem de-a face cu un loc de cult dacic 21 , la aceasta raliindu-se şi Richard
Petrovsky 22 iar mai târziu şi I.H. Crişan 23 •
Aşa cum se ştie, peştera a jucat un rol important în practicarea cultului
lui Zamolxis 24 , fapt cunoscut şi la alte popoare antice, în cultul lui
Dionyssis 25 , Rhoses 26 , Zeus 27 şi exemplele ar putea continua ajungând până la
creştinism 28 . Câteodată există date clare despre existenta la daci a unei
categorii de „anahoreţi" 29 , „călugări" celibatari. vegetarieni şi abstinenti cu
eventuale preocupări astronomice ce stăteau în peşteri, departe de aşezări 30 • O
astfel de peşteră ar putea să fie p. Ţapului din V. Caraşului.
Făcând abstractie de faptul că peştera este umedă şi accesul în ea se
face printr-un culoar ce poate fi trecut doar târâş, totul pledează în favoarea
ipotezei amintite mai sus. Astfel, peştera este uşor accesibilă de sus de pe
platou 31 iar sala centrală unde au fost găsite fragmentele ceramice este luminată în proportie de 60-70 % prin hornul ce comunică la suprafată. La
aceasta se mai adaogă şi cele trei vase mari de provizii depuse probabil
rituai 32 în capătul galeriei din stânga.
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Este posibil ca şi peştera Omului (pi. IV/5) aflată la aproximativ 40 m
amonte de P. Ţapului, la aceeaşi altitudine şi cu aceeaşi orientare a celor trei
intrări - din care doar una accesibilă 33 - lumino<,să şi uscată, să fi avut o
utilizare cultică, cele două peşteri făcând parte dintr-un complex sacru în
această regiune. Ne oprim aici cu prezentarea ipotezelor pentru a nu risca să
alunecăm pe o pantă periculoasă, total opusă cercetării ştiintifice. Oricum,
cercetările viitoare vor confirma sau nu aceste - deocamdată - ipoteze.
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ZUSAMMENFASSUNG

ENTDEKUNGEN AUS DER EISENZEIT AUS ANINA
GEBIRGE
Es werden din Entdekungen den Hăhlen aus Anina Gebirge vergefilhrt.
Die friihzeitigsten Materiale gehi:iren Ha A 2-B 1 und wurden in „Galat"
Hohle entdeht. Ein wenig jiinger sind die Materiale aus des „Colţul Cătănii"
Hăhle die cronologisch Ha B 1-B 2 angehăren Gleichzeitig oder ein wenig jiinger
sind die Materiale aus der „Liliecilor H•ihle", die Ha B-C angehoren.
Die einzigen Entdehungen die cieser Kultur gehoren eind die von
„Colţul Cătănii" Hăhle die der Mittdphaze der Basarabi Kultur (HaC)
angehoren.
Die Dakische Zivilisation ist in vier Hăhlen erkiindigt: „Omului",
„Racovita", „Ţapului", und „Galat". Auf des Grundlage des entdekten
iibereinstimmunge, die prăsentierten Entdekungen wurden in der Mitte und
zweite Hălfte des III Jhr (v. Chr) datiert.
Des Verfasser dankt daB die dakis.::he Gemeindschaften aus der Gegend,
die „Ţapului" und „Omului" Hăhlen rnch als Verchrungeplătze verwendet
haben die nachfolgende Ausgrabungen haben diese Hypothese aufgeklărt.

36

~.

V

V

2.

.„. .
I

h - ~ .....

··- f"'l"'·
C......ÎUI>
+ - oa.1• de

C-6.p<eol„

li

37

O

a.
-411

Io

Jo~

U

r-------

b

-o

-q4101-----

d.

o

b

III

38

AJ

,,,

w-

\

3

IV

39

-1- --- -

~--

~
'
...

'~

~;':

I

,,.

---~

~--.).
V

•.• „_

-,

-==w

7
I

VI

40

-,

'

• , •

_,,,

_

,,

,

VII

41

'\

,)
I

-'·:>_'.'.'<·',_'; . '.'"' '· -

-~"""''"'""...„....,;.„,„,,„_··~··''''.,...,_: -

-J-

.... ·.- :::::"<t> .:.'._~·':: ·~::
,

-)

.·~· · ···<:':;:-: .?\'~:>·:'..:·:··.·.•:;

.

-u---,
/

I

/

/

_.· '·'-'.'';''·

·--=:::i-lli::::j--

•

4

l

J

"

......

. ~<";.·.,„;:~. .. '·
.··

i

/

.... „/'

-~~·~777:~~'.:::~' - - ,
,

,
/

,J.
/

42

•

4

„__---

,j- - -~

I
l

-----

~
~ - , --

.;.'<•=·=-'"·•·»:„. . .
, ·_

-"~

.

,

X

/

.

J

,

~ ~~
:

-

-

I 3

F„J
~
I

~,--' -~-~~-:~.
-

'

a.
/

( , ,-

,

-..- -,

•

\

'

~

·~~- „~„.„~.„,. -_,„:·~

-~'.'f

\ \
\

J
_
-·"· - "- ' - _ ,Jl
' '

-~

I

/

/

(ţl~~;~C -}•

---

-------•

t

•

'

..,

S.c-.

43

XII

-- -

o

'

„

J

•

„..,...

~--,
I

I

I

I
I

XIII

44

I

XI V

45

