UNIVERSITATEA DE VEST
TIMIŞOARA

ARHEOVEST
IV2
-IN HONOREM ADRIAN BEJANInterdisciplinaritate în Arheologie și Istorie
Timişoara, 26 noiembrie 2016

JATEPress Kiadó
Szeged
2016

Coordonator volum: Dorel MICLE
Editori: Dorel MICLE, Andrei STAVILĂ, Cristian OPREAN, Sorin FORȚIU

Coperta: Alice DUMITRAȘCU
Foto copertă: Milan ȘEPEȚAN
Această lucrare a apărut sub egida:

© Universitatea de Vest din Timișoara
https://www.uvt.ro/

ISBN 978-963-315-310-9 (Összes/General)
ISBN 978-963-315-312-3 (II. kötet/volumul)

Avertisment
Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate
autorilor.
DVD-ROMul conține contribuțiile în varianta color precum și imaginile
la rezoluția maximă trimisă de autor.

referință
bibliografică

PIETRELE CU SEMNE ŞI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
DIN HOTARUL COMUNEI PRIGOR, JUD. CARAŞ-SEVERIN
Ovidiu Bozu*, Ioan Rotaru
* ovidiu_bozu@yahoo.co.uk
Abstract. Prigor village, from Caraş-Severin county, in the Semenic Mountains, with it's more
then 18 sites and documented archaeological finds, reflects a mountainous habitat inhabited
from prehistory to the present day. in this mountainous habitat context there have been discovered 10 stones with signs.
Keywords: archaeological finds, habitat, stones with signs, grazing area, megalith, rituals.

Comuna Prigor, situată la intrarea dinspre răsărit a depresiunii Bozovici, se
impune în peisajul montan şi submontan al Ţării Almăjului, ca treaptă de legătură
între Munţii Semenic şi Munţii Almăj. Prin culmea Ţerova, din hotarul satelor Prigor
şi Pârvova, se face trecerea din Ţara Almăjului, spre ţinutul Crainei şi de acolo spre
Dunăre (Fig. 1/1). Relieful cu resurse naturale din cele mai variate, a oferit din totdeauna condiţii favorabile de adăpost, locuire continuă, de conservare etnoculturală.
În hotarul comunei Prigor, au fost repertoriate peste 18 situri şi numeroase
descoperiri arheologice1. Cercetările arheologice din anii 1996-'97 au documentat, pe
platoul împădurit de pe Dealul Cozacica din satul Putna, o locuire din epoca bronzului, iar pe Dealul Grădeţ din apropierea Prigorului o locuire aparţinând culturii
Coţofeni, cu val şi şanţ de apărare situat pe latura de sud, celelalte laturi ale dealului
fiind greu accesibile2 (Fig. 1/2–6). La intarea în comuna Prigor dinspe Bozovici se află
locul numit Odăi. Probabil în acest loc a fost descoperit un fragment din marginea unei
* Versiunea în limba engleză a acestui articol – Signs on stones at the edge of the Prigor
village, in Caraș-Severin County – se regăseşte în volumul Between earth and heaven. Symbols
and signs. In memory of Henrieta Todorova, Constantin-Emil URSU, Adrian PORUCIUC,
Cornelia-Magda LAZAROVICI (eds), Papers presented at the international symposium "From
symbols to signs. Signs, symbols, rituals in sanctuaries", Suceava, România, 11–13 September
2015, Muzeul Bucovinei-Suceava, Academia Română-Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie din
Iaşi, Ethnoreligion Series, II, Muzeul Bucovinei, Ed. Karl A. Romstorfer, Suceava, 2016, 530
pg., ISBN 978-606-8698-10-6; p. 403-416; pietrele cu semne descoperite de Ioan ROTARU
în hotarul comunei Prigor, fiind singurele artefacte de acest gen din Banat, am considerat ca
oportun ca el să fie publicat și în limba română.
1
2

Luca, 2005, p. 49, 262, 296-297.
Ţeicu, 2003, p. 354.
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Fig. 1. 1. Habitatul pastoral al comunei Prigor; 2–3. Dealul Grădeţ cu şanţul şi
valul de apărare de pe latura de sud; 4–5. Fragmente ceramice descoperite în
aşezarea Coţofeni de pe dealul Grădeţ (după D. Ţeicu); 6. Dealul Cozacica.

950

stele funerare din piatră nisipoasă cu dimensiunile de 95 × 46 cm (Fig. 2/1)3. În acest
punct, unde se presupune că ar fi existat o posibilă așezare romană rurală, în anul 1996,
s-a executat un sondaj ce a evidențiat urmele unei locuiri neolitice4. Prezenți în Prigor
în anii 1946–'47, profesorul Mihail MACREA, de la Facultatea de Istoie a Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj și Marius MOGA, directorul Muzeului Banatului din
Timișoara, amintesc de existența la școala din sat a unui mic muzeu și faptul că doi
copii le-au adus să vadă două monede romane de bronz. Una din timpul împăratului
Flavius Claudius Iulianus (331–363), iar cealaltă avea redat pe avers bustul cu cuirasă
și diademă pe cap a împăratului Iustinian I (527–567) și pe revers în centru litera M,
în stânga o stea, sus și în dreapta câte o cruce, în exergă [C]ON (Constantinopolis)5.
Rueni, Țerova, Baroviște sunt toponime din apropierea satului Prigor, unde localnicii
vorbesc despre existența unor cetăți, locuri unde noaptea apar flăcările unor comori
ascunse6. Pe terasa ce coboară spre malul drept al pârului Prigor, în locul numit Jâviţa,
pe lângă fragmente ceramice a mai fost descoperit un topor din piatră şlefuită cu orificiu transversal, un fragment de vârf de suliţă, din silex fumuriu, un fragment dintr-o
daltă, piese ce indică o locuire aparţinând epocii neolitice (Fig. 2/2–5).
Din pământul rezultat în urma săpării șanțului pentru întroducerea conductei
de canalizare pe partea stângă a DN57B, pe distanţa cuprinsă între 50 m de la sediul
primăriei spre Prilipeţ, şi pe o lungime de 100 m spre Borlovenii Noi, a fost recuperat, provenind de la adâncimi diferite, un interesant material arheologic şi faunistic.
Majoritatea constă din fragmente ceramice, un zdrobitor şlefuit din piatră de culoare
neagră, o potcoavă păstrată fragmentar, material faunistic, un fragment dintr-o cărămidă, o porțiune dintr-un zid masiv din piatră prinsă în mortar. Materialul arhelogic
rezultat din săparea şanţului pentru canalizare, indică urme de locuiri neolitice și de
epocă feudală de sec. XI–XIV (Fig. 2/6–12).
Cercetările arheologice executate de Ana HAMAT, de la Muzeul Banatului
Montan, în punctul Leu, situat pe malul stîng al Nerei, la 2 km de Borlovenii Vechi
pe drumul ce duce spre cabana de la Botul Calului şi Semenic, au localizat urme de
locuire aparţinând unui orizont neo-eneolitic şi hallstatian7, ocazie cu care în suprafaţa cercetată a fost descoperită și o mărgea datată sec. III–IV8. Cercetările arheologice de teren mai vechi și mai recente au localizat pe terasa joasă a Nerei, în locul
numit Săliște, locuiri La Tène, de sec. III–IV şi medievale9.
Cu toate că informaţia nu a fost încă verificată pe teren, considerăm de interes arheologic să menţionăm un posibil sit de epocă romană în hotarul satului Păraş.
Preotul Vasile POPOVICI (1860–1929) din Pătaş, menţiona în monografia sa că “La
Podul Ciurezului, pe ţărmul drept în capul dealului, se întretaie un crov mare și altul
3

Moga, Gudea, 1975, p. 138; IDR, III/1, XV. Prigor, 105, p. 123.
Țeicu, 2003, p. 354.
5
Moga, Gudea, 1975, nota 14, p. 138.
6
Țeicu, 2003, p. 354.
7
Ţeicu, Rancu, Hamat, 2014, p. 128.
8
Ţeicu, Hamat, Rancu, 2015, p. 190-191.
9
Bozu, Săcărin, 1979, p. 555.
4

951

1

2

3

4

7

8
5

6

9

11

10

12

Fig. 2. 1. Fragmentul de stelă funerară de la Odăi; 2–5. Piese descoperite în
punctul Jâviţa; 6–12. Materialul arheologic descoperit în urma
săpării şanţului de canalizare din centrul comunei Prigor.
mai mic. Mi-a istorisit tatăl meu că știe din bătrâni că aici ar fi fost cândva un castel,
probabil înainte de venirea turcilor. De pe acea ridicătură se poate privi peste întrea-
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gă Valea Almăjului. Poziţia este foarte frumoasă, în faţa soarelui și deși cam ridicată,
totuși este scutită de vânturi. Partea aceasta de loc aparţine familiei Serafin (Stoinesci, nr. 79). Sub această ridicătură se întinde Lunca, unde pe locul Mergionilor s-au
dezgropat cărămizi vechi și poporul susţine a fi și aici o comoară”10. În anul 1889,
în hotarul satului Pătaş a fost descoperită o cărămidă cu ştamplia legiunii IV Flavia,
care ar fi putut să provină din punctul numit Luncă11.
Între vârful Semenic şi vârful Nedeia se înşiră, la distanţe diferite una de alta,
un număr de cinci movile (M1–M6), înconjurate de un şanţ (Fig. 3/1–5). O singură
movilă (M.3) are în imediata aoropiere urmele unei vechi locuiri, probabil o stână.
Din informaţile primite din partea administraţiei comunei Prigor, ele reprezintă limita
de nord a hotarului şi a spaţiului de păşunat de pe muntele Semenic. În pădurea de la
Vîrşipolia, la hotarul de sud dintre Prigor şi Eşelniţa din judeţul Mehedinţi, se află o
movilă înaltă de pămînt înconjurată de un şanţ cu urme lăsate de căutătorii de comori
(Fig. 3). Şi în acest caz, la fel ca şi movilele de pe Semenic, avem doar imaginea lor
fotografică12.
În hotarul comunei Prigor sunt menţionate 27 de locuiri în sistemul sălaşelor
permanente13, la care se adaugă 9 locuiri sezoniere în păduri14. Protopopul locotenent-colonelul Iosif Coriolan BURACU, istoric şi deputat în parlamentul României,
prigorean din naştere, în lucrarea sa intitulată “Din trecutul parohiei Prigor cu filiala
Putna”, consemna că “locuitorii cătunelor din Prigor, Sălişte, Sălin, Rueni, Scoc,
Ramniţa, Iloţi etc. numite şi „sălişte” erau români şi ortodocşi vieţuind după vechea
tradiţie în comunioane şi stând în serviciul nobililor şi cnezilor, luptând sub porunca lor ori de câte ori împrejurările cereau acest lucru şi destul de des (îl cereau)”15.
În acest context de habitat de munte au fost descoperite un număr de 10 pietre cu semne. Pietrele 1–3 au fost găsite grupate pe culmea domoală a dealului Mizei,
situat la 3 km nord-est de Prigor (Fig. 4/1–2).
Piatra 1. Din categoria rocilor metamorfice, măsoară în lungime 97 cm, are
o lăţime maximă de 45 cm şi o grosime de 35 cm (Fig. 4/6). Aproximativ în centrul
pietrei a fost cioplit un pătrat, cu laturile de 12 × 10 cm şi adânc de 5–10 cm. O altă
străpungere intenţionată în masa pietrei, situată la 8 cm de prima, de formă aproximativ pătrată, are dimensiunile de 7 × 9 cm şi adâncimea de 3–7 cm. În jurul acestor
două pătrate se pot observa, redate prin scrijelire, mai multe semne geometrice. La
10

Popovici, 2007, p. 40.
IDR, III/1, p.124.
12
Urmează ca în toamna anului 2016 aceste movile să fie documentate topogafic, iar printr-o
cercetare arheologică neinvazivă să se precizeze dacă sunt simple semne de hotar sau tumuli.
13
locuitorii din Prigor şi din satele aparţinătoare Borlovenii Vechi, Borloveni Noi, Pătaş şi Putna
pentru sălaşe folosec termenul de colibă.
14
Panduru, 2000, p. 106-113.
15
Leu, Roşu, 2009, p. 89; “Despre cătunul Iloţ, spun bătrânii că era bine organizat, avînd pază
permanentă. În caz de pericol se bătea toaca alertîndu-se locuitorii. Femeile adăposteau copiii
şi animalele în pădure, iar bărbaţii apărau aşezarea cu armele ce le posedau şi aruncau bolovanii din timp pregătiţi pe lîngă copaci asupra duşmanului. Aşa se apărau de numeroasele
jafuri ale cetelor turceşti de la Dunăre” (Panduru, 2000, p. 98).
11
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Fig. 3: M1–5 movilele de pe platoul Muntelui Semenic;
M6 - movila de la Vârşipolie.
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marginea pietrei, în dreapta pătratului mai mic, un cerc cu diametrul 14 cm, care circumscrie parţial un alt cerc cu diametrul de 8 cm. În interiorul cercului mare apare
schiţat un romb, iar în cel mic linii în unghi şi verticale ce sugerează litera A și I.

2

Fig. 4: 1–2. Dealul Mizei;
3–6. Piatra 1.

1

3

4

5

6

Alte linii oblice, întretaie periferic cele două cercuri. În stânga aceluiaşi pătrat un alt
cerc de 9–10 cm diametrul, iar sub pătratul mare un alt cerc cu diametrul de 14 cm.
Semnele de pe acestă piatră se aseamănă cu cele de pe pietrele descoperite la Gura
Haitei din judeţul Suceava16, pe blocul de piatră din curtea bisericii din satul Remetea,
judeţul Harghita17. Semnul în forma literei A este identic cu cel de pe blocul megalitic de pe Muntele Teasc - Nord, La Grueţu (jud. Harghita)18. Prezenţa celor două ori16

Lazarovici, Lazarovici, 2011, p. 104.
Lazarovici, Lazarovici, 2011, p. 110.
18
Lazarovici, Lazarovici, 2011, p. 111.
17
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Fig. 5: 1. Remetea, jud. Harghita; 2. Gura Haitei, jud. Suceava;
3. La Blide, Muntele Mic, jud. Caraş-Severin;
4. Muntele Teasc – Nord, La Grueţu, jud. Buzău;
5–6. Piatra 2 de pe Dealul Mizei.

956

ficii cioplite în miezul pietrei împreună cu cercurile ca simbol solar sugerează funcţia
de altar al acestei pietre, ca şi cea din punctul La Blide de pe Muntele Mic şi a altor
asemenea pietre considerate ca fiind altare19.
Piatra 2. A fost descoperită ca şi prima pe vârful dealului Mizei, din hotarul
satului Putna, comuna Prigor, măsoară în lungime 67 cm, în lăţime de 56 cm și este
groasă de 21 cm (Fig. 5/5-6). Semnele uşor adâncite şi puţine ca număr vizibile pe
suprafaţa pietrei se compun din linii verticale, orizontale şi oblice, unele formând
litere asemănătoare cu cele din alfabetul grecesc A, I și Π.
Piatra 3 face parte tot din grupul de pietre cu semne descoperite pe dealul
Mezei. Măsoară în lungime 100 cm, 80 cm în lăţime şi este înaltă de 50 cm (Fig.
6/1-6). Linii drepte, oblice sau întretăiate de altele orizontale acoperă întreaga suprafaţă a pietrei. Atrag în mod deosebit atenţia semnele cruciforme, unele redate în
relief, altele doar scrijelite mai puţin sau mai mult în corpul pietrei. Sunt redate schematic, dar sugestiv, un romb, imaginea unei piramide sau vârful unui munte. Multe
din semnele de pe această piatră se aseamănă cu cele de pe Piatra scrisă de la Cotargaşi, judeţul Suceava şi cea de la Colţi din judeţul Buzău20.
Pietrele 4 şi 5 au fost găsite împreună pe dealul Prigorel.
Piatra 4. Fragment dintr-o lespede mai mare, cu dimensiunile de 70 × 55 ×
15 cm de formă uşor trapezoidal (Fig. 7/1-6). Ambele suprafeţe ale pieteri au fost acoperite cu linii paralele, verticale, orizontale, oblice și în diagonală. Suprafaţa pietrei,
care a fost expusă soarelui şi agenţilor externi, este de culoare alb-cenuşie, are marginile conturate prin dăltuire. Trei linii în diagonală împart suprafaţa pietrei în patru
registre distincte. În interiorul acestor registre au fost executate în relief lini verticale,
oblice şi orizontale ca într-un veritabil răboj. Poate fi observată o diferenţă în redarea
grafică a semnelor, în primul şi al doilea registru linile sunt mai vizibile şi mai îngrijit executate faţă de următoarele registre. Linii scurte, se regăsesc şi în spaţiul îngust
din afara marginilor dăltuite. Suprafaţa pietrei păstrată în pământ este la rîndul ei
acoperită de linii vertlicale, oblice şi orizontale realizate prin dăltuire. Un alt grup de
semne cioplite ocupă colţul din dreapta jos a pietrei.
Piatra 5. De formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 60 × 40 × 12 cm, a
fost descoperită lângă cea de dinainte. Probabil ambele pietre au fost dezgropate şi
sparte intenţionat de către căutătorii de comori21. Grupuri de lini orizontale, ce ocupă
cea mai mare parte a suprafeţei dăltuite a pietrei, sunt întretăiate de linii oblice şi
verticale (Fig. 8/1-2). La fel ca şi în cazul pietrei 4, suprafaţa care a stat pe pământ
este de asemenea acoperită de linii orizontale întretăiate de linii verticale. Pe această
suprafaţă se poate deduce modul în care a fost prelucrată prin dăltuire piatra. Mai
întâi făţuirea marginilor pietrei, apoi, probabil la intervale de timp, ca într-un răboj,
au fost executate prin dăltuire-şănţuire linile orizontale şi cele verticale. Cealaltă parte
a pietrei a rămas netedă cu excepţia unor linii paralele doar zgâriate, urmând ca ulte19

Lazarovici, Lazarovici, 2011, p. 106, fig. 6; p. 108, fig. 10.
Lazarovici, Lazarovici, 2011, p. 113-114.
21
Pentru a fi salvate de alte intervenții ale căutătorilor de comori, ambele pietre au fost aduse
la Prigor de Ioan ROTARU şi urmează fi expuse în viitoarea casă-muzeu.
20
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Fig. 6: 1–6. Piatra 3 de pe Dealul Mizei.

rior spaţiul dintre ele să fie şănţuit pentru un viitor răboj. Semnele de pe pietrele 4 şi
5 se aseamănă cu cele din Munţii Buzăului, culmea Broscarului de la RuginoasaPoliciori.
Piatra 6 a fost găsită pe dealul Glanibreg (44°54′02″ N; 22°07′25″ E), din
hotarul satului Rudăria-Eftimie Murgu, situat la 7 km de comuna Prigor, la 383 m
altitudine (Fig. 8/3). Memoria colectivă a locuitorilor din Ţara Almăjului păstrează
informaţia că pe dealul Glanibreg din stânga apei Rudăriei ar fi existat o mânăstire
arsă de către otomani pe la anul 1550. De la călugării alungaţi, săteni ar fi aflat că pe
malul stâng al Rudăriei, sub piatra de mormânt a unui mare general roman, s-au găsit
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Fig. 7: 1–5. Piatra 4 de pe Dealul Prigorel.
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Fig. 8. 1–2. Piatra 5; 3. Dealul Glanibreg; 4–6. Piatra 6.

o mulţime de galbeni de la împăratul Traian. Cercetările arheologice de teren au localizat în locul numit Comoară, din apropierea apei Rudăria, o necropolă romană de
sec. II-III, unde în anul 1895 au fost descoperite sarcofage romane22. Panta dealului
Glanibreg spre valea Rudăriei este foarte abruptă şi acoperită de pâlcuri de pădure
tânără. La doi metri sub platoul înierbat al dealului, printre copacii, căutătorii de
comori au săpat un şanţ de 1× 0,50 m şi o groapă din care au fost scoase un număr de
opt pietre de dimensiuni diferite. O singură piatră, cu dimensiunile de 53× 39× 45 cm,
22

Luca, 2005, p. 148; în anii 1985–'86, din dispoziţia tov. Jurjică, care răspundea în faţa partidului comunist de performanţele din agricultură a comunei Eftimie Murgu-Rudăria, s-a dispus
ca locul unde era necropola, acoperită de vegetaţie neproductivă, să fi nivelat de lama buldozerului, care a distrus zeci de morminte romane.
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păstrază pe una dintre suprafeţe linii verticale, curbe şi dispuse în unghi. Pe altă faţă
a pietrei pot fi sesizate, două lini verticale şi paralele cu capetele îndoite spre exterior (Fig. 8/4-6). Pe terasa cultivată a dealului, printre şirurile de porumb, au fost descoperite cîteva fragmente ceramice de epocă feudală.
Piatra 7 a fost găsită şi fotografiată în pădurea de pe dealul Vîrşipolia. Printre copaci, apar pietre îngropate în pământ dar şi la suprafaţa solului. Două pietre,
atrag atenția prin poziţia lor ciudată, care pare să nu fie cea iniţială. Ambele pietre au
suprafața fragmentată de curbilinii, ce par dăltuite în corpul rocii, toate circumscrise
într-un mare cerc, care sugerează un simbol solar (Fig. 9/1-2).
Piatra 8. În apropierea movilei sau a pietrei de hotar de pe Vârşipolia se află
o piatră înaltă, de forma unui omphalos. Pe suprafața pieteri se poate observa un
semn înclinat, săpat în forma literei Y. Este aşezată şi înconjurată de pietre mari îngropate în pământ, a căror margini la suprafaţa solului sunt perfect rotunjite (Fig. 9/3).
Piatra 9 a fost descoperită la Gura Golâmbului din Valea Minişului, în hotarul comunei Bozovici. În concavitatea pietrei de origine calcaroasă a fost scrijelită o
cruce cu brațele egale, sub care se poat observa, mai puțin vizibil, literele U și I (Fig.
9/4). Localnicii o numesc znamen sau zleamăn (piatră de mornânt23), dar cuvântul
are și sensul de piatră scrisă.
Piatra 10. Pe platoul de sub vârful Semenic, spre baza turistică, la suprafaţa
păşunii alpine, se află o piatră din granodiorit, cioplită pătrat, cu marginile rotunjite
(Fig. 9/5). Pe suprafaţa pietrei se observă cioplite două adâncituri pătrate. Se aseamănă cu pietrele-altar menţionate mai sus24.
Când, de cine şi de ce au fost executate semnele de pe pietrele descoperite
de Ioan ROTARU din Prigor nu putem spune. Este sigur că ele au fost descoperite în
spaţiul de păşunat a oierilor din Prigor, care, coroborate cu descoperile arheologice
mai vechi şi mai noi, sugerează aspecte specifice a unui habitat de munte pastoral cu
valenţe istorice.
Piatra de pe vîrful Semenic, semnele de hotar cu aspect de tumul, se regăsesc
pe drumul de plai, care duce de la vârful Semenic spre vârful Nedeia. Înconjurat de
păşuni mănoase, acest drum trece pe lângă Baia Vulturilor sau Lacul Vulturilor, unde
de Sânziene locuitorii din Prigor şi satele aparţinătoare urcau muntele pentru a se
îmbăia în apele reci, crezând în puterea miraculoasă a acestora, aşa cum spun ei, de a
scăpa de dureri, neputinţe şi patimi. Preotul din Pătaş consemna în monografia din
anul 1910: “La Sânziene (24 iunie stil vechi) Scalda Vulturului. Pe culmea muntelui
Semenic, aproape de vârful Nedeii, se află o scobitură rotată, ce se zice Rotunda, de
unde, spre răsărit, dintr-un izvor puternic pornește râul Nera. Nu departe de aci, în
partea opusă, spre miazănoapte-apus, pătrunde un alt izvor mai mic, numit „Scalda
vulturului”. Acest izvor pătrunde din jos drept într-un bazin de piatră, cu o apă de adevărat cristal, ce în mijlocul verii îţi încheagă măduva în oase. Aci vin din întreaga
lume vulturii de își spală aripele (de aici numirea de „scalda vulturului”), după
23

Ioniță, 1982, p.182
Nu excludem nici ipoteza unei pietre de moară pe care meşterul pietrar nu a mai reuşit să o
finalizaeze.
24
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Fig. 9: 1–3. Piatra 7 şi Piatra 8 de la Vîrşipolie; 4. Piatra znamen de la
Gura Golâmbului; 5. Piatra 10 de pe Semenic.
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care spălături se par electrizaţi, căci îndată ce ies din apă, sunt apucaţi de o zburdălnicie copilărească și în popor a rămas vorba că scăldându-se, au întinerit, adică
vin aci anume spre a reîntineri. Această împrejurare atrase și pe păstori a face băi
în acel izvor și efectul binefăcător aduse reclamă și reclama statori credinţa, că izvorul este cu leac tămăduitor. Acest izvor cu nume de scaldă, este atât de virgin sau
primitiv, pare că anul trecut l-ar fi descoperit omul, deși e cunoscut deodată cu românul. Niște recunoscători ai tămăduirilor primite așezară aci o simplă cruce de piatră
și închiseră izvorul într-un cerc cam de 5 m în diametru, cu zid de un genunche, atâta
tot. Aci peregrinează în preseara zilei de Sânziene mii de bărbaţi, femei și copii, bolnavi și sănătoși, pentru ca în zorile zilei de Sânziene să facă o scaldă. În cursul izvorului, fiecare de timpuriu se asigură cu o scaldă improvizată, la care se asociază, după
sate, 10 - 20 de inși, grijind totodată de lemne pentru focul trebuincios peste noapte.
O lume întreagă mișună în jurul unui foc și sunt sute de focuri, de parcă s-ar fi aprins
muntele, ori s-ar fi coborît cerul cu stelele și s-ar fi aprins văzduhul nu numai de lumină, ci mai vârtos de viaţa cea plină de farmec, ţesută în glume și cântece de mii de
glasuri. Pentru păstorii din munte această noapte e un vis fermecător, real, și totuși
vis, căci e prea scurt. Sub cerul liber, noaptea, când natura doarme, balsamaţi cu
aerul de munte, sus, sus, mai aproape de Dumnezeu, omul se transformă, grija dispare și sufletul se ridică: totul pare o viziune dulce. Aci peregrinează și sătenii mei,
căutând tămăduirea plebeilor din muntele sfânt, la râul Anio. Cei din sat ce nu pot
ieși la munte când cântă ciocârlia, pornesc în ţarină și în zîmbetul aurorei fac scaldă în Nera, ce tot din Semenic coboară apoi se scaldă în roua ierburilor. Această
scaldă în rouă mă îndreptăţește a susţine, că românii cu mult înainte au cunoscut
cura lui Kneipp25. După ce s-a vederat (luminat), toţi caută florile numite Sânziene,
ce se găsesc în roate frumoase prin livezi, galbene-roșcate, cu tufa deasă, din care
împletesc cununi pentru cei de acasă, apoi se împodobesc cu flori și pornesc în cete
cătră casă. Câte gânduri și dorinţe nu vor fi șoptite tainic Sânzienei, cerșind tămăduiri din roua cerului! Așa știu românii noștri să-și înece în uitare grijile și supărarea”26.
De Sfântul Ilie ruga satului Borlovenii Noi avea loc pe vârful Nedeia27. Poiana Nedeia, în asociere cu apa făcătoare de minuni tămăduitoare pentru trup şi minte
din Baia Vulturilor, este un exemplu edificator a ceea ce Romulus VULCĂNESCU
a definit a fi semnificaţia magico-mitică a ritualului urcării pe munte ca fond ancestral
al acesiunii spre cer.

25

Sebastian KNEIPP (1821-1897) preot bavarez, unul dintre fondatorii mișcării naturopate în
medicină; "cura lui Kneipp" consta în plimbarea cu picioarele goale în iarbă, comprese cu apă,
băi reci generale și băile calde.
26
Popovici, 2007, p. 56-58.
27
Răuţ, Ioniţă, 1976, p. 76, nota 56 - vatra satului.
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