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Abstract. In the paper we have presented several monuments from the Banat and Cerna Moun-
tains with signs and symbols. Some of these signs and symbols have a broad temporary cover-
age, dating from the Prehistory to the Middle Ages. By comparing these signs and symbols with 
those in our database we have presented a number of analogies. Some monuments could not 
be verified, but they must be re-photographed. Such monuments must be identified and pro-
tected, as they are testimonies of our past. 
 
Keywords: Cerna Mountains, Banat Mountains, ethnoreligion, signs, symbols, dacian simbols, 
                  sheepfold, rock art, Znamen-megalith, arheoastronomy, weapons. 
 
 

1. Piatra Zmeului 
1.1. Informaţii generale şi unele teme de etnoarheologie1  
Informaţiile despre desenele rupestre au provenit de la S. M. Colesniuc prin 

intermediul domnului I. Pârvu (Simpatico.ro, Fig. 1a). Acesta din urmă s-a deplasat cu 
o colaboratoare la faţa locului şi a măsurat pietrele, a făcut noi fotografii şi unele deta-
lii. De fapt, Valentin JUJEA este descoperitorul2. El a făcut localizarea şi ne-a oferit 
informaţiile necesare pentru identificarea poziţiei, precum şi unele analize privind roca 
şi zona. Tot el a făcut primele fotografii de bună calitate.  
                                                      
1 O primă comunicare la Simpozionul Arheologilor Bănăţeni, Buziaş 2017, unde prezentam doar 
opiniile privind Piatra Zmeului. Fără analiza funcţionalităţii muntelui, informaţiile istorice ni se 
par trunchiate. Cercetarea muntelui în acele zone nu este încheiată. 
2 Pasionat de turism și protejarea muntelui. 



748 

 

 
                        ▲a                                  b► 

Fig. 1. Localizarea Pietrei Zmeului şi 
harta geologică a zonei. 

 

În zonă predomină calcarele jurasice (Fig. 1b), iar pe alocuri sunt şi unele 
iviri din Cretacic (Fig. 1b). Zona ţine de satul Bogâltin (com. Cornereva, jud. Caraș-
Severin), unde se despart drumurile din cătunele Cracul Teiului spre Poiana Lungă. 
Locul se află unde sunt cleanţurile/stâncile Piatra Zmeului.  

 
a 

 
b 

Fig. 2. a. Muntele Arjana (foto L. Jurca); b. Muntele Gugu (foto V. Jujea);  
c. Oslea Românească (foto S. Petrescu). 

      c 
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De acolo drumul urcă spre poiana alpină și spre Vârful Godeanu. La sud Mun-
tele Arjana cu plaiurile sale înalte străjuie poieni alpine cu urme de stâne vechi de for-
mă circulară (Fig. 2a), plasate pe marginile platoului sau de-a lungul unor pârâiaşe. 
Gh. Lazarovici, împreună cu John NANDRIȘ și Zoia MAXIM au făcut cercetări de 
etnoarheologie în zonă3. În drumul nostru spre cătunul Prisăcina am trecut pe lângă 
blocul megalitic, dar şi pe lângă două stâne circulare vechi, pe care nu le-am obser-
vat, grăbiţi să ajunge la Prisăcina. 

O caracteristică a acestei zone montane sunt numeroasele poieni alpine cu tera-
se la altitudini de 900–1000 m, ceea ce a permis de-a lungul vremurilor ca păstorii să 
urce la munte cu turmele lor în timpul sezonului cald. 

O problemă de studiu, legată de munte este: când a început muntele să fie locu-
it şi folosit de păstori? Dacă pentru vânători sunt numeroase dovezi de folosire a mun-
telui din Paleolitic, pentru Neolitic şi Epoca Cuprului avem puţine dovezi, mai ales din 
cauza lipsei unei arheologii montane cu metode specifice de cercetare, analiză şi studiu. 

Pentru a vedea intensitatea de locuire a muntelui, pe un studiu de peste 600 de 
stâne cercetate de echipele noastre de etnoarheologie, cele mai numeroase, 209 sunt 
la 1300 m, 48‒65 sunt la 1000 m, 41 la 600 m, între 20‒25 se află la alte altitudini (2000 
m, 1700 m, 1500 m, 1400 m, 1100 m, 500 m). Desigur nu generalizăm aceste date, dar 
avem o dovadă a intensităţii de folosire a muntelui de către păstori. Pentru Munţii Bana-
tului, cea mai veche urmă de locuire este din Epoca târzie a Cuprului, cultura Coţofeni, 
la Piatra Ilişovii.  

Pe baza acestor date înţelegem de ce la Piatra Ilişovii, pe muntele Cerna Vâr, 
avem cele mai vechi urme de locuire, de păstorit, locuiri secundare, sezoniere, dar şi 
de exploatare a mineralelor de cupru4.  

La fel pentru Muntele Teasc din Carpaţii Răsăriteni, cu altitudinea de 1100 m, 
avem urmele lăsate de oieri şi vânători. Aceeași situație este și în zonele cu tumuli din 
Munţii Petrindului, zona Miceşti - Petreştii de Sus şi alte zone (Moruţ, Ilidia, Ţaga şi 
altele), unde am inițiat împreună cu echipele noastre proiecte de cercetare etnoarheo-
logică5. 

Drumul spre Muntele Godeanu trece printr-o serie de vârfuri pe la nord de Vf. 
Arjana, pe lângă vechi toponime pomenite de primii topografi austrieci, cum ar fi Topla 
(cătun al Cornerevei), Bela Ruska, Şlivor, Vlaşcu Mic şi Vlaşcu Mare6, pe la capu Bar-
ba, în zona fostei graniţe austro-române. Spre nord este muntele Gugu (cel mai înalt 
din masivul Godeanu), iar mai spre est şaua Olanu, aflată sub Vârful Godeanu. 

Cum am mai precizat de la Piatra cu semne în josul drumului, pe marginea 

                                                      
3 La expediţie a participat în acele zile la cercetarea stânelor de la Prisăcina şi Ioan OPRIŞ. 
4 www.archweb.cimec.ro/Muzee/EtnoArheologie/rezumate/lazarovici.htm; Lazarovici Gh., Ar-
deț, 2015; Cojocaru, 2010; Kalmar, 1988-1991; Lazarovici Gh. et alii, 1995; Lazarovici Gh., 
Kalmar/Maxim, 1987-1988; Maxim, 2010; Lazarovici Gh. et alii, 2012; Lazarovici Gh. et alii, 
2015b; ş.a. 
5 Lazarovici Gh., Kalmar/Maxim, 1987-1988; Maxim, 2010; Lazarovici Gh. et alii, 2014; 2015c; 
Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2011; ş.a. 
6 Acolo am cercetat stâne noi şi vechi cu John NANDRIŞ şi Zoia KALMAR/MAXIM. 
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unei mici văi, este o stână circulară din pietre (Fig. 3a), iar peste altă vale, pe margi-
nea altui pârâu, se află a doua stână tot de formă circulară (Fig. 3b). Acest tip de ocoa-
le şi stâne, sunt dintre cele mai vechi, fiind caracteristice pentru stânele de pe Muntele 
Ţarcu şi Gugu și constituie şi cele mai vechi urme de locuire din zonă. 

Aceste stâne fac parte din tipul VIIa7, unul dintre cele mai vechi de pe masi-
vele Ţarcu-Gugu-Godeanu8, fiind specifice Banatului. După pomii din interior sunt 
mai vechi de 50 de ani, dar în raport de cele din zonă sunt din a doua jumătate a sec. 
XVIII (Fig. 4)9. 

a b 
Fig. 3. Stâne cu ocoale circulare din zona Piatra Zmeului. 

Aceste precizări erau necesare deoarece de la acestea drumurile urcă în zig-zag 
spre vârfurile Muntelui Godeanu şi ne dau posibilitatea interpretării rolului şi vechimii 
acestor drumuri din păşunea alpină spre Vârful lui Palina (Fig. 4). 

Expediţiile noastre au fost la stânele de pe Vlaşcu Mic, Vlașcu Mare, Scări-
şoara-La Bordeie şi pe Jaune (Jauna Mică, Jauna Mare), unde am cercetat şi hotarul 
dintre Imperiul Austro-Ungar şi România din sec. XVIII‒XIX-lea în Poiana Gâştii şi 
altele.  

Fiscul austriac era interesat de stâne şi semnele de pe oi pentru numărarea şi 
stabilirea impozitelor10. 

                                                      
7 Codificarea noastră şi a doctorandului Matei CONSTANTIN a cărui teză se ocupă de etnoar-
heologia stânelor. 
8 Lazarovici Gh., Ardeț, 2015, p. 92, 108, 117, 182, 190; Gugu Ob.12, Ţarcu Ob.7, Ob. 46 şi 
altele. 
9 Imperiul habsburgic a marcat pe hărţile sale stânele şi cătunele, autoritățile fiind interesate de a 
le ţine în evidenţă pentru stabilirea impozitelor pe animale (vezi Josephinische Landesaufnahme, 
1769–'72). 
10 Într-un catastif de la 1785, inf. amabile Dorel MARC; Lazarovici Gh. et alii, 2011, p. 76, 
fig. 33. Semnele de pe oi se regăsesc uneori pe roci, dar trebuie încă verificate, lucrurile 
nefiind foarte clare. 
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Fig. 4. Muntele Godeanu, partea de sud zona Bogâltin - Prisăcina şi 

Muntele Arjana până la Vârful Craiova; spre vest Cătunele Cornerevei. 

1.2. Piatra cu semne 
Undeva în zonă sunt o serie de toponimii menţionate de către V. Jujea11: Ceta-

te, Blidaru12, Cremeniş13 sau altele aflate pe vechile hărţi ca Scămnel14 (toponim pe 
Arjana, var. Arsana), toate fiind locuri unde, de regulă, sunt urme arheologice sau ale 

                                                      
11 Informaţii amabile V. Jujea. 
12 Numele de Blidarul sau Cetate, aşezare preistorică şi dacică din Almăj, comuna Dalboşeţ, cu 
descoperiri Coţofeni şi de Epoca Bronzului; În punctele Grădişte şi Gura Văii sunt descoperiri 
preistorice şi ceramică dacică (Luca, 2005, p. 117).  
13 Toponime Dealul cu cremene, Gruiul cu cremene, indică urme de silexuri şi aşezări preis-
torice; Luca, 2010, p. 50, 107, 213-214, 238.  
14 La Ilidia-Scămnel sau La Scaun este un bloc monumental, loc de judecată în tradiţia popula-
ră spre situl medieval format dintr-un castel din lemn, construit pe pietre de calcar rulate, cu 
trei-patru încăperi, o biserică cu rotondă, cu o clădire cu pivniţă şi pereţi din cărămidă nearsă 
(dezveliri, sondaje, coordonate de Ilie Uzum, Ovidiu Bozu şi Gh. Lazarovici, cu reconstitui-
rile noastre la rotondă vezi referiri: Luca, 2005, p. 203-205 vezi şi bibligrafia bogată de acolo 
(Luca, 2010, p. 144-145). 
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unor evenimente istorice. Puncte care trebuiesc verificate, deoarece de cele mai multe 
ori ele conțin urme arheologice.  

Sorin PETRESCU, care a făcut cercetări arheologice în peşterile din Munţii 
Cernei, pe plaiul Oslea Românescă, ne-a semnalat o piatră cu însemne (Fig. 2c15). Nu 
ne este clar ce reprezintă literele, dar piatra, după formă, pare a fi o stelă.  

 
Fig. 5. Piatra 1 (foto V. Jujea). 

Asemenea lucruri trebuie menţionate fiind importante pentru istoria muntelui. 
În satul Bogâltin, com. Cornereva sunt amintite urme arheologice în Peştera lui Gogâl-
tan şi Vârful lui Gogâltan16. 

1.2.1. Piatra 1 
Dimensiunile ei sunt de 1,3 × 0,5 × 0,55 m (Fig. 1a, 5). Roca şi pietrele din jur 

sunt dintr-un calcar jurasic în degenerare. În momentul primei noastre vizite roca era 
atacată de licheni albi şi aurii. Împreună cu Ioan COJOCARU am tratat lichenii cu solu-
ţie concentrată de leşie de sodă caustică. Lichenii au început pe loc să dispară, să se 
șteargă (Fig. 6a‒b). După neutralizare cu apă am fotografiat roca udă deoarece nume-
roase semne, care anterior nu erau vizibile, le-am putut vedea acum. 

La fotografierile de detaliu pe fiecare din cele trei pietre (P1a, P1b = părți ale 
Pietrei 1, P2, P3) pe roca umedă au apărut noi semne, desigur marcate de strălucirile 
apei, dar era ușor de identificat conturul semnelor. 

Astfel la Grupa 1, marcaj 1, la Piatra 1, ceea ce ni s-a părut a fi un vârf de lan-
ce când roca era umezită, am constatat că este o reprezentare a capului de şarpe dacic 
de pe stindardele de luptă. 

Dacă comparăm felul cum este redat capul de şarpe pe brăţările de aur dacice 

                                                      
15 Căruia îi mulţumim şi pe această cale. 
16 Luca, 2010, p. 144-145 apud Petrescu, 2004, p. 24; Luca, 2000, p. 130-131 şi bibl. 
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 a 

 b 
Fig. 6. a. Piatra 1 umedă; b. Piatra 2 umedă. 

din Munţii Orăştiei17, observăm că este acelaşi mod de reprezentare (compară Fig. 7). 
Iniţial am avut unele rezerve de interpretare, apoi după consultarea colegului 

Alexandru BERZOVAN şi a imagologiei dacice, despre miturile legate de şarpele fan-
tastic, şarpele sau dragonul dacic18, şarpele cu cap de lup care apare pe brăţările regale 
de aur, princiare de argint (Fig. 7c‒d19) sau pe stindardele dacice, de pe Columna lui 
Traian, credem că ele trebuie asociate şi cu imaginile din figura următoare (Fig. 8c -
marcaj 2, 8b -detaliu). Este vorba de un cap redat pe monezile dacice, drahme şi tetra-
drahme, care imită chipuri legendare (Zeus, Heracle, mai târziu Jupiter), realizate din 
argint sau din aur20. 

                                                      
17 *** Aurul şi Argintul 2014, p. 412-418 ş.a. 
18 *** DEAVR, 1980, p. 326, R. Florescu. 
19 Monezile de argint: ***Aurul şi Argintul 2014, p. 88-89, 92, 113, 116-117, 245-247, 250-
252, 265, 281, fig. 55.11, 318-319, 332-333, 338, 353. 367-370, 374-377, 398-401, 408-410, 
465; sau de aur: 103-107, 112, 412-418, 443-445. 
20 ***Aurul şi Argintul 2014, p. 295-306 şi altele. 



754 

 a 

 b 

 
c 

 
d e 

Fig. 7. Piatra 1, grupul 1, P1.1: a. Şarpele dacic; b‒c. Marcajul lui;  
d‒e. Capete de şerpi pe brăţările dacice. 
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a   b 

c   b1 
Fig. 8: a. Daci cu stindarde (Columna lui Traian); b‒b1. Chipul lui Zeus / 
Heracle; c. Grupa 1, nr. 3‒5, Regina Animalelor (Artemis-Diana) asociată  

cu unele animale (neclar ce sunt). 

După cca. 6 luni, cu prilejul unei noi expediţii, am constatat că lichenii au dis-
părut. 

Din păcate, în ambele expediţii (în primăvară şi toamnă) vremea a fost închisă, 
cu nori de ploaie, din care motive semnele nu aveau lumină razantă şi nu erau atât de 
evidente ca în imaginile lui V. Jujea, deşi acelea erau acoperite și cu licheni (Fig. 5, 6a).  

La următoarele figuri din primul chenar avem reprezentată o figură care pare 
că şade pe tron (Fig. 8c, marcaj 4), iar în vecinătate sunt alte două figuri: una din ele 
are un cap de animal. In mitologia greco-romană, teme preluate de daci din fondul co-
mun tracic, aceasta ar reprezenta-o pe zeiţa animalelor. Desigur trebuie avute rezer-
vele necesare la asemenea interpretări, dar fondul problemelor rămâne. 

Grupa 2 – Cercul. Un alt grup de reprezentrări sunt încadrate într-un cerc. Nici 
aici imaginile nu sunt prea clare. Liniile 1‒3 sunt realizate cu compasul: un cerc şi două 
arcuri de cerc (marcaj 1‒3). Desigur, ştiind interesul dacilor pentru astronomie gându-  
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a b 

Fig. 9. Grupul Cercul: a. Imagini ude; b. Imagini uscate;  
c. codurile noastre din Scrierea Dunăreană (SD). 

c►  

rile noastre se îndreaptă spre acelea legate de mersul soarelui şi astrelor. Cu culoarea 
albastră am marcat unele semne abstracte (Fig. 9, marcaj 4‒7), fără ca acestea să ne 
spună ceva, dar ele reapar în diferite alte situaţii în arta rupestră. Sunt semne pe care le 
întâlnim din Scrierea Dunăreană (SD) până în perioada creştină (Fig. 9c). 

Cele din chenarul de jos sunt legate printr-o linie verticală (marcaj 9), care 
urcă până la gura Şarpelui, sugerând o legătură între ele, legătură care acum ne scapă. 
Cele din chenar au fost marcate ca gruparea 3 - chenar pătrat (Fig. 10b). Ca şi în cazul 
grupării de sus (marcaj 2‒5 din Fig. 8c) observăm unele capete de animale. Sunt două 
posibilităţi de interpretare: figurile în relief (pozitive Fig. 10a) sau cele scobite (nega-
tive Fig. 10b). În opinia noastră, cele pozitive (Fig. 10a) sunt figuri de animale care 
stau pe tronuri sau pe stânci (marcate de la a la e). Deoarece sunt puțin cunoscute repre-  
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a   

Fig. 10a. Detaliu; 10b. Chenarul 12: b. Marcajele a‒e;  
c. Marcajele 1–3, variante de interpretare. 

b   



758 

c   

zentările rupestre din aceste perioade şi acest gen de gravări destul de elaborate, este 
dificil să le interpretăm fără a cădea în derizoriu.      

Marcajul e fiind deasupra figurilor, ar putea sugerea un cap de taur, un bucra-
niu, semn, simbol al puterii, al forţei de procreere21. Între c şi d ar putea fi o altă figu-
ră subţire, lungă, cu coarne, poate o altă reprezentare a șarpelui cu coarne, care îmbină 
forţa subpământeană sau uraniană cu cea a berbecului sau taurului22. În mitologia gre-
co-romană apare şarpele fantastic sub diferite forme şi variante de mituri: Theseu, 
Hercules, Soarele sau Luna23. 

Uneori în imagini rupestre din vechiul Egipt sau în arta rupestră nordică prora 
sau pupa bărcilor sunt prevăzute cu şarpe, sugerând şarpele cu coarne, cum apare în 
Fig. 11b sau Fig. 11d‒f. Cel mai adesea în arta rupestră are diferite forme, inclusiv 
cele sus menţionate24. 

Capra datorită sprintenelei sale este asociată cu diferite divinităţi. În mitologia 
greacă este asociată lui Zeus (capra Amaltea, doica lui Zeus, ajunsă fiică a Soarelui), 
alteori ea simbolizează fulgerul, constelaţia Vizitiului vesteşte ploaia, alteori îmbrăcă-
mintea din păr de capră are un caracter sacru (la călugăr, dervişi, ţesătura de la tuber- 
nacolul sau chivotul legii lui Moise este acoperit cu ţesătură din păr de capră ş.a.25). 

                                                      
21 Referitor la diferitele aspecte ale bucraniului vezi Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2015 şi 
bibl. 
22 Pentru şarpele cu coarne vezi Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2015, p. 41-94; Naumov et 
alii, 2009, p. 99, fig. 8.1.10. 
23 Wirth, 1931, p. 130, nr. 5. 
24 Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2015, p. 72-83 în arta rupestră bibl. şi imag. 
25 Chevalier, Gheerbrant, 1995, s.v. capră, ied. 
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Imaginile noastre ar simboliza ceea ce Romulus VULCĂNESCU definea ca 
antropocaprine26, manifestări legate de cultul lui Dionysos (cultul phalusului, dansuri 
ritualice, dansul cu tropote (ca ale sikinilor)). Multe din acestea, născute de la începu-
tul Neoliticului, stau la baza unor dansuri recente cum sunt cel cu capra, țurca, bre-
zaia la început de an nou (naştere, renaştere), mituri din sudul Europei Centrale şi din 
Balcani.  

a 
 

b 
 

c 

d  
e 

f 
 

g 

Fig. 11. a. Sultana27; b‒d, g28; e. Kvile Hede Ake Fredsjő29; f30. 

                                                      
26 Vulcănescu, 1987, p. 517-518. 
27 apud Hansen, 2007, Taf. 243. 
28 apud Wirth, 1931, p. 130, nr. 4-6. 
29 apud Valcamonica, 1970, fig. 129a. 
30 apud Müller-Karpe, 1968, Taf. 312. 
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Între imaginile lui V. Jujea (Fig. 12a) şi ale noastre din toamnă (Fig. 12b) sunt 
unele diferenţe determinate de felul cum cădea lumina. Din aceste motive nu insistăm 
prea mult acum asupra interpretărilor lor, mai ales că la fotografierea pietrei ude sunt 
alte diferenţe. Sunt necesare noi fotografii cu lumină razantă. Umezite unele semne 
sunt mai clare, altele nu mai apar (vezi Fig. 12b). 

Grupa de semne din centru-dreapta (Fig. 13a: marcajele 12‒16), sunt situate pe 
marginea din dreapta cercului. Semnele nu sunt prea clare. Pe imaginile umede unele 
linii se pot vedea mai bine, ca și alte semne (Fig. 11b, marcaj 15) care nu apăreau pe 
imaginile lui V. Jujea. 

Unele cercuri din imaginea umedă (Fig. 12b) ar putea fi rezultatul eroziunii 
făcută de lichenii galbeni, din aceste motive acum nu le-am marcat. Totuşi apare un 
semicerc în dreapta cadranului de jos. Marcajul 1, o linie curbă nu apare clar pe ima-
ginea umedă (Fig. 12a). La fel linia 12 are la bază o altă linie, mai clară în Fig. 12a. 
Marcajul 13 este un patrulater, iar nr. 14 (Fig. 12b) este o linie verticală. Marcajul 15 
nu apare pe imaginea uscată (Fig. 12a). 

Unele semne apar şi în alte monumente rupestre ca semne sau simboluri, dar 
şi în Scrierea Dunăreană (SD) (Fig. 13c). Ele au diferite semnificaţii în funcţie de con-
text şi asociere (cap-231g, picioare-185c, om 50, faze ale astrelor-182, 113 etc.).  

 a b  

Fig. 12. Cercul: a. Foto V. Jujea; b. Imaginile noastre după tratamentul cu leşie. 
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a 

 
b 

 

 

 

 

 

c 

Fig. 13. Piatra 1: a‒b. Variante: cercul şi centru dreapta; c. Semne din SD. 

În perioada dacică, sarmatică, după unii31, protobulgară sau în scrierea runică 
după alţii32, avem o serie de tamga ca semne pe vase sau pe monumente, dar nici aco-
lo nu sunt identice.  

1.2.1.1. Piatra 1. Gruparea din dreapta 
Am trasat semnele pe primele imagini de la V. Jujea (Fig. 14a), apoi după tra-

tarea umedă am marcat noile semne (Fig. 14b). Pe imaginea umedă se observă mai 
multe detalii la semnele adânci. Apare o figură umană cu coif care are în mână o lance 
lungă la vârful căreia se află un şarpe. Noi interpretăm scena ca o variantă veche a ero-
ului Sf. Gheorghe... care omoară şarpele (balaurul mai târziu). Deasupra lancei sunt 
trei simboluri: 26 - un pinten, 27 - o mască, 28 - şarpele. La gât figura pare a avea o 
eşarfă, capul pare a avea un coif, iar ea stă călare pe un cal, redat schematic (coada, 
picioarele din spate în X, iar la cele din faţă unul ridicat). Pentru linia 17 nu am găsit 
explicaţii. Nu insistăm acum deoarece în viitoarele expediţii vom analiza şi fotografia 
în detaliu semnele şi simbolurile. 
 

                                                      
31 Beldiman, 1990, p. 139-151; Berzovan, Pădurean, 2010, p. 57-66. 
32 Ovčarov, 1987, p. 183 şi urm. 
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a b 

Fig. 14. Piatra 1, zona din dreapta: a. Foto V. Jujea; 
b. Foto Gh. Lazarovici (analiză pe roca umedă). 

1.2.1.1.1. Semnele din dreapta – Piatra 1b 
Este o altă faţetă a pietrei cu suprafaţa uşor neregulată, cu multe denivelări natu-

rale ce pot fi interpretate ca semne fără un studiu aprofundat. Fiind semnalate mai ales 
în ultima expediţie, din toamna anului 2017, având aceleaşi probleme cu lumina difu-
ză, semnele nu sunt evidente. În cazul celor umezite luciul mare permitea detalii doar 
pentru semnele adânci. Le-am marcat în continuarea pietrei 1, deoarece credem că se 
leagă de aceeaşi naraţiune ilustrată. 

Semnele nu par să fie realizate deodată, dar este greu de precizat acum (Fig. 
15). Nr. 19 ar putea reprezenta un cap de ţap, nr. 20 sunt două incizii, nr. 21 pare să 
sugereze un altar (un tripod), 22 este o combinaţie de X şi poate vârf de lance, 23‒24 
sunt sub forma unor cârlige. Figurile noastre 270e, 270d, cu semnificaţia de altar, ne 
trimit la alte situaţii similare despre care am scris adesea.  

Credem că este vorba de un altar ceresc destinat divinităţii: X (cod 50) în mito-
logia populară reprezintă “scaunul Domnului”, la noi sub influenţa greacă mai are un 
T întors (Theos - Zeus). Pe tăbliţele de la Tărtăria semnul Om 33, 267 reprezintă în 
opinia noastră altarul ceresc (cu Soarele în centru şi Luna pe stânga). La acestea se 
adaugă şi alte tipuri de altare din SD pe care se ard uleiuri sau se depun jertfe desti-
nate divinităţii33.  
                                                      
33 Lazarovici Gh., 2004, p. 49-55; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2011, p. 165-185, 200-
204 ş.a.  
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a  

Fig. 15. Piatra 1; a. Piatra 1 zona 1b; b. Semne şi simboluri din SD▼. 

 b1            b2 

  

Masca, redarea feţei prin ochi şi gură definesc atribute ale văzului şi vorbirii 
– observă şi porunceşte. De altfel în arta rupestră, în unele peşteri avem redate sumar 
asemenea măşti sau chipuri umane pe megalite, fie în peşteri (Fig. 16, cod 15e34). 

                                                      
34 Cehia, Peştera Hŕensko, Peša 2013.  
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Fig. 16. Piatra 1b, coduri şi analogii de măşti/chipuri umane (15e Silezia, 
Peştera Hŕensko) şi şerpi (coduri din SD). 

1.2.2. Piatra 2 

 

 
 

 
 

 

Fig. 17. Piatra 2, primele semne (1 -spadă curbă la vârf;  
2 -linie oblică; 3 -cruce; 4 -scară) (foto I. Pârvu). 

La o primă fotografiere au apărut doar câteva semne (Fig. 17), care erau mai 
adânci sau evidente. După ce au fost spălate cu leşie de sodă caustică, apoi umezite, au 
putut fi evidenţiate noi simboluri şi semne, formate din linii fine subţiri, puţin evidente 
la lumină difuză. După umezire au apărut noi semne şi simboluri, care repetă unele din 
temele de mai sus. 
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A 

 

B 

Fig. 18. Piatra 2: A. Marcaje a‒e:  a‒b. Şarpe, c. Mistreţ, d. Cruce; B. Coduri SD. 
 

 
Fig. 19. Piatra 2, marcaje: f, X, g, răboj sau pasăre sau creştine = 

I(sus), Y(ahve), I(sraelitul), H(ristos)? 
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Mai deosebite sunt reprezentări de şerpi şi un mistreţ care apar adesea în arta 
rupestră35. Crucile încârligate, fără a fi svastică, au două sau trei cârlige în sensul pozi-
tiv (Fig. 18 şi analogiile din SD). Semnele 84a1, 83, 84e sunt pe megalitele de la Cotâr-
gaşi, Ditrău şi altele36. Sensurile pe care le au sunt multiple: unele aduc aminte de oran-
tă cazul cu motivele e şi d. Mistreţul se leagă de vânatoarea din Paleolitic, cum arată 
o analogie de la Cueva del Val del Careo del Agua Amarga37. 

Alte două figuri reprezintă un X culcat şi un răboj (Fig. 19 sau prescurtări creş-
tine, vezi explicaţia figurii).  

Ultimele trei par arme, deşi nu sunt prea clare, unele au analogii la Nucu-Fun-
du Peşterii, unde sunt zeci de arme38. Desigur ale noastre se leagă de armele dacilor. 
Mai sunt şi alte semne, dar conturul lor nu e suficient de clar pentru a deosebi ceea ce 
este natural de intervenţia umană, mai ales că la lumini diferite arată oarecum diferit. 

1.2.3. Piatra 3  
Este foarte dificil de precizat ceea ce este natural şi ce este intervenţie umană. 

Pe imaginile umede par a fi unele figuri şi semne (Fig. 20B, marcaj 2 captele de ani-
male, marcaj 1 semn abstract), pe cele uscate lichenii nu permit identificarea unor ima-
gini mai clare. Poate în expediţiile viitoare. 

1.2.4. Piatra 4 
Piatra se află la cca. 4 m pe drum spre aval de cele anterioare spre ogaşul de 

jos. Semnele sunt făcute cu alte unelte decât cele de pe Piatra 1a, 1b şi 2. Foarte pro-
babil sunt făcute cu muchia de la topor, fiind ascuţite, în profil în formă de “V”, cu 
margini tăioase, dovadă că nu a trecut multă vreme peste ele de când au fost scrise.  

Deoarece pe mijlocul pietrei era scris un nume AUR (Fig. 22b, marcaj 1: pro-
babil prescurtat de la un AUR[elius] AUR[elian], AUR[elia]), "căutătorii" de comori 
au considerat că în dosul pietrei se află un tezaur, au desprins-o şi au prăvălit-o pe mar-
ginea drumului căutând o intrare (Fig. 21a). 

Cele mai multe semne şi litere se văd bine, dar din cauza luminii difuze se pot 
observa şi alte semne neclare (până la o viitoare cercetare). La numele AUR. se văd 
intervenţii la literele A, U şi R. 

Iniţial era scris cu altă tehnică, apoi au fost adâncite semnele la Aur... ca şi 
la altele. Semnele mai vechi sunt la numele BALE (aceeaşi tehnică la semnul 2, 6, 
poate 7) transformat în AUR. (aceeași tehnică la 1 şi 5). Un răspuns mai clar la viitoarea 
cercetare cu lumini razante. Lichenii şi petele de culoare brună nu ne-au permis 
detalii, mai ales că lumina era nefavorabilă. Cei care au citit Aur au crezut că "desco-
peră" intrarea la "tezaur". De fapt, săgeata indica o altă direcţie, poate spre un sălaş 
sau toponim. 

                                                      
35 Privind şarpele vezi: Cucuteni, 2009; Lazarovici C.-M. et alii, 2009, cap. V, fig. 5.9c, 11a, 
12f și cat. 363, 409, 433, 419, 425, 367, 390, 402 368, 370, 314, 324, 331, 332; Lazarovici Gh., 
Lazarovici C.-M., 2015, p. 41-94; pentru mistreţ: Lazarovici Gh., Pop, 2017; Müller-Karpe, 
1968, Taf. 266.2; 267B; pentru cruce: Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2015, p. 13.  
36 Teodor, 2003; Lazarovici Gh., Gavrilă, 2016. 
37 Müller-Karpe, 1968, Taf. 266.2. 
38 *** Nucu-Fundu Peşterii, 2012.  
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A  

Fig. 20. Piatra 2: A. Marcaje h‒j, arme dacice; B. Piatra 3. 

B  

2. Comentarii la Megalitele de la Prigor 
Ioan ROTARU şi Ovidiu BOZU au prezentat o comunicare la Simpozionul de 

etno-arheologie de la Caransebeş, organizat de Ioan COJOCARU (Casa de Cultură 
“George Suru”) şi Adrian ARDEŢ (Muzeul Județean de Etnografie şi al Regimentu-
lui de Graniţă, Caransebeş)39. În Banat sunt semnalate foarte puţine zone cu artă rupes-
tră: cele bine cunoscute de la Peştera din Gaura Chindiei40, cele mai puţin cunoscute  

                                                      
39 Varianta în engleză a fost publicată: Rotaru, Bozu, 2016. 
40 Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2011, p. 101-104.  
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 a 

Fig. 21. Piatra 4: a. Localizare faţă de celelalte pietre;  
b. Detalii cu blocul deprins. 

 b 

în literatura arheologică de la Ilidia-La Turci41, la care se adaugă un megalit cu semne 
de la Măidan (-Islaz) şi referiri la acelaşi sau poate la o altă descoperire42. Astfel de  

                                                      
41 Boroneanţ, 1977; Cârciumaru, 2010, p. 53-55, fig. 12-17; Lazarovici Gh., 1988; Idem, 1989; 
Lazarovici Gh. et alii, 2001, I.1, p. 294. 
42 Fost Măidan, azi Brădişorul de Jos: Sofronie LIUBA, în monografia satului Măidan (Liuba, 
1895), dă o schiţă cu semnele GL şi Purece Ionel; după o expediţie în 1961 în izlazul satului, la 
poalele de sud ale Dealurilor Movilei sau dealul Ghici, la cca 50 m de calea ferată, se găseşte 
o stâncă plată, orizontală, cu cca. 25‒30 cm deasupra solului. Pe aceasta au fost incizate 12 sem-
ne. Vasile PÂRVAN (Getica), citând vechea monografie a lui Liuba, aminteşte nişte piese 
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a 

 
b 

Fig. 22. Piatra 4: a. Piatra neprelucrată; b. Piatră prelucrată şi marcajele;  
c. Marcajele, detaliu. 

               

c  
                                                                                                                              
îndoite ritual, probabil celtice. Pe dealul Groş se află o piatră cu inscripţii despre care nu se ştie 
de ce origine sunt. La Brad sunt mine vechi, iar în sat zgură. 
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monumente fiind în număr redus şi puţin studiate, elementele de artă rupestră din Banat 
este necesar să fie comentate. 

Prin amabilitatea domnilor I. Rotaru şi I. Cojocaru (Fig. 21) am vizitat o mare 
parte din zonele de unde provin piesele. Acestea se aflau în poziţii secundare, mutate 
foarte probabil de generaţii de oameni care căutau a le afla rolul. 

2.1. Dealul Mezei 
2.1.1. Znamănul. În zona cea mai înaltă a toponimului este un znamăn. Acolo 

este un drum de culme, care merge pe dealul Veregarului, un drum de creastă nach 
şi von (germ. La şi de la) Putna (un cătun pe vale spre est), care urcă şi merge la 
cătunul Şumiţa. Pe el par semne care ar marca cărări. Pe terasele dinspre sud sunt 
mai multe blocuri rupestre în cele patru-cinci livezi.  

Mai la sud este Dealul Ruien (posibil provenind de la ruine). La poalele dea-
lului, Ogaşu Ruaniţi primeşte mai multe pâraie dinspre Pogara Lată, situată la margi-
nea terasei, care este fortificată sau are un zid sec. La gura ultimului ogaş de dreapta 
se află şi mai multe blocuri mari de piatră aliniate, care par a marca un posibil mor-
mânt megalitic43. 

Pe hărţile Imperiului Habsburgic (Fig. 24; scara 1:28000), din sec. XIX, 
Dealul Mezei este menţionat pe dreapta pârâului Lunca Roşovenţ. 

                                                      
43 Considerăm necesară o prospectare şi verificarea observaţiei. 

  
Fig. 23. Znamen-megalit, posibil cu semne. 
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44 apud Rotaru, Bozu, 2016, Pl. II.12. 

▲ Fig. 24. Harta Imperiului 
Habsburgic, Franziszeische 

Landesaufnahme (1819–'69). 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 25. Prigor - Piatra 144  

(cu urmele unor stâlpi,  
după opinia noastră  

doi sau trei). ► 
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a b 

Fig. 26. Prigor, Piatra 1: a. Altarul astronomic; 
b‒c. Reconstituirea coloanelor. 

 c 

Încă de atunci erau marcate livezile sătenilor. În partea superioară a dealului 
se afla acel znamăn (Fig. 23). Neavând cruce nu credem că servea drept mormânt ca 
la Borlova şi altele din zona Caranbsebeş45.  

                                                      
45 Răuţ, Ioniţă, 1976, p. 42; Popescu, 2009; Petrescu, 2012; Lazarovici Gh., Ardeț, 2015, p. 
146-147. 
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2.1.2. Piatra 1 – pe Dealul Mizei46 are mai multe găuri de formă patrată şi o 
serie de cercuri trasate cu compasul cu diametrele între 8 şi 14 cm. În acele găuri pu-
teau fi fixaţi o serie de pari ale căror umbre pe pietre puteau juca rol de calendar solar. 
Mutate din locul lor inițial, nu mai pot fi reconstituite datele astronomice şi nici semni-
ficaţiile lor. Oricum sunt rezultatul muncii unor înţelepţi în ale astronomiei, începând 
din perioada dacică. Noi am marcat pe imagini grupele de semne după observaţiile lui 
Rotaru şi Bozu, deoarece nu am putut face noi fotografii; la vizita noastră era timp plo-
ios şi lumină nepotrivită. 

Acum piatra se găşeşte la hotarul dintre două foste livezi (trebuie identificate). 
O imagine de ansamblu ne arată că mai sunt trei pietre care par a marca un perimetru 
circular (Fig. 26a marcajele 2‒4). Piatra avea trei gropi patrulatere care permiteau fix-
area unor stâlpi de lemn a căror umbre cădeau pe suprafaţa pietrei şi puteau fi urmărite 
anumite date astronomice, ale căror semnificaţii ne scapă. 

O. Bozu şi I. Rotaru au marcat unele cercuri, e drept mai mult ideal (Fig. 26b). 
La una din găurile aflate pe marginea pietrei o parte din marginea gropii s-a rupt.  

2.1.2.1. Tehnica inciziilor (Fig. 27)  
Cercurile au fost făcute cu un obiect ascuţit. Iniţial am crezut că s-a folosit com-

pasul, dar studiind mai atent cercurile observăm că centrul nu era marcat, iar în unele 
cazuri la rozete sau arcuri de cerc erau erori mari, ce nu apar la folosirea compasului. 
Deci se putea folosi o sfoară de care era legat vârful de incizat (probabil un cuţit după 
forma inciziilor). În unele situaţii liniile incizate sunt dublate. Şi pentru aceasta sunt 
de remarcat unele observaţii: cercurile se întrerup acolo unde piatra nu are un plan uni-
form, ceea ce în cazul sforii nu era o problemă şi nici în cazul compasului.  

   
Fig. 27. Prigor - Piatra 1, tehnicile de incizare. 

Trebuie reluate analizele mai detaliat, fiecare tip de incizie, dar şi cu lumini 
razante şi macrofotografii, probleme pe care nu ni le-am pus la prima expediţie. In 
viitor trebuie codificate semnele care nu sunt întregi, poate au o anume semnificaţie 
pentru arheo-astronomie sau matematicieni. 

 
 
 

                                                      
46 Rotaru, Bozu, 2016, p. 202, pl. II.1 dim. 0,97 × 0,45 × 0,35 m. 
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2.1.2.2. Dispunerea şi marcarea semnelor 

O imagine generală potrivită pentru marcarea semnelor nu avem, de aceea am 
folosit una din imaginile publicate de Rotaru și Bozu (Fig. 28a) pentru a marca locul 
şi numărul semnelor.  

Fotografiile de detaliu făcute de noi erau lucioase din cauza ploii şi a timpului 
umed, care a creat reflexii şi contraste prea mari, bune pentru semne, dar nu și pentru 
detalii (vezi Fig. 28b). 

Am făcut un set de fotografii de detaliu, care ne-au oferit informații importante 
privind semnele, numărul lor sau unele defecte sau erori de trasare, deşi nici acestea 
nu erau suficiente din cauzele mai sus precizate. 

 a 
Fig. 28. Prigor - Piatra 1: a. Marcajul principalelor semne;  

b. Detalii cu zona coloane/stâlpi. 

 b 
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Cele mai multe cercuri sunt plasate între cele trei coloane plasate sub forma 
unui triunghi aproape isoscel. În acest fel se obţine o triangulaţie pe care pică umbrele 
coloanelor pe care se măsura ceva.  

Piatra fiind mutată de la locul ei nu ştim care a fost orientarea triunghiului şi 
nici observaţii corecte privind măsurătorile astronomice care s-au efectuat, mai ales 
că nici cercurile nu au fost complete. 

Toate aceste detalii sunt importante pentru un astronom de a înţelege rostul 
semnelor. Ceea ce putem oferi în acest stadiu al cercetărilor sunt unele detalii privind 
semnele, cu limitele impuse de natura etapei în care au fost realizate fotografiile, fără a 
încerca să comentăm semnificaţiile lor, în domeniul arheoastronomiei nu suntem ini-
ţiaţi şi nici suficient documentaţi. Ceea ce putem oferi acum sunt imagini, descrieri şi 
eventual unele analogii din arta rupestră, în care suntem tot începători.  

 
Fig. 29. Prigor - Piatra 1, detalii cu semnele 1‒4c şi a‒b; jos, semne din SD. 

 

Din imagini observăm mai multe arcuri de cerc Fig. 29 (marcajele 3, 3a, 3b, 
4d), cercuri cu întreruperi (marcajele 2, 4, 4a), dar şi unele semne cu corespondenţe 
în Scrierea Dunăreană (SD, marcajele a, b, 4b şi linia 1). Desigur sunt mai multe sem-
ne în SD, dar le-am înserat pe cele mai apropiate. Unele pot fi semne zodiacale.  

2.1.3. Piatra 247. La primele fotografii au fost semnalate cca. 9 semne, unele 
litere pe care se putea citi ... TIA .. I şi un alt T. La o fotografiere de detaliu şi prelu-
                                                      
47 Rotaru, Bozu, 2016, p. 409, apare cu dimensiunile aproximative 1,80 × 0,75‒0,80 m.  



776 

crarea imaginilor apar mai multe variante de cercuri, arcuri de cerc, rozeta (cu patru sau 
şase arcuri în interior) şi alte variante.  

Pornim de la ipoteza (nedemonstrată complet, din lipsă de analogii directe) că 
avem de a face cu un sanctuar în natură cu rol astronomic. Desigur nu putem elimina 
nici o altă ipoteză, că un copil care ar fi învăţat în școala elementară primele elemente 
de geometrie s-ar fi jucat. Dar faptul că s-au cioplit în stâncă spaţii pentru coloane (Fig. 
26b‒c, 28), între care erau desenate cercuri şi arce de cerc, ne duce la ipoteza unui altar 
astronomic48.  

Pornind de la orientarea cercului mare (marcaj 2 orientat N‒S) am pus pe cele-
lalte cercuri orientarea. Observăm că cercul 1 şi 2 au aceeaşi orientare, în timp ce la 
3 şi 4 orientarea cercurilor este uşor diferită, aceasta ar presupune o altă perioadă din 
an, determinată de orientarea după soare. Analizând rozetele obţinute, recunoaştem 
rozeta cu patru arcuri (marcaj cercul 2) desenată din punctele cardinale, care formează 
arcurile de cerc. La cercul 1 (marcaj 1) observăm două arcuri de cerc (a1 şi a2) pornite 
din N, continuate din punctul anterior. Al treilea arc de cerc (a3) are centrul în punc-
tul de SV şi este trasat tangent la arcul 2. Imaginile din cercurile 3 şi 4 nu sunt foarte 
clare din cauza luminii difuze şi a trasărilor nu foarte adânci. Totuşi, la cercul 3 pare 
a fi un “psi” sau o reprezentare a figurii umane, un semn ceresc, cu capul spre Cer, care 
primeşte idei sau învăţătura divină, cu numeroase analogii în Scrierea Dunăreană 
(analogii Fig. 28d) şi alte reprezentări rupestre (Fig. 30e, om 52 Ditrău sau Nucu e7 
49), iar la 4 un trifoi sau figură umană (trebuie revenit asupra lor). Figura din Cercul 
4 are analogii tot pe un megalit la Colţi-Broscaru - Inima de piatră50. Nu putem să nu 
amintim că cele 6 rozete împart în 60o cercul; cercul era cunoscut încă de la babiloni-
eni, fiind un simbol al timpului, roata se învărteşte, măsura timpul...51. 

Toate sunt simboluri solare, fiind adesea asociate cu alte simboluri care 
invocă protecţia solară, protecţia divină, protecţia Luminii (prin asta se înţelege şi 
învăţătura creştină, referiri în cazul cu descoperirile de la Colţi-Broscaru). 

Aceste figuri nu sunt singulare. Ele apar şi pe alte megalite (Fig. 30c) sau în 
arta rupestră la Rus-Altarul Cerbului (Fig. 30b52), în diferite combinaţii arheo-astro-
nomice. Astfel rozeta cu patru arcuri (floarea de trifoi cu patru foi53) pornite din punc-
tele cardinale reprezintă pe omul norocos sau norocul ieşit omului în cale. Ea suge-
rează, poate, sprijinul divin simbolizat de treflă/trifoi considerat în simbolurile creştine  
 
                                                      
48 Informaţii amabile despre semnificaţia cercurilor concentric în arheoastronomie am obținut 
de la Iharka SZÜCS-CSILLIK: http://www.native-science.net/MilkyWay.SolarSystem.htm, 
http://www.native-science.net/MilkyWay.Centre.htm 
49 Generale: Winn, 1981; Lazarovici Gh., 2004; 2009; Merlini, 2007; Idem, 2008; Idem, 2009 
ş.a.; Speciale:  Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2014, fig. 182; Roska, 1941, pl. 131/29; 
Kaufmann, 1976 apud Makkay, 1990, pl. 21/c-d, pl. 28/ 2; Nikolov, 1974, 110 și următoa-
rele; ş.a. 
50 Lazarovici Gh. et alii, 2017a, analogii la Colţi-Broscaru, fig. 19c, cat. 65. 
51 Chevalier, Gheerbrant, 1995, s.v. cercul, p. 296. 
52 Lazarovici Gh., Pop, 2016a, Rus-Altarul Cerbul Soare, catalog 25, analogii la p. 32, fig. 3. 
53 Wirth, 1931, 31 numerologie 4, 5 și 6; pl. 33.5a-5b.  
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a ▲ 

 
b ▲ 

 c ▲ 
 

d ▼ 

 
Fig. 30. Prigor - Piatra 2: a.54; d1‒4. Cercuri, arcuri de cerc, rozete realizate 

cu compasul; b‒c. Analogii: b55; c56.  
 

                                                      
54 apud Rotaru, Bozu, 2016. 
55 Rus-Altarul Cerbului, apud Lazarovici Gh., Pop, 2016a. 
56 apud Naum, 1995. 
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130b 
Fig. 30. e. Coduri SD  

 

   
Fig. 31. Simboluri solare: porţi din Maramureş (Muzeul din Sighet57). 

trinitatea58. Rozeta cu şase arcuri apare în numeroase situaţii arheoastronomice. Este o 
temă prezentă frecvent în reprezentările grafice. Este un motiv popular larg răspândit, 
considerat simbol solar în arta populară apărând pe porţile din Maramureş (Fig. 31), 
dar şi pe alte obiecte, pe vase sau pe monumente megalitice. De ele s-au preocupat, 
publicând numeroase analogii, Herman WIRTH59, Ariel GOLAN60 şi alţii61. 

2.1.4. Piatra 3  
Piatra 3 a fost mutată de la locul ei, din păcate. Am fotografiat imaginile doar 

de pe una din feţe, deşi se văd semne şi pe faţa opusă şi pe margini. Până la o nouă 
expediţie le analizăm doar pe acestea. Nu am întors piesa deoarece vremea nu era favo-
rabilă fotografiatului şi am avut un timp scurt pentru studierea ei. 

Majoritatea liniilor sunt făcute cu un obiect ascuţit, probabil tăiş de topor, dar 
şi cu alte unelte.  

Unele sunt mai adânci, altele mai superficiale, nu ştim exact dacă sunt trasate 
voit sau sunt încercări şi refaceri. La unele linii s-a intervenit de mai multe ori, ceea 
ce dovedeşte o lipsă de îndemânare şi forţă la unii care au făcut semnele.  

Vor trebui experimentate unele incizii cu diverse unelte pe o rocă similară. Nu 
excludem posibilitatea ca unele semne să fi fost făcute de copii, păcurari sau oamenii cu 
vitele la păscut. Se ştie că sunt diferite credinţe populare că la vreme urâtă, în special 
 
                                                      
57 Foto Lazarovici Gh. 
58 Chevalier, Gheerbrant, 1995, s.v. trifoi, treflă. 
59 Wirth, 1931, p. 92, 112, 127, 134, 162 ş.a. 
60 Golan, 2003, p. 47-62, 117 ş.a. 
61 Naum, Butnaru, 1989, publică 3 megaliți, rozeta 1, p. 9; *** I cigni del sole, 2004, p. 22-23, 
foto 5. 
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Fig. 32. Prigor – Piatra 3: a‒b. Faţa 1; c. Faţa de jos sau 7; d. Faţă laterală. 

la furtuni cu tunete şi trăznete, oamenii îşi fac cruce sau o fac pe stâncă62. 
Nu ştim care a fost poziţia originală a piesei, dacă ea a fost întoarsă de mai mul-

te ori sau dacă semnele au fost făcute în funcţie de poziţia soarelui sau întâmplător pen-
tru a urmări o anume ordine. În acest moment marcajele sunt pe feţele laterale sau pe 
unele zone. Până la un catalog riguros le precizăm pe măsură ce le-am identificat, pen-
tru unele am avut lumină bună şi am repetat fotografierea, dar interpretarea semnelor 
diferă uşor (Fig. 33).  

Până la un viitor studiu şi noi fotografii nu interpretăm sensul semnelor sau 
eventuale legături între ele. Unele par a fi creştine (crucea, crucea romană, crucea Sf. 
Andrei, T, Y ş.a.), altele indică direcţii (săgeata din zona 7) sau pot sugera cap de ani-
male.  

Pe o ultimă imagine, mai deosebită decât celelalte, pe care se pot observa nu 
doar semne - mai toate legate de cruce, X, T, Z - avem mai multe tehnici de cioplire, 
ceea ce ne-a oferit posibilitatea să identificăm unele mai vechi şi altele mai recente, 
marcate de noi cu culori diferite. 

După o asemenea separare am marcat cele mai recente făcute cu un instrument 
metalic de altele mai fine ce putea fi scrijelite şi cu roci mai dure, fiind superficial rea-
lizate (marcaj cu roşu şi verde, Fig. 34). După o asemenea prelucrare am încercat unele 
interpretări.  
Astfel cele fine sunt realizate în tehnici mai vechi, frecvente în Paleoliticul superior 
sau Mezolitic (8000‒6000 BC). Din trasarea cu spaţiu verde remarcăm două figuri: 1. 
o pasăre stilizată (analogii Fig. 34d) și 2. Vânătorul sau Oranta (analogii Fig. 34c). 
L-am numit Vânătorul, pornind de la urmele unor arme, influenţat de unele imagini de 
la Rus-Haltă, Turdaş şi altele63. Pentru păsări sunt numeroase analogii tot de la Rus-
Haltă, Turdaş64 şi altele.  

                                                      
62 La unele din vizitele la Gaura Chindiei, când ne apropiam de peşteră, a trăznit în zona din par-
tea sârbă a defileului. Însoţitorul (fost ţăran, dar pe atunci orăşean pensionar), când a intrat în 
peşteră s-a aplecat, a înmuiat degetul în argila roșie şi a făcut o cruce pe stâncă. Până să-i explic 
rostul semnelor din peşteră, semnul făcut de el s-a uscat şi ne-a explicat că “crucea ne fereşte 
de a trăzni stânca, astfel suntem protejaţi de trăznet”.  
63 Lazarovici Gh., Pop, 2016b marcaje: I. 48, I.53, I.88; vezi şi analogii pentru vânător şi păsări.  
64 Maxim et alii, 2009, cat. 106; s.v. păsări; Lazarovici Gh., Pop, 2016b, s.v. păsări. 
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a 
 

b 
Faţa 2, zona 2 Faţa 3 

    
Faţa 4 Faţa 5 Faţa 6  

 
 

Zona 6 Zona 7 Faţa, zona 8 dedesubt 

Fig. 33. Prigor – Piatra 3, feţe laterale sau marginale. 

2.1.5. Piatra 4 
Piatra 4 şi altele au fost mutate într-o zonă unde ar urma să fie un parc arheo-

logic privat, cu intenţia de a fi protejate. Ea a fost fotografiată de Bozu şi Rotaru sub 
diferite unghiuri şi interpretată prin marcarea liniilor. 

a  b  

Fig. 35. Prigor – Piatra 4 (a‒b). 
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 a b  

  c    1 2  3  4   

5   6 

    d     1   2   3   4  

                                   5   6                          Fig. 34. 
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Fig. 34: a‒b, c1, d1. Prigor – Piatra 3; c2‒5, d2. Vânători65; d3. Mitoc66; d4. Basa-
rabi, Chilii; d5. Brăieşti, Pietrele Mirăului67; d6. Turdaş68. 

Deşi nu avem o fotografie cu ea69, credem că este vorba de eroziuni naturale 
determinate de structura geologică; multe “vene” străbăteau suprafaţa, iar unele zone 
fiind mai moi se erodau mai uşor, alte vene din calcit sau alte structuri dure au fost ero-
date de ploi şi vânturi. Eroziunile s-au petrecut în perioade foarte lungi de timp, de 
aceea credem că piatra a fost adusă în zonă şi refolosită, greu de precizat la ce anume. 
Remarcăm o cioplire în partea superioară, care permitea să susţină altă piatră sau o 
traversă de lemn. 

2.1.6. Pietrele 5‒10 
Pe acestea nu le-am văzut. Unele din ele au analogii (unele au fost recomandate 

de noi) ce au fost citate de Bozu şi Rotaru. Fără noi detalii şi fotografii nu este cazul 
să le comentăm. 

2.1.7. “Znamănul” 2 
Am vizitat locul descoperirii de la Gura Văii Golumbului. Este vorba de o pia-

tră a cărei formă sugerează o vulvă. A fost plasată la gura a două văi. Ea a fost adusă  

monumentele trebuie cercetate. Nu am avut prilejul de a studia direct zona, dar mai ales 

                                                      
65 apud Lazarovici Gh, Pop, 2015. 
66 apud Chirica, 1983. 
67 foto I. Muscelean. 
68 apud Maxim et alii, 2007. 
69 Aparatul foto s-a descărcat şi nu am mai putut fotografia şi nici reveni în acea zi. 
70 O situaţie similară avem în Munţii Pentrindului, unde în spatele a două pâraie, care izvorăsc 
din munte, s-a dat numele locului ca “Fundul chizdelii”, popularul de la vulvă în bazinul Some-
şului. 

 
Fig. 36. Prigor, Znamănul 2. 

şi plantată semnificativ, legată poate de toponi-
mie (termen hazliu70 = golumb-porumbel-păsă-
rică sau după forma unui cioc de pasăre). Ea mar-
ca poate un hotar sau intrarea în trecătoare. Pia-
tra pare să mai aibă alte semne mai vechi, crucea a 
fost adăugată ulterior, credem noi. Nu este ex-
clus ca multe din pietrele cu semne să provină 
dintr-un sanctuar în natură preistoric sau proto-
istoric. 

3. Sfinxul din Banat  
Nu putem încheia această lucrare fără a 

aminti o piesă monumentală de care specialiştii 
se feresc a o pomeni fiindcă a fost prezentată şi 
comentată de către Nicolae DENSUŞIANU. Din-
colo de prezentările de etnoistorie şi etnoreligie 
interpretate de către Densuşianu, faţă de a cărui 
concluzii şi interpretări mulţi istorici şi arheologi 
au avut rezerve, unele întemeiate, informaţia şi 
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vecinătăţile stâncii trebuie verificate. Exemplele de mai sus din lucrare ne arată că infor-
maţiile nu trebuie neglijate. 

Ne dorim o expediţie în acele zone, dar până atunci dorim să trezim interesul 
specialiştilor pentru acest monument al naturii. O imagine pe care recent am descope-
rit-o, ca şi textul anexat, merită toată lauda, care trebuie adusă autorului imaginii şi tex-
tului. Despre el un iubitor al naturii şi monumentelor a scris: “Sfinxul bănăţean este 
stânca dăltuită în timp de vreme, tainică atât prin forma sa, cât şi prin mesajul nedes-
cifrat pe care îl conţine. Înaltă de aproape 10 m, stânca este situată pe malul stâng al 
Cernei, la 2 km de gara Băile Herculane, în drumul european E70. Erodată de povara 
anilor şi vitregiile naturii, stânca 'Sfinxul bănăţean' şi-a păstrat intactă măreţia, inspi-
rând în acelaşi timp forţă şi seninătate. Spre deosebire de sfinxul din Bucegi, aflat la 
mare înălţime, sfinxul din Banat este coborât la malul apei, în mijlocul oamenilor, fiin-
du-le un călăuzitor de zi cu zi. Oglinda 'sufletului de piatră' este în trăsăturile feţei 
regulate şi distinse ce inspiră o anumită seninătate, ca rod al înţelepciunii. Coordo-
nate GPS: 44.8384185 N 22.3915103 E”71.  

 
Fig. 34. Sfinxul Bănăţean71. 

  

                                                      
71 https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfinxul_Bănățean (accesat 15.01.2019). 
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