DESCOPERIRI ARHEOWGICE
DIN PEŞTERILE DIN CHEILE' VlR.GHIŞULUI
EMODI JANOS

în rîndurile de mai jos vom prezenta cîteva materiale arheologice
descoperite întîmplător în cheile Vîrghişului în anul 1964. Ele constau
în special din ceramică f ragmentară din care s-a putut restaura mai
multe vase.1 Majoritatea fragmentelor au fost culese de pe podeaua g a le
riilor, ele fiind mereu călcate , starea lor de conservare este proastă.
PEŞTERA MARE
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Printre crăp ăturile dintre stîncile prăbuşite din tavan, aflate în sala
doua a peşterii au fost găsite fragmente a două vase restaurabile. Pri
mul este un vas suport de culoare cafenie deschisă (fig. 1/1). Urmele de
pictură de culoare ciocolatie de pe vas constau din benzi de cea 1 cm
lăţime ce alternează cu linii paralele. In cîteva porţiuni se observă vagi
urme de pictură albă. Vasul aparţine culturii Ariuşd-Cucuteni. Al doilea
a

vas este o urnă cu patru torţi legate de un brîu cre stat (fig. 1/2), de
culoare castanie. Fiind o formă cu vechi tradiţii, acest tip de vas este
prezent în diferite zone ale ţării, diferă doar poziţia benzii crestate. Pe
baza a numeroase analogii2 urna poate fi datată aproximativ în sec.
IV î.e.n.

PEŞTERA CALULU I

(nr. 8)

Într-o nişă foarte îngustă, greu accesibilă, aflată în peretele drept
al peşterii au fost găsite fragmente încrustate în calcar ale unui vas de
tip c rater, de culoare cărămizie, aparţinînd culturii Ariuşd (fig.· 1/3) . De
pe podeaua galeriei principale au fost adunate cîteva fragmente Coţofeni
(fin. 1/4) şi medievale (fig . 1/5, 6).
PEŞTERA NR.

16

La gura peşterii au fost zărite fragmente de ceramică recentă, printre
şi un ulcior restaurabil de culoare cenuşie din sec. XIX (fig. 1/7).
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PEŞTERA NR. 1
De pe podeaua acestei peşteri au fost recuperate cîteva f ragm ente de
ceramică aparţinătoare culturilor Criş (fig. 2/1 , 2), Coţofeni (2/3), apoi
materiale cu analogii în cultura Jigodin3 (fig. 2/4-8), W ietembe rg
(fig. 2/9, 10), un inel de os de culoare verde (2/8) şi o cută de piatră
(2/11) cu datare nesigură, precum şi o fibulă fr a gm entar ă de fier (2/12)
aproximativ sec. III e.n.
Obiectele prezentate, deşi sînt descoperiri fortuite, ele c ontrib uie la
cunoaşterea răspîndirii materialelor din dif erit e epoci î n zon a am intită
.

NOTE
redate

la scara 1/ 5 obiectele din figura 1/1, 2, 3, 7. 2/7, D; l a scara 1/2: fig. 2/1,
1/1 fig . 1/4, b, 6 şi fig. 2/3, 6, 8, 11, 12.
2 T h r a c o D a c i c a, Buc. 1976, p. 152, fig. 5/11; pag. 233, fig. 2/2; I. H. Crişan
Ceramica DacoGctică, Buc., 1968, fig. 12, 13.
a P. Roman, P. Janos, Cs. Horvath,
SCIV. 24, 1973, 4, pl. 2/5; 7/1, 2 , 2; 8/5, 17;
9/9. Z. Szekely, Stu dii şi Corn. Mnz. Sf. Gheorghe, 1973, p. 145, pl. V/11.
I

Sînt

2, 4, 5, 10; şi la scara

Kivonat
Ezcn cikkben neh {m y , a V a rgy asv ol gy i barlangok fc\lyos6inak es nehe zebb en hozzâfer
sz(lk oldaljaratainak padl6jăr6l osszegyiijtott rege szeti leletet mutatunk be. A talâlt
targyak reszben a Koros (2/1-2 abra), Erosdi (1/1, 3), Coţofeni (1/4, 2/3), Zsogod (2/4-8),
Wietemberg (2/9 -10) ku lturâk emh�kei, egy rezoxidokt61 zOldre festett csontgyfirfi (2/8) vala
mint egy fenoko (2/11) kulturalis hovatartozasa b i zonyt alan . A leletek kozott van meg egy
Latene-kori urna (1/2), egy kb. III sz. i vasfibula es nehăny kozepkori cs erep (1/5 -7).
A fenti păr sorral czen killombozokori anyagok c victeken val6 clterjedeslmek megisme

hcto,

resehez szerettiink volna hoz zâjarulni .

