
A. PANAfTESCU 

o CARIERĂ DE SEC. X E.N. LA MEDGIDIA 

In conformitate cu documentaţia realizată de Muzeul de istonie naţio
nală şi arheologie Constanţa, ,Institutul de arheolog ie din Bucureşti şi Cen
trala Canalului Dunărea-Marea Neagră În cursul lunii noiembrie anul tre
cut aU fost efectuate săpături arheologice de salvare În punctul nr. 40 a , 
aflat În vestul oraşului Medg1idia la 150 m sud de talvegul vilitorulU'i cana l 
şi la 50 m nord-vest de noul stadion a oraşului. 

Zona de cercetat a cuprins o parte din viile de aici, suprafaţa lor fiind 
afectată de lucrările de taluzare a malului sud'ic al canalulUli. Precizăm că 
deocamdată nu toată suprafaţa afectată de lucrări a fost cercetată deoa
rece constructorul, a lăsat o parte d·in vii spre folosinţă pînă În cursul anu 
lui acesta. De asemenea condiţiile specifice pe care le-am Întîlnit se 
datorează şi existenţe~i la est de suprafaţa pe care am cercetat-o a unui 
drum dens circulat de autovehicole şi a unui pinten Înalt de loes şi pămînt 
vegeta l pe latura de sud. 

Secţiunile care au fost executate s-au aflat În raport direct cu situaţia 
de mai sus. Dăm in continuare şi numerotarea lor şi a casetelor : 

5/1 - orientată est-vest pe toată lăţimea platformei cu casetele e l 
spre sud şi C 2 spre nord aflate faţă În faţă. 

5111 - orientată nord-sud cu caseta C 3 spre est şi perpendiculară 
pe 5/1. 

5/111 - orientată nord-sud, paralelă deci cu 5/11 şi la vest de aceasta, 
cu caseta C 4 o~ientată spre est. 

SI/V - orientată nord-sud aflată la vest de 5/111 şi paralelă cu aceasta . 
S/V - orientată nord - sud aflată la vest de S/IV cu caseta C s orien

tată spre est; 
Printre obiectivele arheologtice situate În imediata vecinătate a punc

tului nostru, amintim valul mare de pamînt, aflat la circa 400 m spre sud 
şi valul de piatră la circa 300 m sud. 

Din studierea profilelor de est şi de vest ale săpăturii efectuate de 
constructor putem descrie cu aproximaţie configuraţia locului in vechime. 
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la sud incepea a stincă care era cu circa 1,50-2,00 m mai inaltă decit 
acum, fiind formată din două tipuri de rocă, una moale, sfărimiciaasă, de 
culoare gă l buie avind in structură nisip şi loes, alta, de aceeaşi compoziţie 
dar acoperită cu un strat alburiu-cenuşiu, mai dur. După o porţiune de 
oirca 35-40 m la nord, urma o mică depresiune adincă de 4-5 m pentru 
ca apoi să reapară stinca la o inălţime de 5- 6 m de la firul viroagei de 
care am amintit şi care delimita, În această zonă, Valea Carasu . 

Din informaţiile adunate de la locuitorii mai vechi ai oraşului Medgi
dia şi acum 20 de ani dealul avea forma pe care am amintit-o nivelul său 
de căkare fiind cu 1,50-2,00 m mai sus decit acum. 1 

În privinţa roci lor ce compun stînca considerăm că este indicat să 
amintim că ele fac oarte din depozitele terigene reprezentate prin pietrişuri, 
nisipuri conglomerate, marne, argile caolinoase. Ele se găsesc În special 
pe Valea Carasu la Cernavodă, Medgidia, Cochirleni şi în toate localităţile 
an tice din această zonă 2, 

Cercetările arheologice efectuate au scos la lumină urmele unei cari
ere. Avind în vedere faptul că la circa 300 m sud de ea trece valul de pia
tră, cariera datează din sec. X e,n. şi a rost exploatată in legăt ură cu valul 
sau eventual şi cu unul din castrele acestuia. 

Blocurile de piatră care au fost extrase au dimensiuni va riate, din rin
dul cărora putem aminti: pentru SII - lung. 1,00 m lat. 0,60 m, gr. 0,36 m / 
lung. 0,85 m, lat. 0,52 m, gr. 0,28 m/pentru S/,II - lung. 0,85 m, lat. 0,53 m, 
gr. 0,22 mllung. 0,62 m, lat. 0,50 m, gr. 0,22 m/ lung. 0,50 m, la t. 0,49 m, gr. 
0,22 m/lung. 0,60 m, lat. 0,56 m, gr. 0,22 m. 

Se poate constata că ele sînt de dimensiuni potrivite pentru a fi 
manipulate cu uşurinţă chiar de doi oameni şi dacă ţinem seama că ele 
trebuiau Încă cioplHe pentru a li se da o formă regulată şi o faţă mărimea 
lor devenea şi mai mică. Acest fapt nu este lipsit de importanţă deoarece 
blocurile folosite la construcţia fOrliificaţiilor în secolele IX-XI e.n. sînt de 
dimensiuni mai mici, Întăriturile trebu ind executate in cea mai mare grabă 
datorită, pe de o parte situaţiei crit ice 'interne a Imperiului Bizantin, iar pe 
de altă parte năvăliriior repetate ale neamurilor migratoare. 3 

În legătură cu numărul blocuri iar de piatră trebuie precizat faptul că 
deşi nu este prea mare avem În vedere că nu am descoperit decit o I limită, 
cea de vest, a car-ierei şi aceasta cu titlu de ipoteză, ea continuÎndu-se 
spre est pe o lungime pe care nu o putem aprecia. De asemenea însăşi 
sistemul de exploata re care era cel din . carierele greco- romane 
în aer liber şi de sus în jos în fo rm ă de bazine (excavaţiuni) nu ne permite 
a afla cu siguranţă înălţimea dealului de stîncă din acele veacu ri îndepăr
tate din listoria pămîntului dobrogean. Raportat la carierele de aceeaşi 
epocă, probabil că adincimea era de drca 10 m iar cele două excavaţiuni 

1 In formaţiile le-am adunat de 10 locuitor,ii din zonă. 
2 A. Rădulescu, "Aspecte privind exploatarea pietrei in Dobrogea romană", În 

Pontico 5. 1972, p. 180. 
3 Gr. Florescu, .,Cariera romană de la Cernavodă", in Analele Dobrogei, 1936, 

p. 40. 
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surpr,inse de noi aveau Iăţimi a propiate de cele ale carierelor de la Cerna
vodă (Axiopolis) ş i Basarabi 4, Excavaţi unea surprinsă i n 5 /1 are o lăţime 
de aproape 7 m, iar cea din 5 / 11 este mult ma i Iată deoarece numai in 
porţiunea pe care am surprins-o are aproape 10 m, ea continuÎndu-se 
către est. Din toate aceste motive sintem incl inaţ i să afirmă m că numărul 
blocurilor scoase din carieră a fost destul de mare pentru a TIi i n t rebuinţat 
la ridi carea fort ificaţi ei valului de piatră sa u eventual ale ziduoilor unuia 
din castrele din zonă , poate castrul nr. 26 (după Succhardt) care se află in 
imediata apropiere, 

O altă problemă pe care o amintim in legătură cu exploatarea de la 
Medgidia este aceea a orientării carie"re.i. Un prim element de care au 
ţ inu t cont cei core a u lucrat aici a fost cum este şi firesc pia tra. Ei a u ur
mări t porţiunil e mai dure, mergind de sus in jos şi in adincime În ea. 
Amintim cu acest prilej că roca ce compune stînca , odată extrasă şi folo
s ită În construcţii se Întăreşte datorită proprietă~ilor ei hig rosciopice 5. 

Exploatarea s-a făcut pe latu ra de sud şi sud-est a mas ivul ui ş i dato 
r i tă faptului că este apă rată de intemperii ş i mascată de eventua lii năvă
litori veniţi dinspre nord. In p lus este aprop i ată de va l şi castru transportul 
făcî n d u -se mai uşor ş i mai repede. 

in prima secţi u ne ş i in ultima la o adincime de 0,32 m de la nivelul 
actua l de călcare au apărut urmele unui pavaj realizat prin nivelarea 
stîncii cu un strat de pămînt peste care s-au pus locuri de piatră de di
mensiuni mici ş i de fo rm ă neregu l ată, Acest pavaj care poate fi, cu titlul de 
ipoteză, drumul de acces spre carieră are o l ăţim e ce variază Între 2 ,50-
3,00 m şi este orientat de la nord la sud pe o porţiune (cea din 5/1) ş i de 
la est la vest in S/V mergind, fie către va lul <le piatră, f ie către o even 
t ua l ă aşezare ale cărei urm"e nu le -am identificat Încă. Drumul ar putea 
constitui un element de delimitare a l cariere i la vest, aşa cum viroaga de 
ca re aminteam la i ncepu,t ar delimit,a exploatarea la nord, (Fig. 1 ş i Fig. 2) 

Legat de tehnica folasită la extragerea blocurilor, ea este in general 
id en t i că cu cea întîlnită la carierele din epocă. Pentru o mai bună imagine 
precizăm că se văd şănţuiri (rigol e) largi de 0,15-0,18 m cont inui ş i adinci 
de 0,10- 0,20 m, De aici putem con cluziona că cea mai mare parte a blo
curi lor au fost extrase şi folosite, şănţu irile pe care le-a m descoperit fiind 
urmele acestor blocuri, partea lor infer i oară lăsată după desprinderea lor 
in intenţia de a se continua lucrul. Remarcăm că in SIli la baza unui bloc 
extras se observă rămasă o şă nţuire o rizontală Iată de 0,08 m şi adîncă 
de 0,09 m in care Însă nu observăm orificiile necesare penelor aşa cum 
inti ln im la cariera de la Cernavodă 6, Cu certitud ine săpături le ulterioare 
vor da la iveală şi asemenea elemente legate de tehn.ica extracţ iei blo
curilor de piatră, In 5/111 la jumătatea secţiunii, spre vest, se observă O 

şănţuire adîncă care a fost probabil o incercare de a c.ontrolo duritatea 

• Idem, op. cit., p. 35; 1. Borneo, "Ceramica din cariera de cretă de la Bosorabi", 
in SClV, 2, 1962, p. 350, 

5 A. Rădulescu, op. cit. , p. 190., 

6 Idem, op. cit., p. 187 şi 190 ; Gr. Florescu. op. cit., p. 37-38. 
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rocii, În care se abservă la capătul de nord trei adÎncituri de dimensiuni 
egale, 0,04 m ca lăţime, Ace5'tea sînt urmele lăsate de tÎrnăcopul de mi
nier, unea l tă utilizată În seco~ul X e.n. şi a exploatărilor de piat,ră 7. (Fig. 3 şi 
Fig. 4) Menţionăm că 'fOCO, in porţivne unde am Înil:ilnît urmele, este moale. 
Cu siguranţă că cioplitorii acelu'i seoo l a,u Întrebuinţat şi aici ,Ulne ltele tradi
ţionale. dalta şi ciocanul. Deşi cercetările de pînă acum nu au dus la desco
per.irea nici unui fel de mater,ial arheologic. shtuaţie ,ce poate fi exp'li'Cotă prin " 
părăsirea or]onizată a exploată!rii după terminarea lucrărilor la fo~rtificaţiile 
valului de pi atră, sau ale castrului din zonă, folosirea uneltelor amintite 
este certificată in primul rînd de Însăşi existenţa carierei şi În al doilea rînd 
de depunerile de aşchii (şcai) rezultate din cioplirea blocurilor. Astfel mai 
ales in Sili, prof.il ul de est şi de sud, am descoperit depuneri de şcai pe 
lungimea de 2,00- 2,50 m şi grosimea de 0,35- 0,40. Suprafaţa acestor de
puneri este mare, dacă o raportăm la frontul de lucru al excavaţiei de 
sud-est care, aşa cum precizam mai Înainte, era mult mai mare decit 
porţiunea pe care am descaperit-o 8. 

In legătură cu frontul de lucru al întregii cariere de la Medgidia, nu 
putem să-I fixăm dar, ţinînd seama de carierele de epocă el trebuie să fi 
fost de circa 200 m, iar l ăţimea carierei de 30-34 m 9. La ora actuală am 
aescoperit, ţinind seama că avem latura de vest, cariera pe o lunr;lime de 
40 m şi pe o lăţime de 14 m. Stratul de depuneri de şcai, partea sa de jos, 
poate fi ·un element de mancare a nivelulu.i de inceput al exploatării. 
(Fig. 5-6). 

Precizăm că dimensiunile blocurilor extrase sint un element important 
de datare a crierei de la Medgidia în secoul X e.n. şi legăm această ex
ploatare de valul de piatră sau de un castru din zonă. Studi.ile apărute 
datează clar va lul în secolul X e.n. şi îl raportează la politica de întărire 
a teritoriului danubiano-pontic dusă de Imperiul Bizantin În acea vreme. 
Aşa cum la Basarabi pentru construcţi a zidului de pe creasta rambleului 
lucrătorii au utHizat material litic exploatat În imediata apropiere, tot aşa 
şi la Medgidia a fost utilizată p.iatră extrasă din stîncile dealurilor ce măr
gineau la sud Valea Carasu, Aici, la Medgidia Mdgid.ia, probabil că şi 
castrul. ce Întărea apărarea va lului a fost ridicat tot cu piatră extrasă în 
perioada construcţiei valului, 

Dimensiunile blocurilor nu sint cele pe care le întîlnim În epoca 
'romană 10, de asemenea in zona carierei noastre nu s-au descoperit, pînă 
la ora aotuală, construcţii de mori dimensiuni de epocă romană. 

In privinţa numărului şi originii etnice a celor ce ou extras piatra nu 
putem da deocamdată nici un fel de date, datorită lipsei materialului ar
heologic, doar ca ipoteză putem indica lucrători din aceleaşi grupuri et
nice care au executat operaţiunile la Basarabi . Numărul apreciabil de 
aşezări şi necropole din imediata vecinătate, aparţinînd autohton ilor, poate 

7 Idem, op. cit., p. 37 şi 39. 
8 1. Barneo. op. cif., p. 350 ; Gr. Florescu, op. cit., p. 34. 

9 1. Borneo, op. ciL. p. 349-350. 
10 Gr. Florescu, op. cit., p. 40. 
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Fig. 1. Limita de N o Carierei , 



· Fig. 2. Limita de V a Cari.erei. 
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Fig. 3. Urme de tirnCicop . 
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Fig. 4. Şănţuirea orizontală . 
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Fig . 5. Limita de NV a carierei. 
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Fig. 6. C.3. Rigo le de la blocurile extrase. 
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constitui un element important in structura muncitorilor de la car.ieră şi de 
la valul de piatră, element ce se vede şi În sistemul roman de exploatare 
al carierei. 

Cercetările arheologice ulterioare cu siguranţă că vor lămuri , dacă 
nu toate. cel puţin unele probleme încă neclare legate de această carieră, 
de exploatarea pietre.i În Dobrogea primelor veacuri ale feudalismului. 

RESUME 

UNE CARRIERE DU Xe S. DE N.E. DECOUVERTE A MEDGIDIA 

Dans son o·rtide, ]'outeuf pnbsente les donnees preliminaires se rapportont â 10 
decouverte, â ]'auest de la viI le de Medgidio, d'une corriiere ontique. A base des traces 
trouvees (troces du disloquement des blocs de pierre ains; que de ['emploi des auti ls 
specifiques a ce metier) on a date 10 corriere au Xe s. de n.e., 10 cardere est en 
relation avec la construct ion de la colossole fonificotion appelee "le va llum de pierre", 




