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CARIERA DE PIATRA DIN SECOLUL AL X-LEA DE LA CERNAVODA. 

PETRE DIACONU 

Grigore Florescu, il1'treprinzînd săpături arheologice acum vreo 
45 de ani lîngă Cernavodă, într-o zonă situată la >CÎrca 400 m sud de 
capătul dobrogean al podului "Anghel Saligny" (fig. 1), scotea la . 
iveală resturile unei cariere din ca.re se exploataseră - în vechime - . 
blocuri de formă paralelipipedică. In momentul iniţierii lucrărilor arheo
logice o bună parte ra .carierei era deja distrusă de "exploatarea n1inieră" 
care furniza piatră fabricii de ciment de la Cernavodă . 1 

Potrivit spuselor lui Grigore FIOl'escu, cariera antică ocupa toată 
suprafaţa din buza malului dobrogean cuprinsă între locul unde şi-a . 
început investigaţiile şi cetatea Axiopo!is, situată - după cum se ştie -
în faţa insulei dunărene Hinog. 

Rezultatele observaţiilor arheologice, însumate Într-un raport pe 
cît de detaliat pe atît de bine închegat, au văzut lumina tiparului mai 
întîi în paginile revistei constănţene "Analele Dobrogei" 1 şi apoi, În-
tT-.un chip r.estrîns, în revista "Germ:ania" 2. ' 

Grigore Florescu a identificat în cuprinsul carierei 3 cinci "exca
vaţiuni" care se prezentau sub forma unor încăperi, mai mult sau mai 
puţin rectangulare, înşirate de la nord spre sud, de-a lungul fluviului. 

Atunci cînd Grigore Florescu şi~a început !Cercetările, din prima 
excavaţiune se mai păstra doar pe.retele dinspre răsărit, adică dinspre 
malul dobrogean ; din a doua ~xcavaţiune se păstra peretele dinspre 
nord şi o par-te a pere<telui estic; din a treia excavaţiume rămăsese 
foarte puţin, fără ,a nii se preciza Inşă .cît şi ce ,anume; a patra excava
liune s-a păstrat În întregime (fig. 2). Aceasta s-a dovedit a fi şi cea 
mai interesantă, întrucît pe peretele ei dinspre "continentul" dobro
gean se afla un . e!ief care - după 'opinia descoperitorului - l-ar repre
zenta pe Hercules Saxanus - binecunoscuta divinitate protectoare a 

1 Grigore Florescu, Analele Dobrogei, 16, 1936, p. 33-46. 
:! Idem, G ermania, 21, 1937, p. 108-113. . 
3 între timp, cariera cercetată - prin săpături arheologice - de Grigore 

Florescu a fost distrusă în totalitatea eL De aceea, în studiul de faţă ne vom dez
volta consideraţiile bazîndu-ne numai pe datele consemnate in cele două publicaţii 
amintite în notele 1 Si. respectiv, 2. 
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Fig. 1 - Vede-re generală asupra zonei în care se află ca,riera. 

celqr ce lTIUnCeSC in cariereLe de piatră. Exeavaţiunea, ,adîncă de 15,30 ITI, 

avea o lungime de 18 m şi o lăţime de 14 'nI ; a cincea excavaţiune, 
oarecum paralelă cu a doua, păstrată şi ea destul de bine (fig. 3) se 
afla între aceasta şi masivul stînoos -al malului dobmgean. 

Din raportul lui Grigore Flol"escu reiese ·oă ltoate exoavaţiunile 
erau 'umplute cu slmaJturi din "bolovani, aşchii şi duar praf [de piatră]" '. 
suprapuse, la rîndu-le, "de straturi de pămînt şi pietriş aduse de pe 
deal ... de torenţii formaţi în .timpul ploilor"". în i'apt, bolovanii, aşchiile 
şi praful! de piatră nu sînt aloeva decît "deşeurHe" nezulta,te din exploa
tarea blocurilor, aşa cum o sublinia însuşi Grigore Florescu, în altă 
parte a raportului său G. 

Acelaşi cercetător ne mai infor.mează că pe fundul excavaţiunilor 
nr. 4 şi 5 s-au găsit blocuri "liberate da jur împrejur... [daT] nedesprinse 
pe faţa de jos din masiv" 7 (fig. 2 şi 3). Din descrierea regretatului 
arheolog - exaotă în toame privinţele '- nl~ rei'ese ~ o asemen.ea situaţie 
se înrt;îlneşte şi încelela1te trei exoavaţiuni (nr. 1, nr. 2 şi nr. 3), aceea ce 
ne Îndeamnă ;să credem că fundul acestora ,era neted. VOF1 reţine amă
nuntul pentru 'că el nu este lipsit d,e semnificaţi,e - aşa cu~ vom vedea 
mai la vale - în explica!1ea ",ostului celor trei încăperi 8. 

Grigore Florescu mai vorbeşte în raportul său despre uneltele folo
si,te în cariera de la Cernavodă, s istemul de 'exploata", a l blocurilor, 
cum şi despre chipull de avansare al frontului de 11.lCru. Şi în această 
privinţă detaliile consemnate sînt <:it se poate de exacte. 

r. Grigore Florescu, Analele Dobrogei, 16, 1936, p~ 34. 
5 I bidem. 
G Ibidem, p. 46. 
'1 Ibidem, p. 37. 

8 Vezi, inlra, p. 193. 
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Fig. 2 . - Excavaţiunca n1'. 4. 

Una din observaţii priveşte dimensiunile blocurilor. Pietrele din 
excavaţiunea 1)r. 4 aveau lungimea de "cel puţin" 1,50 m, lăţimea de 
0,65 m şi grosimea de 0,60 fi, iar oele din excavHţiunea nr. 5 ,aveau 
lungimea de 1,10 m - 1,20 fi, lăţimea de 0,45 m şi grosimea de 0,43-
0,45 m 9. 

Oariera, în ansamblul ei, a fost datată de Grigore Florescu în 
e poca romană. O atare încadrare cronologică e ra determinată, în.tre altele, 
şi de oonvingerea că r elieful cu chipul lui Hercules Saxanuf3, de pe 
peretele [făsăritean al excavaţiunii ~r. 4, nu putea să aparţină altor 
vremuri, decît celor romane . Pe de .altă parte, pentru autorul rapor
tului ,era limpede ·cii "deosebirea d e dimensiuni la blocurile din cele 
două excavaţiuni (nI'. 4 şi 111' . 5 n .n.) ... [este1 un indiciu de exploatarea 

!l Grlgore Florcscu, op. cit .. p. 39-40. 
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Fig. 3 - Excavaţiunea nr. 5. 

lor în epoci deosebite~ 10, În consecinţă, Grigol'e Florescu socotea ~ă din 
excavaţiunea nI'. 4, aceea Cu blocuri de dimensiuni mai mari , s-ar fi 
scos pietre într-o epocă mai veche şi anume, în ' secolul al II-lea e.n., 
vreme în care - precizează autorul raportului - se obişnuia ca forti 
ficaţiile romane să fie zidite din blocuri mari 11, în titnp ce din excava
ţiunea nr. 5 s-ar f i scos pietre în t r-o epocă ceva ,mai tirzie, cum ar fi, 
de pildă, a doua jujmătate a secolului al III-leae.n. '"o Aşadar, Grigore 
Florescu socotea că exploatarea pietrei în cariera de la Cernavodă " par
curs două etape cronologice, ambele plasate în epoca romană. 

In sprij inu l datării excavaţiunii nr. 4 în secolul -al II-lea.e.n. se 
aducea drept dovadă descoperirea 'Unor cioburi "care nu prezintă nici 
un ornament... [dar care} au o culoare roşie şi o pastă ·bine arsă, ceea 
ce e obişnui t intr-o epocă bună" 13. Această datare se vroia a fi susţi
nută şi de faptt/l că pereţii excavaţiunii llr. 4 sînt dr.epţi "făcînd unghiuri 
drepte" 1' . 

In sprijinul datării 'excavaţiunii nr . 5 în a doua jumătate a seeo
lului a l III-lea e.n. Grigore Florescu laducea drept mărturie "cîteva 
cioburi de vase .. . [care} au -o culoare r-oşie-gălbuie , o pastă puţin frămîn
tată şi nepătrunsă cu arsul, la mijloc . păstrînd culoarea cenuşie , iar în 
exterior. .. decorate cu striuri trase cu pieptenele, orizontale sau în 

10 Ibidem. 
11 Ibidem, p. 40. 
12 Ibidem, p. 42. I 
13 Ibidem, p. 43 . 
H Ibidem. Evident, în cazul de faţă, Grigore Florescu forţează argumenta

rea. Faptu l că p;2reţii unei excavaţ iuni sînt mai mult sau mai puţin drepţi n-are 
. cum constitui un criteriu de încadrare cronologIcă . De notat că la Basarabi, unde 
exploat.area cretei nu a durat decît atî ta vrr:!me cît s -a lucrat la ridicar~a valului 
de piatră, există excavaţiuni cu pereţi i drepti. practicate în aceeaş i \lrAmp. cu ex
cavaţi unile cu pereţi i mai puţin drepţi şi care nu se inchid în un <!h! u ri oi'" 90°. 
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valuri'" 1;) . Imediat mai departe Grigore Florescu adaugă: "acestea sint 
caractere ale ceratnicii pe care o găsim în straturile tîrzii romane, 
ba chiar se continuă şi în straturile barbare" H,. 

Evident, ceramica din cariera de la Cernavodă aparţine lucrătorilor 
care au exploatat piatra, după cum tot lucrătorilor aparţine ceramica 
"i din celelalte cariere din Dobrogea 17. 

În partea finală a r aportUlui, Grigore Florescu face o descriere 
amănunţită ,a reliefului cu infăţişarea lui Hercules Saxanus (fig. 4). 
"Chipul zeului, înalt de 0,62 m e reprezentat gol" 18 Hercules stă spri
jinit cu mîna s tîngă pe toiag; cu mîna dreaptă întinsă ţine un yas " un 
fel de cantharos" JU . . ,Pielea de leu îi atîrnă sub braţul sting în loc să-i 
stea pe umă,- (s.n.) Capul şi picioarele d inainte "le leului în această ,.. 
reprezentare sînt redate atît de stîngaci, încît la prima vedere rai im
presia că este Un şarpe cu gura deschisă"" (fig. 4), După opinia lui 
Grigore Florescu, capul leului ar mai fi reprezentat odată pe pieptul 
zeităţ ii numai că acunl .avînd forma unui medalion se află ,.între dou·ă 
benzi -coborînd de pe Wlleri" 21 . Sub aş~ numitul cantharos, este realizat 
un "altar ele formă simplă, fără profil şi ,cu o scobitură pe Iaţa de sus, 
în .care se văd urme de foc" 21. Urmel~ de foc ar constitui indiciul prac
ticării cultului lui H e['icules Saxanus în cariera de la Cernavodă. 

Disproporţia între părţile corpului divin i tăţii , inadvertenţele din 
reprezentarea blăni i de leu, stîngăcia in executarea reliefului, lipsa 
oricărui stil, toate la un loc, s-ar datora, potrivit părerii lui Grigore 
Florescu, pe de o pante, imprejurării că .meşterul-al'tist, lipsit de expe
rienţă , 11-ar fi avut la îndemînă un model ~nume. iar pe de altă parte, 
faptului că opera a fost r,ealizată într-o 'epocă de decadenţă, in p lus tul
burată .şi de invaziile barbare. 

înainte de toate se cuvine să atI'agem atenţia că nedumerirea lui 
Grigore Florescu privind poziţia blănii de leu nu este justificată, cîtă
vreme în iconografia din epooa romană există reprezentări .ale lui Her
cules cu blana atîrnind pe braţul sting. Bunăoar-ă pe un relief adăpostit 

astăzi în muzeul din Neapole, Hercules poartă blana pe mîna stîngă :B, 
iar o frescă dintr-o oataoombă de pe v ia Latină ni-1 reprezintă pe H er
cules (in faţa şarpelui din grădina Hesperielelor) avînd blana, ele aseme
nea, pe mîna stîngă 2". 

15 Gr. Florescu, op. cit .. p. 43. 
1G I bidem. 
17. Vezi de pildă situaţia de la Basarabi". 1. Barnea, SCIV, 13, 1962, 2, p. 350. 

Cf . . Petre Diaconu, Studii, 15, 1962, 5, p. 1218 = Dacia, N.S., 6, 1962, p. 320. In 
aceste pagin i refel'indu-ne la ceramica din humă albă, decorată cu ş lem roşu sau 
brun o so:oteam în acea vreme a fi de producţie bizantin ă. Intre t imp, ne-am 
revizuit punctele de vedere şi am admis că ea are o origine locală (Petre Dia
eonu, in Le;s Staves et le monde mediterraneen VrC- XI€' siecles, Sofia, 1973, 
p. 209-2'3). . 

18 Grigore Florescu, Analele Dobrogei, 16, 1936, p. 44. 
1!J Ibidem. 
:m Ibidem. 
~i Ibidem. 
~'2 Ibidem. 
TJ Andre Grabar, Le premier art chn?tien (200-395), Paris, 1966,· p. 78, fig. 72. 
2'. Ibidem, p. 37, fig. 35. 
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Fig. 4 - Relieful rcprezentîndu-l pe Hercules Saxanus. 

Dar in privinţa reliefului de la Cernavoda se pare că nici nu este 
vorba de aşa 'ceva. Sculptorul, mai puţin dibaci. a realizat pe pieptUl 
lui Hercules, sub forma a două benzi, pielea picioarelor de dinapoi a le 
leului, inodată ; nodul este redat prin "medalionul" despre care Grigore 
Florescu socotea că ar reproduce - pentru a 'doua oară - capul de leu. 
Intr-o atare situaţie, restUl blănii care trebuia să se lase pe spatele zeu
lui este reprezentat de capul şi picioarele din faţă ale animalului. atir
nind în spaţiul de sub n1Îna stîngă. Prin urmare, noi opinăm că legen
dara blană de leu a lui Hercules este figurată pe relieful de la Cerna
voda intr-un singur exemplar şi nu în două cwn ne îndemna să credem 
Grigore Florescu. 

Oricum ar fi , convingerea lui Grigore Floreseu era că relieful lui 
Hercules Saxanus datează din a doua fază de funcţionare a carierei 
(adică din secolul al III-lea). 

Grigor,,, Floreseu a atras atenţia că relieful se găseşte, pe verti
oala peretelui,' la o înălţime pr'ea maEe - 6,50 m 25 - faţă de bndul 

2:; Grigore Florescu, Germania, 21 , 1937, p. 114. In Anale le Dobrogei , la p. 46 
se marchează, evident din greşală, înălţimea de 3,50 m. 
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excavaţiunii nr. 4. Adrniţînd că acesta datează din prÎlna fază de func
ţionare a cmnerei, nu se poate explica cum lucrătorii din . exca~aţiune 
ar 111ai fi putut "practica cultul pentru care a fost făcut" relieful 26. De 
aceea este cit se poate de f iresc să se admită că reliciul a fost realizat 
de lucrătorii din ~ faza a II-a de funcţionare a ,carierei, dar nwnai după 
ce excavaţiunea nI". 4, părăsită, s-a umplut leu "fărîmituri de piatră din 
excavaţiunile vecine" 2i . 

Trebuie să recunoaştem că demonstraţia lui Grigore Florescu, pri
vind raportul de cronologie relativă dintre relieful de la Cernavoda şi 
excavaţiunile din care s-a 'exploatat piatră, 'este convingătoare. 

Rezumînd raportul lui Grigore Elorescu vom .atrage totuşi luarea 
alninte că dacă el excelează prin preciziunea datelor, în schimb, nu 
ne oferă cea mai fericită soluţie pentru încadrarea cronologică a ansam
blulUi arheologic de la Cernavoda. 

Datarea avansată de cercetă10rul român este plan tată pe încredin
ţarea că blocurile de forma şi dimensiunile ,celor din cariera de la Cer
navoda au fost folosite în constructiile romane din secolul al II- leu 
(blocurile mai mari) şi, respectiv, d;'il a doua jumătate a secolului al 
III-le'a (blocurile mai mici). 

Însă, în pofida convingerii lui Grigore Florescu, aselnenea pietre 
nu erau întrebuinţate în castrele din secolele II-II! de la DL1nărea de 
Jos, decît în chip cu totul excepţional şi atunci numai în porţi sau la 
baza turnurilor. AJtfel, ,.blocheta" de formă mai muU sau J11ai puţin 

cubică, de dimensiuni reduse 28, era piatra cel luai des uzi tată 'în cetă
ţile romane din Dobrogea. 

In schimb, cea mai mare pante a fortificaţiilor din Dobrogea epocii 
medievale t impurii, şi aici avem în vedere porţiuni întinse din "valul 
de piatră" dintre Axiopolis şi Tomis, castrele acestuia 20, cum şi cetatea 
din insula Păcuiul lui Soare 30, 'au fost construite. cu osebire, din blocuri 
de piatră de forl1J.a şi dimensiunea celor descoperite de Grigore Florescu 
în "cariera romană" de la Cernavodă. 

In 'consecinţă, judecînd după dimer.siunile blocurilor de piatră sîn
tem îndrituiţi să susţinem că aşa-zisa "carieră romană" de la Cernavodă 
datează, în realitate, din epo"a feudală"timpurie şi că ea este .contem
porană cu carierele de pe valea Camsu înşirate de-a lungul valului de 

26 Idem, Analele Dobrogei, 16, 1936, p. 46. 
27 Ibidem. 
28 Dimensiunile laturilor sînt în jur de 0,50 m, ba uneori şi mai mici. InsuşÎ 

Grigore Florescu, op. cit., p.: 41 notează că blocurile din cetăţile de la Capidava şi 
Seimenii Mari au dimensiunea variabilă Între 0,20 şi 0,40 m. L Barnea, op. cit., 
p. 223, vorbind despre blocurile de cretă de la Basarabi, susţine că ele sint "mai 
mici decit cele din ... epoca romană". In realitate, în cetăţile din secolele III-IV 
s-au folosit blocuri şi mai mici încă decit blocuri le "mici" de la Basarabi. Este 
locul să precizăm că deşi cetăţilor " feudale timpurii" le erau caracteristice blocu
rile de dimensiuni mari, totuşi în construcţia zidul"ilor lor, mai ales în partea 
legată de "crenele" se foloseau une01"i şi blocuri de dimensiuni reduse. 

29 Despre valul de piatră vezi, -Cr. Tocilescu, Fouilles et recherches archeolo
giques en Roumanie. Bucureşti, 1900, p. 156-163. Vezi de asemenea şi L Barnea, 
DJ.D., III, Bucureşti, 1971, p. 100-114 şi bibliografia de acolo. Petre Diaconu, 
Dacia, N.S., 6, 1962, şi bibliografia de acolo. 

30 Petre Dlaconu, în Păeuiul lui Soare, I , Bucureşti, 1972, p. 27. 
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piatră 3l şi cu cele din zona Păcuiul lui Soare 3". Blocurile exploatate 
in aceste cariere au - în general - fanna si dimensiunile blocurilor 
de la Cernavodă 33. 

Datarea propusă de noi ,este reclamată şi de ceramiea din faLmoas3 
carieră. Căci, să fim bine înţeles, "ceramica barba.ră" 'din pastă neomo
genă, decorată Clj linii ·orizontale ş i în val, încadrată de Grigore Flo
rescu In a doua jumătate a secolului al III-lea, nu este a ltceva decit 
eeramica de tip Dridu , răspilldită la Dunărea de Jos ill veacur ile de 
mijloc 3-\ . Nu incape îndoială că tot din aceste vrem uri dartează ş i cio
bW'ile din pas tă fină, de culoare roşie, "fără ornament", desC';opel'ite 
în excavaţiunea nr. 4. In speţă, $-ar păr·ea că este vorba de cioburi de 
amfore bizantine 3; cum şi de ·amforete tipice cultmii Dridl( din Dobro
gea, din pastă bine aleasă şi arse oxidant 3". In ,treacăt vom 'aminti 
că t ipurile ceramice în tîln ite în cariera de la Cernavda îşi găsesc replica 
în mai multe dintre carierele de piatră din Dobrogea ,.epocii feudale 
timpurii :li. 

Iată , aşadar, că ş i în funcţie de ceramică se poate susţ ine contem
poraneitatea carierei de la Cernavodacu ,carierele dobrogene din epoca 
feudală timpurie. în plus, dacă se mai ţine sea.ma .şi de faptul că mul
ţimea ,carierelar de pe valea Cara-su cum şi Icarierele din zona PăcuiuQ 
lui Soare datează din a doua jumătate a secolului al X-lea, vom căpăta 
motivele de rigoare să postulăm că ş i cariera de la Cernavodă datează 
to t de-atunci. 

Ajungînd aici se ridică fireasca întrebare: care fortificaţii au bene
ficiat de pe' unna exploatării pietrei de la Cernavoda? Răspunsul nu 
este greu de dat. Blocurile scoase din cariera de la Cernavodă au fost 
folosite la zidirea capătului dunărean al valului de piatră şi al castrelor 
adiacente. Judecate astfel lucrurile, reiese 'Că "exploatarea de la Cerna
vodă", dacă putem s-o numim aşa: se jnserează în salba cariel~elor de 
pe valea Carasu, deschise odată cu declanşarea lucrărilor pentru con
strui rea celebrului val de piatră. 

Cu ani în urmă, ocupîndu-ne de problemele valului de piatră, am 
arătat că acesta a fost ridicat cîndva către finele secolului al X-lea. 

:H E. Comşa, Materiale, 4, 1957, harta de sub fig. 5 de la p. 332. O parte 
dintre carierele de pe valea Carasu, cunoscute astăz i, au fost reperate de noi în 
primăvara anului 1974. 

31 ABllpra ca.rierelor. din zona Păcuiul lui Soare, vezi, Petre Diaconu şi Ema
noiI 'Zah, SCIV, 19, 1968, 3, p. 451-.468; vezi şi Dacia, N.S., 15, 1971, p. 289--306. 

!"Il 1. Barnea, op cit., p. 223 susţine că dimensiunile blocurilor de cretă de 
la Basa,rabi erau de O,80 XO,40 XO,25-0,40 m . l n realitate, acolo s-au exploatat şi 
blocuri cu o lungime de peste 1,20 m. 

3 '0 Despre ceramlca de tip Dridu, vezi Eugenia Zaharia, SăpătuTile de la 
Dridu, Bucureşti , 1967, p. 79-85, 151 şi urm. Vezi şi părerea noastră despre ori
ginea ceramiciî Dridu, tn Păcuiul lui Soare, I, p. 121-129. 

35 Asupra amforelor de la Basarabi, vezi, 1. Barnea, SCIV, 13, 1962, 2, 
'p. 363-364. 

3G Asupra acestei categorii ceramice, vezi, 1. Barnea, op. cit., passim . 
:\7 1. Barnea, op. cit., passim ; Petre Diaconu şi Emanoil Zah, op. cit., . p. 46 1, 

iar in articolu l publicat în Dacia. XV, la p. 300. . 
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Concluzia ne~a fost înlesnită, între altele, de observaţiile arheologice 
d e la Basambi 38 Este locul să se precizeze că între cariera de la Cerna
vodă şi cariera de la Basarabi există numeroase "puncte" de convergenţă 
care ţin fie de încadrarea cronologică, fie de sistefnul de exploatare şi 
!latura ceramicii folosite de lucrători. Mai mult, se pare <că analogiile 
vizează înseşi aspectele ,trăirii spiritu.ale a <comunităţilor de pietrari. Gri
gare Flarescu notează la Un moment dat că "excavaţiunea :a doua are 
peretele din fund (adică dinspre răsărit n.n.) foarte regulat, adus sus, 
în interior, sub formă de boltă 39. Fără îndoială , scrie mai departe 
autorul raportului, că a'ceastă hrubă a fost intenţionat săpată în acest 
chip, spre a fi folosită drept <Cameră , fie pentru adăpostirea lucrătorilor , 
fie pentru păstrarea uneltelor etc,". Areasta era părerea luji Grigore 
Florescu. In ce ne priveşte, s.ocotim -că aici este vorba de resturile unei 
capele aidoma celor din <cuprinsul carierei de cretă de la Basarabi '0 
Dealtfel, nu este exclus ca munca în carieră de piatră de la Cernavodă 
să ·se fi desfăşurat, ca şi la Basarabi, s ub conducerea unor ecleziaşti, 
după cum nu este exclus ·ca de prezenţa acestora să se, fi legat ·existenţa 
şi a altor încăperi (chilii, galerii 'etc.) cu caracter cultual 41 Resturile 
unor asemenea încăperi noi le întrezărilTI ~n excavaţiunile nr. 1 şi 3. 
Avînd fundul drept, ele nu pot fi omologate cu excavaţiunile practicate 
pentru exploatarea blocurilor. Drept urmare, trebuie să admitem - evi
dent, cu rezervele cuvenite - că ele constituie vestigii1e unor încăperi 
rupestre asemănătoare celor de la Basarabi. 

Exprimîndu-ne convingerea că exploatarea de la Cernavoda da
tează din secolul al X-lea, rămîne nelămurită chestiunea reliefului de 
pe peretele răsăritean al excavaţiunii nr. 4. 

Am amintit de mai multe ori în cursul expunerii noastre că 
Grigore Floresem identifică personajul din relieful de la Cernavoda cu 
Hercules Saxanus, divinÎitatea protec:toare a lucrătorilor din carierele 
de piatră şi că descoperitorul datează acest relief în epoca romană. 

Ce-i drept, s-ar putea presupune că relieful datează din epoca 
rOlnană, ceea -ce ar certifica o exploatare ·a pietrei şi în secolele 
II- III , exploatare ale cărei urme însă au fost dis truse de lucrătorii 
din secolul al X-lea. Dar împotriva unei atare interpretări se pot aduce 
două obiecţii: 1) sistemul de avansare al frontului de lucru în cariera 
din secolul ·al X-lea făcea imposibilă păstrarea în acel loc al unui relief 
din epoca romană; 2) maniera naivă în care a fost realizat relieful este 
străină regiunii Dunării de Jos din epoca romană . 

Ţinînd seama de aceste obiecţii sintem înclinaţi să credem că 
reprezentarea lui Hercules Saxanus din cariera de la Cernavoda da
tează mai degrabă din secolul .al X-lea decît din secolele al II-lea sau 
al III-lea. Spne această încadmre cronologică ne mînă nu numai con
textul arheologic, ci şi anumite elemente ale reliefului. De pildă, legă
tura blănii de pe piept ş i ~ele două benzi redate aci într-un chip cxtrem 
de stîngaci constitu,ie o replică a legături i şi <a benzilor de bl,ană din 

38 Vezi nota 17. 
::9 Grigore Florescu, op. cit ., p. 35. 
'00 Vezi L Barnea, in Din istoria Dobrogei, III , p. 131 ş i urlTI. 
Itl Tot o func ţie cultuală va fi avut ş i un bloc - în formă de altar 

blicat de Grigore Florescu in Germania, 21, 1037, sub fig. 1, la p. 110. 
pu-



194 PETRE DIACONU 

reprezentările lui Hercules databile în veacul 'al X- lea, Apoi, forma aşa 
numitului cantharos este întru totul asemănătoare cu forma vaselor din 
cretă, sparte ritual în cuprinsul carierei de la Basarabi 1,2 , 

Desigur, supravieţuirea 'cultului lVlei divinităţi, proprii lu:rnii an
tice, Într-o carieră din secolul al X -lea este de natură să suscite anu
mi te ned umeriri. 

Faptul însă , n-ar trebui să ne lni:re dacă se are in vedere că ele 
mente cultuale caracteristice lumii romane au supravieţuit şi în alte 
cariere "feudal timpurii", Spre exemplificare, vom cita cultul fecundi
tăţii şi al procreaţiei certificat prin reprezentările de sex scrijilate pe 
pereţii bisericuţelor din cariera de la Basarabi. Lor li se adaugă repre
zentările de iepuri, ţintare, }abirinte, fasciietc" toate legate de practici 
cultuale şi de iniţiere venind din adîncul antichităţii lumii mediJtera
neene, în gen2ral, ş i romane, in special. M-ai mult încă, in cariera din 
secolul al Xclea de la Basarabi au fost surprinse elemente tipice creş
tinismului din secolele IV-VI. Avem în vedere de pildă, împrejurarea că 
planul uneia dintre capele de aici imită întocmai planul bazilicilor pa
l eocreştine tlJ. 

In acest context trebuie apreciată prezenţa lui Hercules Saxanus 
in .. cariera de piatră de la Cernavoda. în măsur,a in care şi aşa zisul 
.. pelerin l

' din cariera de la Basarabi '!It îl reprezintă tot pe Hercules 
Saxanus, redat însă într-o manieră -absolut natulialistă, am căpăta o 
dovadă în plus asupra sllipravieţuirii cultului acestei divinităţi pînă în 
secolul al X-lea; mulţimea unor elemente proprii lumii romane în carie
rele din secolul X n- ar trebu i să ne surprindă dacă se are în vedere 
că majoritatea celor care a u lucrat în carierele , de pe valea Carasu şi la 
ridicarea valului de piatră era constituită din populaţia veche româ
nească (15. 

Desigur, datarea reliefului reprezentîndu-l pe Hercules Saxanus 
în secolul ,al X-lea mai are încă nevoie de dovezi, Deocamdată ea nu 
depăşeşte limitele unei ipoteze . 

Dincolo de aoeastă ipoteză , însă, un fapt este pe deplin ciştigat, 
Resturile de carieră cercetate de Grigore Florescu sînt din veacul al 
X-lea şi nu din epoca romană. 

A CERNAVQDA: UNE CARRltRE DE PIERRE DU X e SItCLF 

Il Y a 45 ans, l'archeologue roumain Grigore Florescu a publie dans la revue 
"Analele Dobrogei" un rapport (repris par la revue "Germania", 21) , comprenant 
les resultats des recherches archeologiques entreprises dans les vestiges d'une 
carriere de pierre situee au bord du Danube, d'ou on a extrait des blocs ayant 
la forme d'un parallelepipede. Sur l'une des parois de la carriere de pierre, Gri
gore Floreseu el. decouvert un relief r epresentant Hercule Saxanus, relief execute 
d'une maniere naIve et malhabile. 

I,:.! Inedi te încă. 
t"" 1. Barnea, D.I.D., III, p. 1&0. 
'" Ibidem, p. 186, fig. 45: 
1.5 Cf. Petre Diaconu, R.L, 30, 1977. 10, p. 1 899. 
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fi. base des fragments ceramiques trouves dans la carriere ainsi qu'en ana
lysant' les blocs . de pierre, Grigore Flm'eseu ctablissait le fait que l'exploitation 
de la carriere de Cernavoda avait eu lieu aux IIe-III€s. de n.e. eţ que la repre
sentation d 'Hercule Saxanus datait du III es. de n.e . 

Aujourd'hu i rien ne subsiste de l'ancienne carriere de Cernavoda. 
L'auteur de l'artic1e r 'esume, fonde sur les donnees offertes par Grigore 

FIOl'escu meme, arrive a la conc1usion que, en reali te, la carriere de Cernavodă 
n'apparlîent pas aux lIellIes. mais elle est datee au Xes. de n.e. et qu 'elle avait 
servi en tani que fournisseur de blocs de pierre employes a la construction du 
cClebre vaHum de pielTe construit jadis entre Axiopolis et Constanţa. 

La datation proposee par l'auteur est imposee par les donnees concernant 
les \'cstiges ceramiques de la carriere, Ces vestige-la s'encadrent parmi les <Euvres 
du type Dridu du Xes. C'~st a la meme conclusion que. menent les dimensions des 
blocs. En effet, des blocs des dimensions des pieces decouverîes dans la carriere 
de Cernavodă ont ete employes plutât a la construction des fortifications du X e 
siecle qu'aux forti fications d'epoque romaine. Dans une pareille situation, la re
presentation d'Hercule Saxanus <date toujours du Xes. L'auteur considere que la 
representation d'Hercule Saxanus dans une carriere du Xes. doit etre interpretee 
comme un echo tardif d'un vieille tradition romaine. Or, cela n'aurait pu avoir 
!ieu que par l'intermediaire de la population romanisee. 

Enfin, certains vestiges justifient l'auteur a croire que dans la carriere de 
Cernavodă, ainsi que dans la carriere de Basarabi, a existe un etablissement 
monacal. . 

Fig. 1. Vue generale sur la zone oit se trouve la carrlere; Fig. 2. Excavation no. 4 
l~ig. 3. Excava.tion no. 5; Fig. 4. Le relief representant Hercule Saxanus .. 
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