
ADfl IAN RĂDULESCU 

ASPECTE PRIVIND EXPLOATAREA PIETREI 
N DOBROGE.\ RO~\lA:\'A 

în uriaşul efort de €dificare a aşezărilor omeneşti, l'Lu'ale sau 
urbane, în lanţul nesfîrşit al fortificaţiilor mili iare, în ungherele cele 
111ai întinse ale preocupărilor meşteşugăreşti, artistice etc" într-un cu
vint, în toate domeniile vieţii de fiecare zi a oamenillor, piatra juca un 
rol primordial, era materia primă cea mai căutată, fiind exploatată 
şi folosită în cele 111ai variate nevoi. 

Dacă în ţinutul atît de restrîns dintre Dunil.rea de Jos şi Marea 
Neagră, civilizaţia romană, dezvoltată pe parcursul a mai bine de şase 
veacuri, a lăsat urme dintre cele mai puternice, reprezentate printr-o 
111are varietate de elemente ale culiurii nu:.teriale, nota don1inantă, cople
şitoare, o dă materialullitic, 

S-a întîmplat, în chip fericit, ca în provincia pontică a României 
ele azi, natura să favorizeze neaşteptat de mult înflorirea civilizaţiilor 
omeneşti îndelungul istoriei şi nud ales în epoca romană, tocmai dato
rită pietrei pe care o oferă cu destulă generozitate regiunea pe aproape 
intreaga sa suprafaţă. Epoca romană şi-a făcut dovada înaltei sale civi
lizatii şi a inestimabilei sale valori arhitectonice, statuare etc., graţie 
tocmai largilor posibilităţi pe e"re le oferă marea varietate ele pietre. 
Din păcate. urmele lăsate de vechile explo,tări h suprafaţa sau în sub
solul dobrogean sint foarte reduse faţă de valorile de cu ltură mate
nH1ă lucrate în piatră şi n1oşten!te azi. Acest lucru îngreuiază mult 
posibilităţile de reconstituire a unui tablou sinoptic privind carierele 
de piatră din antichitate. Totuşi pornind de la cîteva dovezi sigure şi 
conjugindu-Ie cu situaţia oferită de harta geologică, putem trage cîteva 
concluzii si stabili citeva date edificatoare. Dar, înainte de aceasta este 
r:ecesar să facem o scurtă incursiune în structura geologică a scoarţei 
pr\mintesti din zona dobrogeană , NUlnai după aceea vom putea aborda 
problemele referitoare la subiectul ee ne-am propus l (pl. VIII). 

( I ntregul pas""j privind geologia Dobrogei. a fost !'ed:lctat cu largul concurs 
al gcologilol' : DI', Constantin G hcorghiu de hL COr!.litetul de Stat al Geologiei, 
Ducul'cşli; Zaharia Albu, de la tntreprinderca "Miniera", Dobrogea; ing, Theo
c10ru Pierrc şi ing, Pîrvu Nicolae, ambii de la Of, RC'gional de Contml-:i' ... linier 
Gcolo.c:ic , Constanţa, Tuturora le aduc aici mulţumiri pentru ajutor ul ce mi l-au 
:-tcQrdat cu multă gener ozitate, Vezi şi C, Brătescu. pămintul Dobrogei. in 00· 
/)"oţ'lea, cincizeci ele ani de viaţă l'omâneasră, Bucureşti. HJ29, p, 3-16; idem , 
FitOfJC'ografia şi solU1'ile Dobrogei, passim; G. M, MUl'goci, Opere alese, ' Bucu
reşti. ]957, p, 11 9 .şi urm, 
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Din punct de vedere geografic ş i geologic, Dobrogea reprezintă 
o unitate complet diferită de restul unităţilor morfo-structurale care 
alcătuiesc ţara noastră. Aici aflorează fundamentul cristalin, atit de-a 
lungul liniei Pecineaga-Camena, cit şi în citeva petece în zona Munţilor 
Măcinului. 

Ca o particularitate a formaţiunilor geologice care se intilnesc la 
zi în Dobro.gea centrală, trebuie amintită extinderea pe suprafeţe foarte 
largi a şistuîui verde, de o Jm'gă utili tate în constr-ucţii, dar de o calitate 
dubioasă, neptuînd fi fasonată. 

Sudul Dobrogei, spre deosebire de nord şi de partea centrală, s" 
caractel'izează prin acelaşi fundament tectonizat pes te care sint aşezate 
depo7.ileJe paJeozoice. Ac.,,;tea suportă la rîndul lor depozite mezozoice, 
acoperite pe suprafeţ.e foarte mari de cele neozoice. 

Mai amintim şi faptul că pe toată suprafaţa teritoriulu i dobro
gean s-au dezvoltat foarte mult formaţiunile loessoide actuale, care 
maschează existenţa altora nlai vechi. 

In termeni geologici putem vOl'bi în Dobrogea, despre cinci sub
unităţi structurale cu specific deosebit, ş i anume: 

1. Delta Dunării. subunitate care face legătura dintre bazinul euxi 
nic scufundat, CL! depresiunea Bidadului şi depresiunea din faţa Car
paţilor. 

II. Nordul Dobrogei, zonă puternic cutată în timpul mişcărilol' 
hercinice şi, parţial , acoperită de depozite serlimentare mezozoice (tria
sice, jurasice şi cretacice) preclHll şi de formaţiuni mai noi. In partea 
de vest. unde se ridică Munţii Măcinului, se observă formaţiun i paleo
zoice alcătuind o subuni tate cu o lăţime medie de 20 km. Aceste for
matiuni; parţial metamodozate, sînt traversate de puternice intrusiuni 
granitJice. Intre aceste roci intrusive pl'edom·ină garniturile şi în chip 
subordonat granodioritele, dioritele şi gabrourile. Porfirurile sînt mai 
puţin răspîndite. Ol'icum garniturile au avut o mare căutare în toate 
t impurile, pentm calităţile lor, ce le fac utilizabile în construcţii, la 
dr-umuri etc. 

Intregul magmatisn1 al munţilor Măcin aparţine orogenezei her
cinice. 

Zona Tulcea - Nord-Estul Dobrogei - este formată dintr-un fun 
dament de roci paleozoice, care ies la suprafaţă în cîteva puncte, cum 
şi din depozite triasice bine reprezentate. 

Paleozoicul inferior apare într-o serie de coline ca : Tulcea-monu
ment, Dervent-Tepe, Pirlita (Victoria) şi cele cinci culmi, Beştepe, lîngă 
Salsovia, la vest de lVlahmudia. 

In zona Tulcea-monument, p'aleozoicul inferiol' este constituit din 
~isturi argiloase, cuarţite divers colorate, şisturi filitoase-grafitoase şi 
sericitoase - de mai ~labă întrebuinţare în antichitate - peste care 
se aşează discordant conglomerate triasice inferioare. 

Triasicul din zona Tulcea este format din depozite sedimentare, 
roci eruptive extrusive, diabaze şi porfire. 
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Cele trei subdiviziuni ale perioadei tl'iasice (inferior, n1ediu şi 
superior) sînt reprezentate printr-o gamă întreagă de roci dintre cele 
mai variate, între care an11ntim ca mai impGrtante conglomeratele din 
Dealul Monumen tului : cuarţite, şisturi argiloase şi intercalaţii calca
roase, care ar caracteriza triasicul inferior. 

Pentru triasicul mediu, sînt specifice trei faciesul"i 
1) faciesul calcarurilor roşii de tip Hallstatt, răspîndit în citeva 

coline la vest de Hagighiol şi Başchioi ; 
2) faci esul calc:lrurilor cenuşii din insula Popina, în partea de 

nord a bcului Razelm ; 
3) faciesul calcaruriJor de tip Gu ttenstein, reprezentate prin cal

cal'uri negre, uneori cenusii, puternic: dizlocate, une0ri cuta te, şi răs

pîndi te la vest de Tulcea. Aceste calcaruri apar sub forn1cl de petice 
în apropierea localilăţiJor Cîşla, Somova, Isaccea, Cataloi etc. 

în ce priveşte triasicul supei·ior, ac-esla se găseşte în etajul Car
nion, care se întîlneşte în zon3. Tulcea, în două faciesul'Î : 

1) faciesu.l calcaros dolomitic~ răspîndi t în partea de est a aces
tei zone; 

2) faciesul de flis - stratele de Nalbant - reprezentat printr-o 
succesiune de gresii şi marne, conglomerate 111ărunte, cu resturi de 
fosile nedeterminabile. · Acest facies este cunoscut în localitătile Tulcea, 
Nalbant (Denistepe), Cilic şi Poşta, ultimele două localităţi ' situate pe 
valea Teliţei. 

Se constată că depozitele triasice sînt străbătute de roci elezive, 
diabaze şi porIirul'i. Dintre acestea diabaze~e stră~)?t calcRrele negre 
de tip Guttenslein , aflate la vest de Tulcea . Petice de diabaze mai 
apar şi la Isaccca, Luncaviţa, Valea Taiţei cum şi pe platoul Niculiţel 
Sariea. 

În acelaşi cadn .. l al subunităţii geologice din nordul Dobrogei se 
înscrie şi Bazinul Babadagulu'i. Acesta este foarte important pentru 
cunoaşterea realităţilor arheologice din împrejLu·imi sau din centre cal'e- şi 
procurau piatra de acolo. Bazinul Babadagului este fornlat din depozite 
cretatice superioare, peste un fundament alcătu i t, în partea de vest, 
din clepOI:itele paleozoice ale zonei Măcin, iar în partea estică. din 
dep0zitde triasice ale zonei Tulcea. Limita de nord a depozitelor Cl'e
tacice, urmăreşte malul de sud al căii Taiţa, iar la sud ajunge în cea 
maÎ mare parte pînă la contactul cu şisturile verzi. Li tologîc, depozi
tele cretacice din bazinul Babadagului încep cu un orizont de bază 
constituit din conglomerate - între care se intercalează strate de gresii 
ca1caroase - peste care se dispun concordant depozite calcaro-grezoase 
sau cal caro-n13.rnoase. 

III. Dobrogea ceniTală - Zona ŞiSt1..LTilo1' veTzi. Forrnaţiun ile geo
logice care intră în alcătuirea Dobrogei centrale sînt şisturile Vel'zi. Ele 
apar p'e o zonă cuprinsă între Dunăre şi Marea Neagră, limitată ]a 
nord de linia tectonică Pecineaga-Carnel!8., iar la sud, de o linie ce ar 
uni localitatea Capidava de pe Dunăre. cu localitatea Ovidiu-C~nal' a 
situată pe malul nordic al lacului Siutghio.1. 

179 



Din punct de vedere pctrografic, con1plexul şisiul'ilor verzi esle 
alcăl~it din şisturi argiloas~, compacte, din gresii cuartitice şi din con
glomerate. ult imele in IXlrlc:l superioară a complexului. Şisturile argi
loase~ cind sint aliCl'ate apar cî:r:d brune cînd verzi. 

Scria t'onglom2ratietl. ap:lre mai ales în apropierea localilăţilor Ca
simtea şi Pa Iazul lVIic:, in conglo!11cr3te a:xu' bucăţi de ~ i sturi verzi şi 
grcsii, precnm şi fragmcntc de granite. Şisturile verzi din această parte 
il D01)l"('Igci sînt roci sedin1cntare detl'itice. Apar şi şisturi cristaline, între 
c0111unele acllwle. F'intina Mare şi Ccamurlia de Sus. 

JUE'.sicul este n\spindil pe o suprafaţă cuprinsă între Dunăre la 
vest ~i Marca Nec.gră la est. La nord este limitat de linia care uneşte 
localitatea Hirşova de pc Dunăre şi partea de nord a lacului Tasaul ; 
la sud. dB o linie C21'C leagă localitatea Boasgic de pe Dunăre cu satul 
Ovidiu. 

1:l regiunea Hîrşovci) jurasicul este reprezentat în orizontul de 
bază prin marne cenuşii-gălbui cu gresii cuartoase, peste care unnează 
calcar ud roşietice şi cenuşii dezvoltate în bancuri groase, calcare ma
sive nesll'atificale. dar puternic diaclazate. În partea superioară a aces
tOl'a găsirr. calcaruri Inal'nO:-lse. peste care apar calcaruri recifale. Mai 
găsim apoi, în continuitate de sediment3re. un orizont de calcaruri 
dolomiticc Kimeridgiene. Orizontul acestora din w·mă apare şi în împre
jurimile localităţii Ovidiu. spre carierele C:înal'a - vechi centru de 
ap,::o'l"Îzional'c cu piatră de constructii. sculptur::. diguri etc. 

IV. Sudu.l DobTogei. Formatiunile geologice n1ai importante, - din 
pUJ1c.:l ul nostru ele vedere - care intră în aldttuirea sudului Dobrogei, 
ap=t~·ţin jueasicului m,ediu ş i sup erior, cl'ctacicului, tcrţiarului şi cuater
nu,'ulLti, In fundament s-a constatat prezenţa silurian111ui fosilifer supor
tat de sislul'ilc '.;erzi şi crisbllne. 

a) J ~"rasicul. Depozi ~ele jltl'~s:ce au fost semnalate la zi în sudul 
Dobro,gei numai in citeva petice, în apropierea faliei Capidava-Ovidiu 
~i sint reprezentate prin calcarul'l doJomiticc compacte. dure, zaharoide 
- care au dat posibilitate:t atîtor construcţii şi cioplirii numeroaselor 
n10TIumenie de epocă romană. 

Sp:'e sud, aceste depozite au o înclinare din ce în ce nlal mică şi 
se alundă sub Iorn1aţiunile cccLacice transgresive. 

b) C,-etacicuL Depozilde cre\acice sînt reprezentate prin toate eta
pele pJ'!rlcip;;!, le, dar cu dese şi scurte lacune de sedimentare. la anumite 
n ivele s{l'atig~'afice. 

în general, cl'etacicul inferior esle alcătuit din depozite calcaroase. 
începînd cu partea superioară a cretaclcului !!1fcrior - Apţian - se 
dezvoltil depOi:itele lerigene, reprezent2.te prin pietl'işurL nisipuri con
glomel'ate, mar'nc, argile caolinoase, ctc. Acest-e formaţiuni se g2sesc 
în spC?cial ţ::e valea CElrasu, la Ccrnavodct, IVlcdgidi::t, Cochil'lcni şi în 
toate localiUiţile rtniice din această zonă. 

Cl'etacîcul superior esl:: 1'eprezentat prin gresii calcaroase. mar
noasc şi cretoase. marne cl'cLoase albe, pietrişul'i, grcsii calcaroase con
glo111C'l'ai ice . ca!car2 gl'ezoase, cretă e tc. 
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c) Terţia1"UI (paleogenul şi neogenul) este dovedit în sudul Do
brogei prin cîteva apariţii de eocen, acolo unde el'oziunea a înlătu!"at 
depozitele mai noi. 

:\ceste apariţii sînt: 
- la Vă!eni (AzarJîc - civitas Ausdecensium) în apropierea gra

niţei cu R. P. Bulgaria unde eocenul este constituit din nisipuri, n1arne, 
calcaruri cavcrnoase. şi calcaruri numulitice jn bancuri groase; 

- la nord de valea Carasu, mai multe petice constituite la bază 
din pietrişuri cu stl'atificaţie torenţială, care cuprind fragmente de cuarţ. 
şisturi verzi. calcaruri jurasice cretacice etc., peste care se dispun stra
turi neregulate lenticulare de argile divers colorate şi nisipuri şi care 
la rindul lor suportă orizontul calcarurilor marine cu numuliţi. 

Neogenul este reprezentat prin depozite de vîrstă tortoniană şi 
sarn1aţiană . 

Dacă tortonianul are o dezvoltare cu totul redusă, fiind reprezentat 
prin cîteva puncte - pe Dunăre, la sud de localitatea Dunărea. la 
CochirIeni şi Hinog, la Seimeni şi la sud-est de Murfatlar - în schimb 
sarmaţianul are o foade n1are întindere: acoperind regiunea care începe 
la nord de valea Carasu şi se extinde spre sud peste graniţa cu 
R. P. Bulgaria. 

Pe malul Mării Negre. incepind de la nord de Constanţa - Siut
ghiol - şi mergînd pînă la sud de Mangalia, apar la baza falezei depo
zite sarmaţiene acoperite cu loess. 

Aici dislingem două orizonturi: 1) o1·izontul de calcaruri organo
gene (lumaşelic) şi coJi te albe ; 2) orizontul superior de calcaruri orga
nogene şi recife calitice cenuşii . 

d) CuatemanLI. Loessu1 cUaternar acoperă aproape toată Dobrogea 
V. Dobmgea 11w,·itimă . In ultimii ani, s-a separat atît din punct 

de vedere geografic cît şi geologic, o nouă subunitate care se descrie 
În paralel cu ţărmul Mării Negre, fiind reprezentată în formaţiunile 
geologice (sarmaţiene şi loessoide) care aflorează în deschiderile de pe 
faleză şi se extind în zona submersă a Mării Negre, respectiv pe plat
forma Continentală . 

Pe baza acestei simple prezentări geologice, se poat.e deduce că 
faţă de o atit de mare bogăţie litică, cu o struct-ură atît de complexă 
şi de variată, era firesc ca în Dobrogea exploatarea pietrei să constituie 
in antichitate o îndeletnicire de bază . Gama bogată a calcarurilor răs
pîndite pretutindeni, granitul din formaţiunile hercinic·e ale Munţilor 
Măcin, şisturile verzi - fără să mai punem la socoteală numeroase alte 
roci de certă utilitate practică, au format baza exploatărilor intense 
incă din vechime. 

Cercetările arheologice, deşi în Dobrogea efectuate cu destulă asi
duitate în ultimele două decenii, n-au avut în vedere decit tangential 
exanlinarea unor cariere de piatră sau a provenienţei pietrei întrebuin
ţate în diferite aşezări de epocă romană. De altfel, după cum am arătat, 
astfel de cercetări ar întîmpina mari dificulti"cţi dat fiind că în carierele 
actuale nu s-au păstrat urmele exploatărilor antice, ceea ce se explică 

181 



prin două cauze: n1ai întîi. cele n1ai multe puncte din care s-a extras 
cîndva piatra au fost acoperite de vegetaţie de-a lW1gul veacurilor; apoi, 
cum este şi fi resc. urmele exploatărilor antice au dispărut de la sine, 
prin continuaa"ea extractiilol' în evul mediu otoman, şi mai ales în vre
n1uri,le noastre 2. De cele TI1ai multe ori exploatarea carierelor s-a 
p~rp(jtL1jat de la o epocă la alta, creindu-se lăca';mri imense, ceea ce 
a făcut in1posibilă o delerminare concretă a vreunei exploatări de epocă 
clasică greco-romană. Rare sînt situaţiile în care o exploata re romană 
să-şi fi păstrat aspectul origins.l, acela din momentul abandonării, pe 
baza căruia să se poată face observaţii juste, necesare intereselor noas
tre ştiinţifice. 

"Există cîteva exploatări cu o valoare documentară sigudi: una 
la Cernavoda:'::, cealaltă la Adamclisi", asupra cărora vom stărui în 
acest studiu, pentru a realiza un tablou veridic cu privire la natura 
şi maniera de exploatal'e a pietrei pe teritoriul Dobrogei ". 

Se înţelege că suma cunoştinţelor noastre privind această înde
letnicire meşteşugărească atît de importantă este pînă în n10mentul de 
faţă redusă. Pentru a completa pe cît se poate lacunele atît de mari ale 
ucestui complex de problen1e vom urma două căi. Von1 încercai mai 
întîi să determinăm amplasamentele şi orizonturile geologice de unde 
au plecaJt masive cantităţi de piatră pentru construcţiile din maNIe 
centre ale 'Moesiei Inferior, întelegind că unele observaţii şi analize 
succinte de laborator ne dau direct.iile de orientare. în al doilea rînd 
vom urm3ri identificarea pe teren a eventualelor exploatări romane, 
chiar în centrele unde îşi desfăşoară activitatea cîteva cariere din zilele 
noastn~. Rezultatele celor două căi urmate, conjugate cu cunoştinţele 
dobindite din cercetări speciale, cu caracier arheologic, ne vor îngădui 
reconstituirea unui tablou vel'irlic al exploatărilor de piatră în epoca 
romană 6. 

Se ştie că în n1ariJe centre romane de exploaLqre a marmurei, 
granltului etc., carierele erau întreprinderi de amploare, num·ite Me
taUa, .!\[.fTa/),a , sau în diferite izvoare, lapidicidinae sau lapidicinae 7 

(Plaut. capt. 944 ; Cic. Div. I , 13, 23 ; Plin. III, 30 ; XXXVI, 57 ; Vitr. II, 

:! Alu7:îi şi unele scurte consideraţii despre exploatarea pieh'ei in epocă 
,om,m{l. otomană şi ceva mai recent. le găsim la G. Pârvu. in Carierele din U.P.R .• 
BllCllr ~c <;ti . 1964, Ed. Tchnică. passim : ele asemenea într-o lucrare mai v eche, dar 
bine documentată. eL R. Pascll. Carierele şi apele mi.nerale din România (oapit. 
Carierele Si apel(! mil1l?rale din Dobrogea), Bucureşti. 1928. passim. 

3 CI'. Flol·escu. CQ1'ie)'Q mwană de la Cernavodă în Analele Dobrogei, XVII. 
:1936. p. ::n şi urm. - singurul studiu de specialitate privind cxploatarea pieh'ei 
in D obrogea roma!1ă. 

~ C;'r. Tocilcsctl. OUo BC'nclorf şi Gcorg Niemann, Monumentul de la Adam
disi - TJ'opaeu1H Traiani. Viena. 1895, p . 60-61. 

:; Vc::>:i mCli jos p. ltW şi urm. 
ro Asupra acestui studiu vom reveni , mai ales Cli o fidelă prc?:cnt.a re sinop

ticrl a unor analize de laborator, in curs rfe cfectuare ele către Em. Zah. Ne mul
ţumim deocamdată să folosim unele 2nalize preliminare făcute de geologul Za
haria Albu ele la lntJ'eprinde!'C'a Minieră Dobrogea. 

i Vezi dicţ:ional'de . 
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7 . 1 : VII, 3, 9) carierele constituiau un organism complicat, divizat in 
sectoare - of.ficinae - iar acestea, la rindu-Ie. in secţiuni - loci sau 
brachia. Officinae-le purtau un nume propriu iar bmchia un număr 
de ordine s. 

In "e priveşte Dobrogea, nu. putem spune că ar fi existat aici 
cariere care să fi funcţionat după regulile econODlice şi organizatorice 
romane. Pentru Dobrogea epocii romane, ex:ploatările erau numeroase, 
pentru a face faţă marilor nevoi constructive. însă modeste. Tocmai 
faptul că centrele de extractie erau reduse ca proporţii şi dispel'sate 
pe înh~eaga suprafaţă R pfovinciei. a făcut ca în zilele noastre să se 
şteargă ori~e urmă a existenţei lor. 

Pornind de la aceste premise, vom încerca să facem cîteva consi
deraţii asupra pl'ovenienţei unor monumente de piatră sau a unor 111a

teriale de consh~uctie şi eventual să localizăm punctul sau zăcămîntul 
de unde s-au extras nlaterialele. Pentru o fllai lesnicioasă orientare în 
geografia Dobrogei. vom face aceste scurte consideraţii in funcţie de 
graniţele provinciei, pornind de la sud. de pe ţărmul mării. şi incon
jurînd apoi) regiunea pe la nord, pe linia Dunării. 

Incepem deci cu Callatis, cea de-a treia colonie grecească de pe 
malul dobrogean al Mării Negre, unde se 'poate vorbi de o mai închegată 
unitate a materialului litic întrebuinţat la construcţii şi monumente. 
Cea mai mare parte a calcarului întrebuinţat aici în decursul veacurilor 
provine din pereţii abrupti ai lacului Limanu . Aici pot fi identificate 
structurile de calcaruri lumaseliC'e si oolitice sarmatiene. de culoare 
alb-gălbuie, deseori amestecate cu fo;'maţiuni marnoase 9. Fiind de bună 
calitate, calcarul acesta. care provenea din chiar hinterlandul oraşului, 
a stat la baza tuturor marilor construcţi i pe care le-au ridicat callatioţii, 
fie că este vorba de edificii publice sau particulare din interior, fie 
de însuşi zidul de incintă 10. 

In ce priveşte Tomisul. cercetarea diferitelor vestigii făcută in de
cursul anilor) a dus la concluzia că s-a folosit aici un calcar de diferite 
varietăţ i şi provenienţe. O scurtă trecere în revis tă a diverselor monu
mente arheologice de la Tomis. realizate în OI'ice fel de piatră, alta deci t 
n1armura. dovedeşte o componenţă Etică variată, cu deosebiri de 13 
p iesă la piesă. Provenienta pietrei este diferită, încît cu greu s~ar putea 
realiza un tablou sinoptic pe această lini e. De altfel, situaţia este gene
rală, dacă -e să luăm în con~iderare monun1entele găsite în diferite puncte 
dobrogene de interes arheologic. In orice caz. este sigur că provenienţa 
diferitelor n1ateriale Etice se încadrează - în linii generale - zonei 
sau cercului arheologic ,respectiv. purtînd caracteristicile respective. La 
Tomis, un loc de seamă îl ocupă calcarul din jurul lacului Techirghiol 
şi , în general. din raza litorală d e la sud de Constanţa. La circa 2 km 

,! Ib idem. 
9 G. Pârvu, O]). cit. . p. ]87-188. 

In Despre piatra întrebuinţată la construcţiile callatienc. n-avcm nici un 
fe l de precizări in literatura de specialitatc. cu excepţia refedri lor vagi ale lui 
Th. Sauciuc-Săvc8.nu, în rapoartele de săpături, Dacia, I-XII, 1924-1947, passim. 
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vest de oraşul Techirghiol sînt de văzut astăzi zeci de puncte din care 
s-a extras şi din care se extrage încă calcarul lumachelic, de culoare 
albă sau gălbuie. pe alocuri cu aspect ooli tic cavernos - de vîrstă sal'
matiană li. Acelea~i varietăţi ele calcar provin şi de la Tuzla, Agigea etc. 

Subliniem că la constructia n1arelui edificiu cu n10zaic daUnd cUn 
sec, IV e .n. şi acum degajat' în întregime, au fost fo losite cantităţi 
industriale de piatră) provenind în cea mai mare parte din orizontul 
ţărmului maritim 12. De aselnenea, zidul de incintă al oraşului. cunoscut 
atît din săpăturile mai vechi, efectuate de Vasile Pârvan "1, cît şi din 
cele executate mai recent de către colectivul Muzeului de arheologie 
Constanţa 1\ a dat posibilitate să se constate că în special blocurile între
buintate la pa1'a~mel1tum provin fie din zona li torală sucl-constănţeană, 
fie elin carierele ele la Ovidiu (fost Canara). Calcarmile de aici, jurasice 
compacte, alb-gălbui sau uneori roşcate~ sînt amestecate cu cele dolo
m itice sau grezoase şi cu cele cretacice 1 5~ ceea ce~ împreună cu piatra 
ele altă provenienţă IG, dau un aspect atît de eterogen n1aterialului liLie 
tomitan l7. Emplectonul zidului de incintă s-a realizat din piatră variată, 
de provenienţă diver'3ă, dar în orice caz din zonele aferente Constanţei. 

Aceeaşi situaţie ne întimpină şi la Histria . Săpăturile din fosta 
cetate milesiană au pus in lumină edificii importante, zidite din calcar 
de diferite nuanţe şi calităţi , de şist verde ele. n' . lVlal'ele volum de 
piatră folosit sau refolosit aici în decursul veacurilor de don,;naţie 
roman~'t - ca să nu mai facem referire şi. la epoci anterioare, pi'ovi ne 
din centre de u.nde se putea transporta in condiţii lesnicioase şi ief
tine, Provenienţa materialului a fost stabilită pe baza unor anali ze 
sumare. 

Il G. Pârvu, op. cit., p. 196-199. 
12 V. Canarachc, L'eclifice it mozaique clecollvert clet:ant le port ele Tomis. 

în S!lulil Clasice, nT, Bucureş1i, 1961, p . 230, unele fără. să. se amintească natura 
şi provenienţa pieirei folosite in constr uct.ia edificiului. Cl'eeaz(1 o bază ele dis 
cuţie jn acest s'.?ns. IdC'm, Edifici1.tl Cu mozaic din Constanta, Constanta, 1968, 
passim . 

1:': V. Pâl'van, Zielul cet uţii Tomis, in ARMSl, 1911- 1915, p . 417 şi urm. 
It, V, Canarache şi colaboratorii, Tomis 1960. Raport asup:'a .săpăturilo r 

efectuate de muzeul regional de arheologie Dobrogea, in mss. 
1:' G. Pârvu, op. cit. , p. 192-193. Dc altfel, cxt!'agerca pic-boei de construqii 

in carierele de la Ovidiu, a continuat de-a lungul secolelor, ajungindu-se în 
zilele noastre să capete aspectul celei mai mari cariere elin apropierea Constan
ţei. Vechile cavităţi IăI'git€' acum de extragerile mecanizate au iăcut să c1ispar;;i 
orice urmă de explo:!.tare antică S<J.U medievală. 
- - Jti Intre altele amintim mamele calcm'oase şi calcarurilc marnoase, cretacic
superioare, de culoare alb-gălbuic, p!"Ovcnind ele la Palazu :Marc, ef, G. Pârvu, 
op, ciL, p. 193 . 

li Este recunoscut că marmura brună, albă sau colorată folosită pentru 
difcl'itele monumente sau pentru ornamentarea construcţiilor din Dobrogea, apur
ţinîn <! epodi greco-romane, este în exc lusivitate de import. Din i'lnalizele li1.O
lO!!iCf' făcute pînă C!.(;um, se ştie că intre zona dintre Dunărea de Jos şi Marea 
Neagnl există numai calca .. marmor'2can. mai ales in zona Hirşovci : infol'maţ ia 
de la ing. Thco::lon.l P. 

J-: Histria, 1. monogr. nrh. , Bucure$li, 1954, pp. 69, 78, 80, 90 etc. 
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Între punctele identificate că ar fi furnizat piatră Histriei în anti
chitatea rOD13nă, înserăm : Babadagul - Vicus Novus - cu actualele 
puncte de la Codrul de Sus şi Codrul de Jos, de unde se extrage şi 
astăzi calcar grezos cretacic, compact şi fin , de culoare gălbuie sau 
gălbui-cenusiu . Orizontul calcaros din zona BabadaguluiJ cu prelungiri 
călre sud-est. ajungind pină la ţărmul actualelor lagune Razelm (şi la 
coada lacului Babadag), a constituit în antichitate, ca şi în zilele noastre, 
sursa de aprovizionare cu mc.terial pietros pentru construcţii, sculp
tură etc:, materialul fiind. bun în cea D1ai Dlare parte pentru dăltuit~ 
f:l.ţui t elco Dar cel mai important cenlru de procurat piatră penlru 
Histria romană a fost cel de la Zebil. Aici se află cîteva puncte impor
tante, în jurul satului, în apropiere de coada lacului Babadag. De aici 
se scot calcaruri jurasice şi triasice fine, vinete sau cenuşii , uneori cu 
nuanţe roşi i. Cele cenuşii-brune, cu structură brecioasă, au proprietatea 
de a putea .fi extrase în bloceri ffi31i uşor de fasonat şi de şlefuit J~. 
dînd impresia unor adevărate manllure. 

Exploatarea pietre.i în aceste părţi, era una din cele nlai avanta
joase întreprinderi economice, dat fiind tocmai vecinătatea lacurilor 
aminlite. pe suprafaţa cărora anlbarcaţiuni mai mari sau n1ai mici - atît 
cît permitea adîncimea lagunelol' în curs de înnisipare - se îndreptau 
către punctul de destinaţie Hish'ia, de pe malul de vest al actualului 
lac Sinoe 20. 

Atît la zidurile de epocă romană, cît mai ales b cele de e,..,ocă 
tirzie, romano-bizantină şi bizantină, au fost folosite cantităţi uriaşe 
de şist verde - material litic care abundă la Histria. O simplă privire 
de ansamblu asupra cartierului economic-meşteşugăresc din partea de 
&U,d-vBst a cetăţii este suficientă pentru a ne face să înţelegen1. în 'ce 
n1ăsură a intrat acest material în efortul constructiv al l1lesterilor zidari 
într-o vreme în care condiţiile de ordin social-economic deveniseră 
precare 2l şi nu mai îngăduiau decît utilizarea unui material litic afla t 
la îndelnină şi cu proprietăţi de transformare rapidă în moloane (calu
puri). Intr-adevăr, zona de la sud de linia tectonică Pecineaga-Camena, 
care acoperă o suprafaţă apreciabilă din harta geologică dobrogeană1-
este compusă aproape în exclusivitate din şist verde, poate de vîrstă 
siluriană. Aceaslă specie litică poate fi exploatată aici in chipul cel mai 
lesnicios, fără instrumente de tăiat . Piatra trebuie numai lovită sau dis
locaLă cu tîrnăcopul~ ciocanul, sau barosul. Cel care o extrage n-are 
nevoie nici de calificare, nici de o pricepere specială. Totdeauna, calu
purile _de şist verde, cu unele feţe perfect netede, s-au întrebuinţat la 
construcţii, în special la cele nlodeste, liantul constituindu-l deseori 
pămîntul negru. Iată pentru care motiv, nu numai la Histria, ci în toată 

W G . Pâ:-vu, op. cit .. pp. 182, 187, 190- 201. 
:!f) !mi exprim aici un gînd de gratitudine memoriei lui V . Canarache, vechi 

membru 21 colectivului de arheologi care a lucrat în cetatea de pe malul lacului 
Sinoe şi care mi-a fU l"Dlzat inÎormaţiile şi datele amintite . 

:!l Istoria. Homâniei, voi. r. Bucureşti. HJ60, p . 580-599; R. Vulpe, I. Bumea, 
din Istoria Dobrogei, va!. lI, Bucureşti, 1968, p. 369 şi urm. 
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zona de aflorarc a sistului verde - inclusiv valea Casimcei cu toate 
aşezăriie sale antice '- de la linia tectonică Pecineaga-Camena, pînă la 
sud de valea Casimcea şi a lacului Taşaul, aşezările de epocă romană 
au folosit din plin acest D1aterial de construcţii şi aceasta cu atît n1ai 
mult, cu .cît peocurarea lui se făcea cu mijloace modeste, la îndemîna 
oricui. Este tocmai un reflex al împrejurărilor economice dificile prin 
care a trecut Dobrogea romană în veacurile de mari frăn1întări istorice 
ale epocii clasice 22. 

Centrele de la Argamum, Enisala, Popina (Razelm) etc., s -au ridicat 
cu piatră specifică locurilor respective. Cariera cea n1ai ilnportantă din 
această zonă este cea de la JurHovca, lîngă Dolojman-Argamu1n, care 
se intintde pe ciroa 3 km de-a lungul lacului Goloviţa. S-au 'extras de 
aici calcaruri grezoase de vîrstă cretacică~ colorate în alb-gălbui, cu 
calităţi identice pietrei de la Başchioi. Accidentele silicioase sînt mult 
mai rare. Piatra se poate extralge şi de aici în blocuri mari, care se 
luorează frumos si usor 23. 

Pe linia D~nă_;iî, în cadrul şirului de aşezări şi fortificaţii cuprinse 
în tre HaLmyris, în apropierea gurilor marelui flU\Tiu, şi Dinogetia-Gar
văn, în nord-vestul provinciei, nlaterialul pietros este foarte variat C3 

structură, tocmai din pricina condiţiilor geologice pe care le prezintă 
regiunea în această parte. La Halmyris, Gratiana, Salsovia, Talamonium, 
Aegyssus, Noviodlmum, Dinogetia etc., vom întîlni: a) calcar cenuşiu
deschis şi cenuşiu-închis, de vîrstă triasică, provenind de la Beştepe
Mahmudia, ,lîngă Salsovia, de la Parcheş din Dealul cariel'elor şi din Dea
lul Mare, ambele din jurul oraşului Tulcea-Aegyssus ; b) calcaruri tria
site vinete şi roşii de ]a Derindere, Trei Fintîni, cariera Morilor; c) cal
caruri ,compacte de culoare deschisă cu aspect marmoreean, de la Muri
ghiol, între Gratiana şi Salsovia: d) calcaruri şi porfiruri de lîngă 
Niculiţel; e) graniturile, întrebuinţate mai mult pentru construcţii decît 
pentru monumente şi ornamentică, din pricina greutăţii cu care se şle
fuiesc. Vom găsi această piatră în special în aşezările şi fortificaţiiile 
din nord-vestul provinciei, în zona munţilor Măcin, exploatîndu-se în 
numeroase .cariere 2\ cele mai multe dintre ele avîndu-şi început ul de 
funcţionare în epoca romană. 

Nu vom omite nici numeroasele cantităţi de gresii şi conglomerate, 
cuarţite, porfiruri, porfirite etc ., care intră in amalgamul constructiilor 
de epocă .romană din centrele mai sus menţionate. De subliniat însă că 
cea mai mare parie a lor, cu puţine excepţii, se folosesc prin excelenţă 
la construcţii şi mai puţin, sau chiar de loc, la cioplit şi şlefuit. 

Urcînd pe malul drept al Dunării, către Carsiwn-Hîrşova, Capidava 
şi pînă la Axiopolis-Cemavodă, aspectul materialelor lit ice se schimbă, 
în funcţie .de calitatea solului din aceste părţi. Pretutindeni, în vechile 
aşeză·ri romane ale Umanului, pred.omină calcarurile, cele grezoase, creta
cice alb-gălbui de lîngă Arrubium şi cele paleozoice, de culoare vînătâ 
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sau cenuşiu-gălbui de Ungă Troesmis. Un loc aparte îl ocup'ă vechile 
exploatări de calcar jurasic, fosilifer, de culoare cafenie-alb icioasă, din 
imprejurimile Hil'şovei-Carsium ) calcarurile marnoase; jurasice, cenuşiu
deschise, cafenii et c" de pe malul Dunării , la sud de Hirşova ", Exploa
tările de la T opalu şi Capidava, cu calcaruri variate, au contribuit la 
construirea cetăţilor din această parte a limesului 2G. 

O sH-uaţie apart e, binevenită pentru preocupările noast re, ne-a 
oferă centrul arheologic de la Axiopolis-Cernavodă. In această parte a 
Dobrogei există un complex calcaros aparţinînd virstei cretacicului in
ferior. Remarcăm aici calc arul marnos-gălbui, care suportă bancuri masive 
de calcaruri ooliiice de culoare gălbui-cenuşie, Peste calcarurile oolitice 
stau calcar·uri alb-cenuşii, dure, pe alocuri fosilifere, acoperite cu marne 
cenuşii-moi :.1/. In acest orizont s-a descoperi t una din cele mai sigure 
cariere de epocă ronlană, cunoscute pînă acum în Dobrogea. La sud de 
podul "Anghel Saligny", pe falia abruptă a lllalului dobrogean al Du
nării , începînd cam de la 400 m şi mergind spre fosta cetate Axiopolis 
se află, pe o întindere de peste 1)5 km u rmele carierei care a format 
obiectul cercetărilor lui Gl'. Florescu :.18 . În descrierea lăsată de autor 
în Hl36, se consemnează mai multe caviLăţi de formă oarecunl asemana
toare, dar inegale între ele, dispuse succesiv şi în terase. Primele trei 
.canlerB se păstraseră în condiţii precare, dar cea de 18. patra a ,avUJt 
şa!nsa să se conserve mai bine. Această a patra încăpere .are .o formă 
rectangulară, cu dimensiunile de 15,50 X 18 X 14 m 29, Celelalte, din 
-cît s- a mai putu t măsura la vremea aceea; au dimensiuni variabile . 

. Sintem in faţa unui exenlplu tipic de exploatare a piet,rei într-o 
carieră - metal/a sau lapidicina - sub cerul liber 30 (pL I/1-2), situaţie 
·care, ,cu unele excepţii, era frecventă în lumea antică, deoarece era mult 
mai avantajoasă decit sistemul galeriilor "' , Pe un front larg de lucru, 
muncitorii pietrari - metallicii, TIletalahi sau Lapicidinarii 32 - erau 
di-5!Pu~5i: în aşa fel încit fiecăruia îi revenea o porţiune de luc~ de 
8-10 mp - fronturi individuale J,', terasa te în funcţie de configuraţia 
.solului , 

S-a întîmplat, în chip fericit ca aspectul carierei să rămlna aşa 
cum l-au părăsit romanii într -o împrejur2 .. re dramatică (pl. I-IV). S-au 
păstrat nwneroase blocuri prismatice, paralelipipedice etc., care erau 
pe punctul de a fi scoase din făgaşurile a n ume croite pentru desprin
derea lor din) TI1asivul calcaros. Sistemul de obţinere a unui bloc în 

:!5 Ibidem. 
~6 CI'. Florescu, R. Flor2scu ,?i P. Diaconu. în Capidava. monogr . arh., Bucu-

:reşti, 1958, passim; R. FIor·eseu, Capida va, Ecl. m erid. Bucureşti, 1966, passim. 
~;. G. Pârvu, op. cit., 
~ş GI'. Florescu, ap. cii ., p . 33-37. 
:!~! ibidem. 
;':'1 Darcmbel'g-Saglio, DicL d es antiq ., s. 'i. !vIetalia; R-E, III A, s.v. Steîn-

,bruch, co l. 2241-2293. 
~q Ibidem. 
:11 Ibidem. 
x CI'. Flo l·CSC ll, O]). cit., p. 36. 
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PLANŞA 1. 

Figw'a 1, I\'la lul Dunării la sud de podul "Anghel Saligny" de la Ccrnavoda. 

Fig'w'a 2, Vedere de ansamblu a cariCl'c i ele la Axiopolis-Cernavoda, 



PLANŞA Il. 

Figl1ra 1. Detaliu ele la cadc:r[1. 

.-; ~ ..... . '\'~ ~ ... 
~ 

Figura ;~. Cavitate .. cu peretele pc: care se păst!"C'<.1ză imaginea lui Herculcs Saxanus. 



cadrul cEl.rierei de la Cel'navodă era simplu, dar greoi. în stînca sănă
toasă, nestratificată: fără intrusiuni de altă natură Etică, se marcau la 
or izontală dimensiunile blocului, după care, cu a.iutorul unor tîrnăcoape 
care aveau tăişul zinlţat la un capăt, începea săparea ele sus în jos a 
unor r igole. Metoda numită methode iL la 1:TfLce :1" , este mai greoaie. dar· 
mai recomandabilă pentru scoaterea blocurilor mari din carieră . După 
realizarea făgaşurilor (rigolelor), ajungincl pin{l la adîncin1i convenabil·e, 
se proceda la desprinnerea bloculuL Pen"lru aceasta se întroduceau la 
pa rtea sa inferioal·ă pene de metal sau de lemn care, bătute cu ciocanul 
- rrwHeus - făceau să sc obţină o fisură orizontală. Blocul odată 
desprins, putea fi apoi transportat oriunde, la locul de folosire (pL III/2 
ş i pL IVIl-2). 

lVretoda este valabilă numai pentru exploatarea pietrei moi, în 
spetă a calcarului care, la locul de extracţie, este foart e U.50r de lucrat. 
Mai Urziu în contact cu aerul, ClI umiditatea, cu soarele etc. el se 
întăreşte şi devine foarte elUl' datorită proprietăţilor sale higroscopice~ 

în cazul carierei de la Cernavodă, calcarul exploatat avea calită
ţile cuvenite, fiind potrivit atît pentru construcţii, sfărîmat în blocuri. 
cît ş i pentru lucrări 111onumentale. 

Nu. putem dovedi dacă piatra elin ·această carieră va fi fost folosită 
la construcţiile de la Axiopolis (Hinog) din moment ce în puţinele săpă
turi executate acolo la sfîrşitul veacului .trecut, în cetatea de acolo . nu 
se n1enţioneRză nici un fel de atribut pentru acest fel de nlateriale J.l. 
Logic este însă să fi fost :folosită din plin. 

în epoca romană, exploatarca de la Cernavodă, a iost, dacă nu o 
carieră In sensul p ropriu al cuvîntului - 1net:allum-lapidicina - cu sec
ţiuni 1 oIJicina.e, şi cu subdiviziuni ale acestora numite brachiae - o 
întreprindere de proporţii, ocupind o lungime de ,aproape 2 km. Aceasta 
presupun e un număr însemnat de lucrători, unelte şi TI1ijloace largi de 
transport precum şi, în ch ip firesc, o mare solicita re, poate nu numai din 
partea cetăţii Axiopolis, ci şi din partea U!1or aşezări urbane sau rurale 
n1a i îndepărtate, sau pent ru. fortificaţii militare ;de genu.l celor care se 
întilnesc pe tot malul drept al Dunării dobrogene. 

Observaţiile atente făcute ele CI'. FlDresC'U, l-au inch-eptat spre 
constatări importante privind intensitatea şi durata exploatării acestei 
cariere. Frontul larg, cu posibilităţi multiple de dispunere a oameni1or 
în timpul lucrului, detern1inarea - chiar şi relativă - a unei camere 
pentru .depozitarea uneltelor sau adăposti rea oamenilor :1(; p'e timp ne
favorabil, sîn t dovezi care definesc caracterul intensiv al exploatării. 

;\t, Daremberg-Saglio, op. cit. 
a:; Gr. Tocilcscu, FouiU.es cl'AxiopoLis, in Revis ta pentru istorie, m'heologie 

şi fi.lologie, V, 1903, p. 271 şi urm. P . P olonic, CeUlţ"ile antice de pe mal·ul drept 
al Dunării (Dobrogea) pînă la. [lurile ci, în Na.tura, XXIV, \9;l5, nr . 7, p . 20~21; 
R. Net?hammcr , Die chrisUicher Altertii1ner der Dobrudscha. Bukarcst. UH8, 
p . 14'1. nr. 1 ; R. Vulpe, Histoire de la Doârotlclja, Bucureşti, 1938, passim; L Bar
nea, în Dacia, Xl-XII, 1945-1947. p . 2~1 şi lll'm. 

J(j Gr. FJorescu, ojJ. cit., (J . 35 . 
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PLANŞA III, 

Fiaum. } .. Detaliu din caricl'ă. 

Figura 2 !ncăpel'ea elin cariera 
de la Cernavocla, cu blocuri 

despăl'ţ,ite prin rigole, 
clar ncclcsprinse de stincă , 
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PLANŞA IV. 

Fig1!ra 1. Blocul'i despărţite prin făgaşuri în cal'Îel'a de la Cernavoda. 

Figm'a 2. Alt aspect din carieră. 



Pe multe din terase se păstrează nun1eroase blocuri desprinse de jur 
în1prejur prin rigole săpate cu tîrnăcopul : dar cu baza încă legată de 
stîncă - aceasta din cauza părăsirii neaşteptate a carierei . Blocurile 
care ni s-au păstl'at astfel sint de două categorii unele ·mai n1a1'1, de 
1.20 X 1.50 X 0.60 m. altele mai mici de 1.00 X 1,50 . X 0,45 m 37, ceea 
ce a pern1is încadrarea cronologică a carierei. Cercetătorul, consideră 
că "deosebirea de dimensiuni la blocurile din cele două excavaţiuni poate 
fi un indiciu t'e exploalare a lor în epoci diferi t e" 3"-1 . El conchide apoi 
că blocurile mai mici au fost tăiate în vremuri de restrişte, cînd tul
burări de ordin social, militar etc.: nu 111ai penniteau efectuarea unor 
lucrări cafe reclamau tin1p şi linişte. Exploatarea acelei părţi din carieră 
în care apar blocuri mici autorul o clasează în sec. III e .D. 3fl, de bună 
seamă după începutul tragicelor năvăliri gotice. Spre deosebire de a ceasta, 
altă parte a carierei, cea cu blocuri mari şi cu sculpturi pe pereţi, este 
datată în sec. II e .n. liO. In sprijinul acestei încadrări vine şi constatarea 
că exploatarea s-a făcut pină mai jos spre rădăcina stîncii, că s-au rea
lizat blocuri mari, pentru basorehefuri, ceea ce .nu poate fi decît pro
dusul u nor vremuri paşnice, în care n1unca se putea desfăşura în voie li 1. 

Dar revelaţia carierei de la Cernavodă o constituie ilnaginea de pe 
peretele uneia din cavităţile exploatării , a lui Hercules. Figura este 
săpată în tr-o nişă. Capul şi blana leului sînt redate de două ori : odată 
pe piept, a doua oară sub braţul stîng "', totul fii nd realizat cu neînde
m inare, de un lucrător fără aptitudini artistice. In mîna stîngă, zeul 
ţine măciuca, iar în dreapta un vas, după toate probabilităţile un can
thaJ'os . Sub vas . un altar' schematizat, cu o scobitură pe faţa de :sus, 
în care se văd urme de foc, fapt care a dus pe cercetător la concluzia 
că aici Se practicau ritualuri religioase legate de cultul acestei divi
nităţi "3. Het'cules de aici este. considerat ele Gr. Florescu pe bună drep
tate, ca divinitatea protectoare a carierelor şi a lucrătorilor, sub nu
mele de Hercules Saxanus. Se pot stabili analogii cu apariţii ale zeului 
in alte părţi ale imperiului roman li-\ sau chiar cu un exemplar găsit la 
Constanţa, deşi' cercetătorul său n-a prevăzut posibilitatea că ar fi cu 
aceleaşi atribuţii 45. 

Reprezentarea de la Cernavodă rămine o apariţie unică pentru 
Dobrogea romană, dat fiind nu numai locuL dar şi aspectul ei. Se face 

37 Ibidem, p. 40-4l. 
:]~ Ibidem. 
:9 Ibidem. 
"H Ibidem. 
iii Istoria Ront.âniei. voI. I t Bucureşti, 1960, p. 484-516 ; R. Vulpe- 1. Bal'nea, 

în Din istoria Dobrogei, voI. II, Bucureşti, 1968, p . 117-213, cu relatări privind 
epoca antoninilor ~i a severilor. 

"2 Gr. Florescu, op. cit., p. 43-44; idem în Germania, XXI, 1937, p. 108-
113 ; R. Vulpe, op. cit., p. 215. 

1,:] Ibidem. 
1,', W. H. Roschcr, Lex. Griech. tt rom. Myth., p. 30 H şi urill.; RE, VIII, 

610 şi III (seria Il) , s. v. Steinbruch, col. 2254 şi urm. Ist . Rom., r, p . 50l. 
1,:; Th. Sauciuc-Săveanu, în A71alele Dobrogei, X-'·, 1934, p. 13, fi g. 2, acum 

în depozitul rvTu7.eului de arheologie Constanţa. 
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astfel dovada peremptorie a unor practici religioase specifice acelor 
metalUci sau lapidinarii din carierele romane dobrogene, care se închi
nau unei divinităţi a lor, în jurul căreia se poate să fi existat o adevă
rată asociaţie nu numai cu aspect religios, ci şi 'cu un 'Oarecare fond 
social-economic. Trebuie să admitem că lucrătorii de la caliera din 
Cernavodă, liberi sau sclavi, erau grupaţi în jurul acestei divinităţi 
specifice profesilmii lor, şi formau poate cunoscutele colZegia. 

Cariere de piatră au existat şi în multe alte puncte de pe lun.
gimea malului dobrogean al Dunării, deoarece malul acestei ape, prin 
avantajele configm"aţiei sale şi a stîncii care iese deseori la suprafaţă, 
oferea cele mai prielnice condiţii de lucru şi de transport. Lanţul ora
şelor, vici-Ior şi a atîtor fortificaţii de epocă romană (valuri, castre etc.) 
construite pe malul drept al Dunării reclamau în chip necesar cantităţi 
imensEi de piatră. Nil întîmplător s-au extras şi la începutuI eV'Ullui 
mediu cantităţi impresionante de piatră în jurul fortăreţei bizan tine 
de la Păcuiul lui Soare, punct cu o poziţie topografică din cele mai 
bune 'G pen tru exploatarea zăcămintelor de pe malul fluviului. Exploa
tarea din evul mediu a permis în zilele noastre efectuarea unor cerce
tări speciaJe it, Deducen1 in chip neindoielnic că in această zonă, ca şi 
în cele învecinate, se practica extragerea, în special a calcarurilor, într-c 
vreme mult mai veche. Construirea, în sec. X a fortăreţei bizantine .'iF 

cu piatră din imprejurimi nu poate fi considerată, din punctul nosh'u 
de vedere, decît ca o continuare a unei tradiţii mult mai vechi, ale 
cărei origini se pierd în epoca romană, atunci cînd s-a organizat limes-ul 
şi cind se va fi fondat şi aşezarea romană din apropiere - pe malul 
drept al Dunării. 

Un al doilea punct de un real interes pentm cunoaşterea modului 
roman de extragere a pietrei pentru necesităţi constmctive, ni-l oferă, 
după cel de la Cernavodă, monumentul triumf::ll de la Adamclisi. în 
literatura de specialitate, s-a menţionat în repetate rînduri unitatea struc
turală a marelui Tpon:octo'l - tropaeum, înălţat de romani la începutul 
sec. II e.n. ~D . Cercetători mai vechi sau mai noi au admis in unanimi
tate că materialul litic din care s-a realizat monumentul este perfect 
unitar şi, ceea ce este foarte important pentru cercetările noastre, el 

t,(j Despre aşezarea şi împrejurimile acestei cetăţi, vezi I. Nestor şi P. Dia
cont!. 5ăpăturile de la Păcuiul lui Soare, in Materiale, V, p. 587; P. Diaconu, 
Qu.eZques problemes relatijs a la forteresse byzantine de Păcuiul lui Soare, in 
Dacia, :-I.S., X, 1966. p. 363-37l. 

1,;> l'etre Diaconu şi Emanoil Zah, Despre carierele de piatră de lîngă Pă
cuiul lui Soare, în SCIV, 19, 3, Bucureşti, 1968, p. 451 şi ur-m. 

liS Ibidem. 

li!) Problema materialului din care a fost construit monumentul de la Adam
clisl a constituit o preocupare pentru mulţi dintre cercetătorii acestui mare ves
tigiu al civilizaţiei romane în Dobrogea. Intre aceştia, pentru edificare, amintim: 
Gr. Tocilescu, Otto Bendorf şi George Niemann, loc. cit.; A. Furtwangler, Das Tro
paion von Adamklissi und provinzial-romische Kunst, in Abhandlungen de1' ba
yerischen Akademie der Wissenschaften, r, el. IIT, A bhancllungen, voI. XXII, 
l'vIiinchen. 1903, p. 468; H. Vulpe, op. cit., p. 21;). 
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provine dintr-o carieră invecinată - de la Deleni-Ienige. Analizele de 
laborator au dovedit că este vorba de un calcar lumachelic, de vîrstă 
sarmatiană caracteristic zăcămintelor care aflorează în zona înconju
rătoare, şi ' care pe valea Ienige se află la suprafaţă . . )0 . Valea Ienîge, de 
unde s-a e},."Ploatat piatra pentru monument, se prezintă ca un 
deal continuu, sinuos, şi foarte mare, al călrui vensant a fo.&'t 
exploatat din loc in loc, putindu-se determina zece puncte. între cele 
zece puncte sînt mai importante patru :il, exploatate de romani care se 
află la circa 1.5 km NNV de satul Deleni şi 3,5 km ENE de monument. 
Trei dintre cele patru puncte ale carierei se află pe versantul sting 
al văii , iar cel de-al patrulea pe cel drept 52 (pl. V/l-2). Cînd s-a ter
minat construcţia monumentului, cariera a fost abandonată şi piatra nu 
s-a mai exploatat de loc, ceea ce a făcut ca în zilele noastre să se poată 
face observaţii directe. La partea superioară a zăcămîntului de calcar 
lumachelic-sarm.atian, sînt încă vizibile făgaşurile de unde s-au scos 
blocurile de piatră pentru cioplirea metopelor, pilaştrilor, cornişelor, 
corneturilol' etc. Aspectul este foarte clar, în special în cele trei puncte 
de pe versantul stîng al văii (pl. V/1-2 şi pl. Vlfl-2) . 

Sistemul de extragere al pietrei de la Deleni este identic cu cel 
folosit la Cernavodă - methode a la trace. Urmele rigolelor realizate 
cu tîrnăcopul sînt vizibile peste tot;:'. Deasemeni, treptele. 

Observaţii de suplafaţă, lîngă comuna Dobromirul din Deal în 
aproplerea cunoscutei Civitas Ausdecensium, au permis identificarea unei 
cariere, la circa 1,5 km nord, exploatată după acelaşi sistem. Adică, pen
tru extragerea blocurilor dintr-un masiv de piatră ca cel de la Deleni, 
sau de la Hinog-Cernavodă, s-au folosit uneltele clasice. Pe pereţii rigo
lelor de la Ienige se vede perfect reţeaua de linii dense, scrijelate late
ral de lama lată a tîrnăcopului zimţat, care se folosea în exploatare, 
după CW11 am arătat . Nu se cunosc alte unelte folosite, dar se deduce 
îtrJ; chip logic că pe lîngă tîrnăcopul amintit - la un capăt cu lama 
lată şi zimţată şi la celălalt capăt ascuţit - se mai folosea 'incă o 
TIlare varietate de unelte, între care amintim ciocanul - malleus -
cu spiţul, ranga etc., toate de fier tare sau de oţel M Nu este exclusă 
nici întrebuinţarea fierăstrăului, mai ales în exploatările de granit din 
munţii Măcinului. Menţionăm, după relatarea lui Plinius 5\ că pentru 
tăiatul marmurei , a granitului, sau a porfirului se folosea ca şi astăzi, 

un fierăstrău - S€fITLq --, care n-avea zimţi şi deci nu tăia el înSuşi. 

::;o J bidem .. 
51 Ibidem. Unele date le avem de la C. Iconomu, cal'e le-a cercetat, într-o 

periegheză făcută in vara anului 1971. 
52 Ibidem. 
5J 10tr-o cercetare la faţa locului am constatat că cea mai mare parte a 

stîncilor din care s-a extras piatra monumentului este acoperită cu pămînt ve
getal , rămînînd la suprafaţă numai partea superioară a masivului calcaros. O 
săpătură arheologică În acest punct ar fi extrem de indicată pentru O mai de
tali ată cunoe\ştere a carierei, în toată complexitatea sa. 

;'i'. Daremberg-Saglio, loc. cit. 
55 Plinius cel Bătrin , HN, XXXVI, 51. 
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PLAKŞA V . 

F ig ura 1. Vedere de a nsam blu pe vcrsantul de nor d al cadcr ei Deleni-Ienige. 

Figura 2. Detaliu din cariera Deleni-Ienigc, în s tarea actuală . 

De fapi) era o lamă n1ai lungă , care printr-o deplasare ri tmică mişca 
grăuntele de nisip în fisură, adincind-o. Desigur, în tăietură se arunca 
permanent apă, ceea ce sporea considerabil eficienţa irrstrumentului. 

Ca şi în cazul marilor exploatări din Italia, Grecia, Africa etc., 
se avea şi aici neapărat în vedere la alegerea locului pent ru deschiderea 
unei cariere nu num'ai calitatea pietrei~ ci şi posibilităţile de transport. 
In general, pentru alunecare" blocurilor mari, se foloseau pantele - fapt 
confirmat şi <În cazul ca'rierei de la Cernavodă şi de la Deleni-Ienige. 
Blocurile odată desprinse din stînca natlu~a]ă, erau împinse în jos pe 
rulouri de lemn, apoi, ancorate cu frînghii , e rau lăsate pe pantă pînă 
la punctul de încărcare. Operaţia de încărca re se făcea mişcînd piatra cu 
răngile sau manevrînd-<o cu scripeţii 56. La Cernavodă se foloseau, în 
chjp neîndoios, diferite ambarc3. ţiuni p e apă ceea ce a r jus t ifica şi mai 

5G Da rcmberg-Sa glio, loc. cit. 
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PLAN.$A VI. 

F igura 1. Detaliu de la cat~iera Delerii-Ienige, versantul sudic al' vaii . 

Figura 2. Făga~ de unde s-a ext!-as LIn bloc. 



Figura 1 şi 2. Rigolcle şi partea inferioară de unde s-au despl'ins bloc mi. 



mult, existenţa acelei asociaţii de luntraşi de pe urma căreia ne-a 
rămas o interesantă inscripţie în limba latină, atestînd nautae univerS't 
Danuvh 5'. 

Operaţiile de degl'oşare a pietrei se făceau fie pe loc. îndată după 
deplasarea blocurilor elin masivul originar, fie mai tîrziu, la iocul de 
folosinţă. In orice caz. la Adanlclisi toate operaţiile de cioplire, fă1,;uire , 
sculptură etc., au fost executate pe locul marelui şantier al nl0numen
tului ;1," . Sfărîmăturile r2alizate au servit în cea mai mare parte ca 
Uiilplutură în nlonument, bineînţeles adăugindu-i-se cantităţi1e de mortar 
necesare. 

Vom înţelege că fasona rea blocurilor chiar la şantier nu este unică. 
Meşterii pietrari obtineau, de cele mai multe ori, formele dorite ale 
blocurilor folosite în construcţia zidurilor de incintă, la edificiile publice 
sau particulare etc. , chiar la locul unde erau necesare, acolo unde se 
inlproviza atelierul. Astfel de ateliere, care se menţineau în unele cazmi 
numai atî t cît durau lucrările construcţiei respective, vor fI ex istat din 
abundenţă .! Dar unul singur a fost descoperit pînă acum şi anume la 
Tomis, cu elemente arhitecturale mari, în curs de cioplire 50. Este vorba 
de bună seamă de marnlură de import, adusă pe corăbii, depozitată la 
ţărm şi ,preJucrată pe loc. 

Nu cunoaştem pentru Dobrogea romană nici un amănunt privind 
regimul juridic al carierelol', formele legate de exploaiare, arendare 
etc.60 dar, desigur, vor fi fost în general aceleaşi ca în întreg imperiul. 

!ncă din prinlii ani de stăpînire romană, s-au pus bazele unui imens 
nunlăr de aşezări rurale şi urbane; s-au 'executat puternice fo::rtificaţii, 
capabile să apere acest atit de important centru strategic de la gurile 
Dunării . Oraşele greceşti de la nlare şi cele romane din interiorul pro
vinciei sau de pe limes au folosit de-a lungul existenţei lor, uliaşe can
tităţi de piatră locală, la care s-a adăugat marmura de inlport. De sub
liniat că, pe baza cercetărilor de pînă acum, s-a dovedit foarte limpede 
că marmura forma exclusiv obiectul prelucrărilor sculpturale, pe cînd 
calcarul sau alte roci au fost deopotrivă folosite atît la construcţii, cît 
şi la sculp1:ură. Iată de ce constatăm o mare varietate de forrne pe 
care le-a luat acest material, uşor de prelucrat şi uşor de procurat. 
Din aceleaşi motive, ne este uşor să înţelegem că civilizaţia romană din 
Dobrogea, materializată în miile de documente arheologice scoase azi 

1>, CIL ITI, 7485. 
58 Cu ocazia unor amenajări muzcistice făcute de noi. În anul 1964 in jurul 

m onumentului s-a putut obse rva uşor acest lucru. Dar, cdificator în acest se ns 
este studiul lui M. Sîmpetru~ B etracht1mgen uber das Siegesdenkmal z.;on Adam,klissi 
im lichte der archăologischen Grabungen, în Dacia, XIlI, 1969, N. S. p . 477, fig. ,2 
p. 480, fig. 4 etc. 

5\1 Cu ocazia săpăturiior de la zidul d e incintă , E'ÎE'ciuată in vara a nului 1953. 
s-a u găsi t la "Serpen tină" , pc faleza de vest a p ortului con stănţean , patru mari 
hagm::'J"!.tc arh itec t Ul'al e d in m a rmUl'Cl. în curs de scul p tal'e, cu m at'i cant ităţi de 
aşchii rezultate din procesul degrosării şi finisării, rămase î n j uru l lor. Vor fOrma 
obiectul conside ra tiilor în cap itolul despre prelucrarea pietrei. 

6(1 Dare mberg-Saglio, loc. ci t . ; RE, loc cit 
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la lumină, s-a putut dezvolta graţie bogăţ i ţe i în piatră a regiunii , şi în 
special a meşteşugarilor şi artiştilor care vor fi existat in număr mare 
in toale centrele de viată omeneasc2. 

Aceste constatăr( le facem pe baza unui număr minim de infor
maţii arheologice. Dar ne este uşor să înţelegem intregul proces d e 
expJoatare a pietrei, mai ales că numeroase evenimente istorice reflec
tate în izvoarele literare ale vremii, ne lasă să înţelegem că efodurile 
const.ructive din această zonă, au continuat pe toată durata dominaţiei 
romane. De bună seamă, n-au fost eforturi continue şi sustinute - aces
tea producîndu-se de cele mai multe ori în salturi, sau în campanil, în 
funcţie de condiţiile istorice "prielnice". Aici s-a dezvoltat in epoca 
romană , mai ales în sec. al II-lea, o viaţă economică intensă, cu atit mai 
înfloritoare cu cît se bucura de contribuţia considerabilă a vechilor cen
tre comerciaJ~e elenice de pe litoral, intrate acum într-o nouă eră de 
prosperitate OI.. Indiscutabil , epoca Antoninilol' şi a Severilor. apoi prin1a 
jumătate a sec. IV e.n .. sub Constantin, precum şi în sec. al VI-l ea. sub 
Iustinian, au însemnat tot atitea etape istorice cu rezultate pozitive sub 
raportul dezvoltării vieţii sociale, economice, culturale etc. în regiunea 
de la gurile Dunării. Oraşe şi sate, vailuri şi fortificatii etc., di struse în 
focul marilor lupte cu năvălilorii barbari, au fost tot de-atitea ori re
făcute 62 graţie posibilităţilor înca bogate ale imperiului. dar mai ales. 
graţie lnijloacelor ·locrue, între altele constind în piatră, meşteri zidari etc. 
Conchidem deci că şi exploatarea pietrei se făcea în strînsă corelaţie 
cu acenstă activitate constructivă , fără să excludem celălalt mare şi Îln
portant aspect, constatat pretutindeni în aşezările de epocă romană. şi 
anume, refolosirea materialului litic provenind de la vechi edifioii 
distruse, 

In ori ce caz carierele se vor fi dezvoltat simţitor pînă la începu
turile marilor migraţii - începînd cu jumătatea sec. III e.n. - după 
care m ulte vor fi dispărut, altele se vor fi transformat în simple exploa
tări casnice sau se vor fi redus considerabil ca proporţii . Desigur, cele 
mai multe dintre cariere vor fi pi erdut caracterul permanent, devenind 
exploatări temporare în funcţie de necesităţile strict locale şi de moment. 
Oricum, nu puten1 concepe marile construcţii şi refaceri, de caracter 
civil, militar sau religios din vremea constantiniană sau cea a l ui Anas
tasius, Iustinian etc., decî t nun1ai în condiţiile în care, meşterii calificaţi 
ori soldaţii au putut să lucreze, să procure piatra, s-o prelucreze în voie 
~i s-o folosească după necesităţi. 

Suma n1arilor realizări în piatră, vizibile la tot pasul pe întinde
rea Dobrogei, ne lasă să înţelegem realităţi istorice importante privind 
aspectele economice, meşteşugăreşti etc. - concurînd la închegarea ace
lei civilizaţii fără precedent în părţile noastre. La această dezvoltare, 
exploatarea pietrei şi-a adus una din cele lnai mari contribuţii. 

ri[ R. Vulpe. r. Bm'nca, o]J. cit., p . 15. 
,:2 PI·ocopius , D(' aeclif., IV, 7 si 11. cal'e pentru Dobrogea Citeaza In jurul a 

50 ele Iortărete refăcute. De altfel În Întreaga zonă, aşezările romane vădesc U!'ll1e 

d e r efacer i în' sec. VI - ca să n1l mai amintim de peccec!en tele. 

200 



QUELQUES ASPECTS CONCERNANT L'EXPLOITATIQN DE LA PIERRE DANS 
LA DOBROUDJA ROM.\lNE 

"Quclques aspccls concemant l"exploiti.1tion de la piclTC dans la Dobroudj a 
I'Omaine" est un modeste cssa i pOUI' m e-UrC' e n evidel1ce une des preoccupations 
majeures il l 'epoquc romaine: l'exploitation mass ive de la pict"l'c, qui etait a la 
base de Ia haute cîvilisation dcveloppec dans la SCYlhia t..Iinor pendant les sept 
prcmiel's s ieclcs de notrc el'c. P om' fairc compl'cndl'e ce pl'ocessus his torîquc, l'auteul' 
comm cnce par une succin te pn?scnt3.iion des n:'alites geologîques de la Dobroudja , 
On constate dans ce terri toil'c l"e xistence de cinq sous-unites str ucturales il spe 
cîfiqw" cli ffcrcnt, not3mmcnt: 1) Le Delta clu Daltube; Il) La Dobro-uclja du nord, 
evec des dep6ts sedimenteires mesozolques e t il fOl"mations palcozoTqucs, en partie 
metamorphosecs, travcrsees par de fortes intl'usions granitiques, Dans la zone de 
Tulcea, on tI"ouve aussi des roches paleozolqucs, avec des schistes argileux, du 
quartzite, etc. Le trias de cette zone est r epresente par des dep6 ts sedimentai res, 
des l"oches c-l'up tives, etc. Pour le trias moye n. tl'ois fac ies sont spc'cifiqucs : 1) le 
facies des calcaircs rOllgcs j 2) celui des calcaircs gris ; 3) celui des calcaircs du 
type Guttenstcin, aux <.:a lcaires noirs, g l'i s . etc, Le trias superif'ur du nord de la 
Dobrovdja a clcux facies : 1) le facies c:llca ire dolomitique et 2) le facies de fli s , 
I IT) La Dobroudja central e - ZOlle des sch istes vel'ts , Ces schislcs se trouvent entre 
le Danllbe et la MeI' Noire, sur une zone limitee au nord par la ligne tcctoniquc 
P ccinea ga-Camena, e t au sud par cclIc de Capidava-Ovidiu (Canara), IV) La Do· 
braudja du Slld ren ferme des formations geologiqucs qu i appartiennent au jurassi
que m oycn el superieul", au c retaciqu~, au terti ai re e t au quatern a ire : ce sant des 
ealcaires dolomitiques et saccharo'ides, des sables , des calcaires C8verncux. du gra
vier. etc , V) La Dobrot/elja maritime. la dCl'I1icre ;;:Dnc geologique. l"enfcrm0 des 
formmion~ geologiques (sarmatiennes et a 10es':i), qui affleure nt clans les erevasscs 
de la fala ise, 

En partant de cette esquisse sur l'aspect geologique de la Dobl'oudja, aussi 
bien que d'une analyse succin te de laboratoire de ecr ta ins m a tc riaux Jithîques. 
l 'auteur determine quelques centres d'exo loitation de la pietTe dans la Dobl'Oudja 
J'omaine, A defaut des rceherchcs, en utilisant tout specîalement les analogics, il 
explîque la provenancc de la pierre dont on s'cst servi dans ce l"tains sites de 
l"epoque romaine , En partc:l!1t de Callatis, au sud-est ele la Dobroudja. il fa it le 
t(;Ut· ele toute la J"egion - du sud-est vers le nOl'd-€"st. et puis l e long du Danllbe, 
depuis Tulcea jusqu' <.l Din ogcţi a . Tl'oesmis, et DLu'ostorllm. En se fondant sur des 
analyses, el 011 elr oit rapPQt'ţ avec la naturc de la composi tion lith iquc du sol, il 
explique la proven3ncc des materiaux de eonsh'uction des m onuments artistiqucs 
et d'arch itecture, etc., e n insistant sudout sur les centt'es el"une plus grande im
pc rtancc. tout specialcm e nt SUI' Axiopolis-Cernavodă et Tropaeum Trajani-Adam
clis î. Pour le premier de ccs centres. on reprencl les conside rations de C I', Florescu 
dans une plus aneienne etude sur J"exploitation de la pierre dans la cal"l'iere 1'0-

maine au bord du Danl\bc, p r es de Hinog, On expose le caractcl'c inten sif de r e x
ploitation et an fait de nouvelles precîsions sur la maniere dont on avait organise 
}'extl"act ion des grands bloes de pien'c, par la mPthodc nommce 7nlHhode d. la traGe, 
ainsi que sur les outils dont on se servait et SUI" l'adol'ation du elieu pl'otE'deur, 
Herculcs Saxanus, 

Quant a la carriere de Ienige-Delc ni, e lle est deja connuc, par cedains ou
vl'ages de specialîte, Eile fut crece au d ebut du ne s , de n,e" specia lemc nt pour 
l 'edifieation du grancl m onument tryomphal d'AdamclisL Sur la vall('e d'Ien ige, 
a 2,5-3 km au nord-est du m omunent, sont visibles ,a ujourd'hui cncore. r.nviron 
10 (dix) endroits dant an e xploitait la piel"l'e : mais une extract ion massive. par 
Ia meme m ethode el la trace. n'etait appliquecc qu'cn quatre points, La pierre e x
traite par les ouvricrs - m efaHici ou lapidi lla rit - etait ensu ile ll'anSpol·t(·C ct 
fac;on n('c a l'endroit mcmc (Ju fut eleve le monument, 
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On pourrait citer cncore, comme calTiercs recemment idcntifiecs, ceHe de 
Babactag-Zebil pour Histria et ceHe de Doloj manu-.4rgamu11l, egalcmcnt pour H is
t ria, mais aussi bien pour les centrcs romains de ces lieux ; puis celle de Der!;ent
Păcuiul lui Soa re pour les sites romains de l'cndroit, ceHe de Dobl'omir pour ci
vitas Ausdecensium et, tout specialement, les carrieres d'Albeşti -Limanu pour 
Callatis. Quant ti. T orni, elIc possedait celles de Tckirghiol, d 'Ovidiu (Canar a), etc. 

Les considel'ations historiques mettent cn relief le fait que les nombl'euses 
cal'l'iercs de l'epoquc l'omaine ont forme l 'obj ct el'intcnses cxploitations pcndant 
les moments de p aix et de prosperi te economiquc dans le Bas-Danubc. Elles com
m encent il dechoi1' ou â etre abandonnecs pendant les gl'andcs migrations des 
nre_vne S., qu a ncl d'ailleurs la Scythia Minor tou t enW:!re rcpresente un vrai 
the[ttl'e de combats. 

Pour conclure, l'autcur souligne l'importancc e xceptionn cllc de la pierre 
dans le p r ocessus economiquc du m onde romain de la provinee des Bouches du 
Danube. 

T a ble des jigtl1'es 

PLANCHE 1 
Fig. ]. La r ive du Danube, au sud du pont "Anghel Saligny" de Ccrnavodă. 
Fig. 2. Vue d 'ens::::mble de la cardere d ·Axiopolis-Cernavodă . 

PLANCHE II 
Fig. 1. Detail de la carricl'e. 
Fig. 2. La eavite eomprenant la paroi sur laquelle se conserve l'image d 'Hercules 

Fig. 1. 
F ig. 2. 

Fig. l. 
Fig. 2. 

Saxanus. 
PLANCHE Il[ 
Detail de la earl'i cl'c. 
Compartiment de l a carriere de Cel'navoclă, avee des bloes s6pal'es par des 
l'igoles. mais non detaches de la l'ochc. 
PLANCHE IV 
Blocs separes par des T'igoles. 
Detail de la can'Îerc de Ccrnavodă. 
PLANCHE V 

Fig.!. Vuc d'ensemble SUI' le versant nord de la carricrc de Dcleni-Icnigc. 
Fig. 2. Detail de la cal'I'iel'c Delcni-Ienige, El. l'etat pl'esent, 

PLANCHE VI 
Fig . .1 . Detail de la cal'l'Îcl'e Deleni-Ienigc - versant sud dc la vallee. 
Fig. 2. Cavite indiquant l'extraction d'un b loc. 

PLANCHE VII 
Fig. J. Les rigoles e l la pal'tie inferieul'e de l'enclroit ou l'on a deiache un bloc. 
Fig ...... Idem. 

UBER DEN ABBAU DES I{ALIiSTEINS IN DER DQBRUDSCHA ZUR ROMISCHEN 
ZEIT 

Zusan/.menfassung 

Es ist dies ein beschcidener Ver such diejenige Hauptbeschaftigung cler ro
mischen Zeit - den Abbau des Kalksteins - aufzuzeigen, clie dic Gnmdlage der 
hohcn Z ivilisation bildetc, die sich in den e rsten sicben Jahl'hundel'tcn unseres 
Zcitalters in Kleinskythien entfaltete, Das Verstăndnis dicsC's hislorischen Pl'O

zesscs, den der Verfasser beschreibt, gcht von cincI' kurzen Darstellung cler geo
logischen Befundc in del' Dohrudscha RUS. 1n diesem Gelăndc werden fUnf Unter
einheiten mit \vel'schiedencn Eigenschaftcn el'kannt 1l .Z'\V. 1. Das Donaudelta, 
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n. Die Norclobr'uclscha mit mcso7.0ischen Ablagcnmgcn, mi t teilweise metamorpho
slerten paHiozoischen Gcbildcn - von măchHgen GraniteinschlUssen durchzogen, 
]m Gebiet von Tulcea bcfindet sich ebenfaIls p<11aozoisches Gcste in, vel'schiedene 
Schicfer. Die Trias ist hiel' von Scdimcntablagenmgen, Eruptivgestein us\v. ver
treten, Fur clie mittlcre Trias sind die clrei Fazics spezifisch : J. clie Fazies der 
1'oten K al ksteinc: 2. cler graLlen Kalksteine ; und 3. clic Guttenstein-Kalksteine mit 
sch\\'8rzen, grauen Kalkstcincn us\\'. Die obcrc Trias im Norden der Dobmdscha 
hat 7.\\'ci Fazies: 1. cliC' ~'azics cler Dolomi1cn-Kalkst.e ine; 2. clic Flysch-Fazies. III. 
Die mittlere Dobrlldscll a - die Zone der g)'ii-nen SchieJet', Die Schi efer liegen 2wi
se hen Donau und Sch\\'al'zcm Meer aLlf einem Gcbiet das im Nordcn von der tek
tonisch en Grenzlinie PcC'ineaga-Camena und im Silden von der tektonisehen Grenz
linie Capidava-Ovidiu (Canara) begrenzt \Vîrd. IV. Die Siiddobrudscha hat geo
logische Gebi lde. die dem mittleren und oberen Jura, cler Kreide, dem Tertiar und 
Quartăr angehiJi'en , Dolomite, Sande, Karste . K iC'selsteine llS\\'. V, Die Kusten
dobrudscha. clie letzte gcologische Zone hat geologische Sc.1.rmat- und Lof3gebi lde die 
an der K"J.ste vodwmmcn. 

Aufgrund dieser Skizze der geologischcn Lage d er Dobrudscha, und anhand 
v on Laboruntersuchungcn des Gesteins bestimmt cle r Verfasscr einige Zcntren des 
Gesteinabbaus in der Dobrudscha in der I'omischen Zeit. Trotz des Mangels an 
Forschun1!en, unter Heranziehung van Analogien, erklărt el' den Ursprung des 
Gcsteins, das 2um Bau von Siedlungen aus dcm romisehen Zeitalter venvendet 
\\'urde. Mit Bcginn von Callatis, im Sudostcn der Dohrudscha, und rund um die 
ganze Provinz h erum - nach Slidosten, Nordosten, an cler Donau entlang, von 
Tulcea nach Dinogetia, Troesmis und bis nach Durostorum - erklărt er, in Ab
hăngigkeit von elen Analysen und in engem Zusammenhang mit dem Gesteingehalt 
des Bodens elie Herkunft des Baumaterials cler Kunst- und Baudenkmaler usw, 
Eingchencler befaf3t sich clei' Verfasser hauptsachlich mit den wichtigeren Zentren, 
besonclers :f)ur Axiopolis-Cernavoc1a und Tropaemn. Traian·i-Adamelisi. Fur das 
el'stc Zentrum werden clie ven CI'. Florcscu in einem ălteren Studium gemachten 
13ctl'uchtungen tibe," den Abbau des Gesteins in dem am Donauufer neben Hinog 
bcfindlichen romischen Steinbl'Llch \\'iedel' aufgenommen. Es wel'den neue Bestim
mungcn uhel' den intensiven Abball gemacht. Obel' clie Aushebung der groBen 
SteinblOcke, uber dic \Vcrkzcuge, clie dazll in Gcbrauch waren und liber die An
b c tung des Sehutzgottcs Hercules Saxanus. 

Oe I' Steinbruch v an Ienige-Delcni is t schon Iăngel' aus einigcn F'aeharbeiten 
bckannt, El' wurde C'igens fUi' den Bau dcs g:rof3cn Siegesdenkmals von Adamklissi 
zu Bcginn des 2. Jh. 1I.Z. croffnct. Im Jenige-Tal, 2,5-3 km nord6stlich vom 
Dcnkmal cntfernt sind 2ueh hcutc ehva 10 PlInkle zu erkennen, alls denen Stcin 
gcbrochcn wlIrde, Massiv v·nu'de el' jecloch nul' aus vieI' solcher Punkte abgebaut 
Der von den Arbeitern - metaZZici odei" lapidinarii --.:. gebl'ochenc Stein wurde 
a btl"ansportied tind an Ort und StcIIe behauen \vo das Dcnkmal crrichtet wurde, 

Ki.irzlich erkannte Stcinbl'i.ichc warcn in Babadag-Zebil fur Histria; in Do
loj man-Argamum ebcnfall s ftir Histria abel' 311ch ftir clie romischen Ortschaften 
cler G egend; im Dervenl.-Păcuiul lui S O.?r c flil' die cla7.ugchorcndcn romischen 
SiC'd lun gen: in Dobl'omil' fU r Ciuitas Auscleccll<.:ium unei besonelel's clie Steinbruche 
von Albeşti-Limanu fi.il- Cal.latis; fur Constan ţ a cl ie von Tckirghiol, Ovidiu (Ca
nara) us\\' , 

Dic histol"ischen Bcll'achtungcn weiscn darauf hin, daB die zahll'eich en Stein
brliche zur romischen Zeit, der Gegenstand intcnsivcn Abbaus zu 6konomischer 
Bltite- nnd Friedcnszeit a n der Niederdon3U \\'arcn, Sic ,,'erelen zur Zeit der Vol
kCTwande'l'lmgen im 4,-7, Jh, offengclasscn und verfallen. In diescr Zeit ist das 
g:mze Kleinskythien ein ausgesproehener Kricgsschauplatz. 

AbschlieBend \:veist der Verfassc[' aur die ausschlaggebende Bedcutung des 
K alkstci ns in d€!" Antikc im okonomischen Lcben der romischen \Vclt, in der an 
den Donaumundungen gelC'gcnen Provinz, 

203 



Abb. 1. 
Abb. ~. 

Erkliinmg der _-lbbiLclwlgen 

TAF EL 1 
Das Donauufer sliclJich von del- Sp.lign .v-BriicJ,(' bei Cel'navoelă . 

- Gesam tans icht des Stcinbruchs v (m Axiopolis-Ccrnavodă. 

TAFEL II 
Abil. 1. - Teilansicht des SteinbnLchs. 
Abb .. ) - Aushohlung unei \\'anel, in elel' clas Bilci des Heraklcs Scxanus sicht

ba l' ist. 

Abb. l. 
Abb. 2. 

Abb. 1. 
Abb.2. 

Abb. 
Abb . . , 

Abb. l. 
Abb. _. 

TAFEL III 
Teilansicht des Stcin bl"uchs. 
Abschnitt des SLeinbruchs von Ccrnavod6 mit dLll'ch H.illcn abgdrcnnten 
S~cinbIăcken, clic 2.bc1' aus c!rm Fcls nicht losgeltist sînd . 
TAFEL IV 
Dureh Rinnen getrcnntc ~tcinbl6ckc im Stcinlwuch von CC1'n2.Voc!tt . 
Durch Rinncn gdrcnnte StcinbWcJ..-e, Teilanskht aus dem St0înbruch 
von Ccrnavoclă, 
TAFEL V 

- Ccsamtal1sicht des No!'dabhcmqcs des Stcinbl'uchcs Dclcni -Icnige. 
- Teilansicht uus clem Skinbruch DC'lcni-Tcnig:c im gcgcnw~irtigen Zustand. 

TA FEL VI 
Teilansicht aus dem Stcinbruch Deleni-lcnige, Slidabhan.g: cles 'fals. 
R innspUt' aus cler ein Stcinbloek abgcbaut \\"\.l l"cle . 

TA FEL VlI 
Abb. 1. Dic Rinncn uncl 'cler un1crc Tcil cler St{'lle von der cin Stf'inblock 

abgebaut \\·ul'de. 
Abb . 2. - Desgl. 


