ANDEZITUL UTILIZAT DE <DACI 1N CONSTRUCŢIILE
SACRE DE L SARMIZEGETUSA REGIA PETROGRAFIA ŞI PROVENIENŢA

1. Caracterizarea petrografică a andezitului din piesele arheologice

de la Sarmizegetusa Regia
Consideraţii

mac-roscopice. Roca (ande~it

cenuşiu)

are

structură

por-

firică şi textură masi;vă; pasta vitroasă-microcri!sitalină, conţine cristale
faneritice, leuoocrate (feldspaţi) şi melanocrate (hornblendă; macroscopic nu se observă biotit). Feldspaiţii sunt proaspeţi, au dimensiunile

cuprinse între 2-3X4-5 mm, iar ambibolii cu habi,t prismatic-columnar (idiomorfi) măsoară în genera:! 1-3 X 3-5 mm.
O ,trăSătură particulară a andezitulu~ o -cons-ti1tude prezenţa encla;velor microdioritke în care se recunosc macroscopic prisme de feldspaţi
şi hornblendă (1-2 mm mărime), prinse într-o masă microgranulară
holocristalină de compoziţiie felJdspatică. Enclavele au formă ovală, subrotundă, mărimea este cuprinsă între câţiva mm şi 5-8 cm, ratr mai
mult. Zona de contact între roca gazdă şi xenolite este marcată, de
regulă, printr-o uşo,ară dizolvare supe:rgenă care conferă contactului,
aspect spongios-cavernos.
Descrierea macroscopică. Conform analize'lor microscopice roca, corespunde unui andezit cu hornblendă şi subordonat b-iotit, a c~iru:i
descriere o redăm în continuare.
Andezitul prezintă structură porfirică, textură masivă şi suborientatâ, mai rar clar-fluida~ă (Pl. II, fig. 4, 6, Pl. III, fig. 8), observabilă
la matricea rocii în ca:re microlitell.e de feldspaţi şi de hornblendă sunt
în general orientate. Masa rocii cvasi-holocristalină, frecvent pilo.taxitkă cantitatea de sticlă creşte în zona marginală a corpului subvulcani·c - a1că,tuită din microlite de plagioclazi, hornb'.endă, biotit,
minerale opace, suportă un proces incipient de argilizare. Componenţii
faneri'tici s1unt alcătuiţi preponderent din plagioclazi (oligodaz - andezin = 25-400/o An) la care se observă, atât limite tranşante cu
pasta, cât şi contaote neregularte, marca-te de acţiunea corozivă a topituri~ (pastei) asupra cristalelor ce flotau în topitura magmatică. Plagiocuazii sunt maclaţi polisintetic, saru prezintă structură zonară (Pl. I,
fig. 1, 2, 3); se observă adesea, la unul şi acelaşi cristal, două ger.2L1ţii
de feldspaţi, manifestând fenomene de reacţie între ele ul:timul fiind
rezuttat prin supracreştere.
Fenocristalele de plagioclazi conţin incluziuni de hornblendă, apatit
şi sticlă vulcani.că; agregate fibroradioale de zeoliţi, ou dispunere în
evantai, se observă uneori în cuprinsul feldspaţilor şi în pasta rocii; o
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cloritizare incipientă a feldspaţilor daitorată soluţiilor cu fier se constată
la unele cris,tale.
Hornblenda brună apare în can:ti,ta•te apreciabilă; mkroHtele de
hornblendă sunt în cea mai maa-e parte opacimt:e, mai rar s,lab cloritizate, rerunoscute după conturiul ,cristalografic marcat de mic.roagrega,te
ox.idice ((?pa-cit), cu sau fără relicte de hornblendă (centra'.) (Pl. I, fig. 1,
Pl. II, flg. 4, 5). Hornblenda faneriitică (brun-roşcată) este de regulă
opaciza-tă mwgin~; la peritferia cristalelor se re0unoaste uneoiri si o
trecere în biotit; generaţia faneritkă de hornblendă co~ţine incluz.iuni
de feldspaţi şi apati,t; corodarea magmatică, ma:r~ginală, a hornblendei
se observă adesea.
Biotitul apare, atât ca mineral primar, fane,ritic (0,30 X 0,80 mm) şi
mic-rolitic, de regulă opacizat şi uneori parţial c:oritizat, cât şi ca produs secundar pe seama hornblendei; lipsa drstalelor mai dezvoHa-te de
biotit în rocă şi opa.cizarea microlitelor, îngreunează apredeireai cantitativă a biotitului primar.
O evaluare procentuală a componenţiµo-r primari în rocă, apreciază
cca 600/o pastă (microlite, stklă, componenţi oxidici), cca 400/o fa111eriite
(270/o feldspa1i, 120/o hron])lendă, 0,5-10/o biotit).
Probele de andezit, anai:izate, provenite din piese arheologice de
la Sarmizegetiuisa Regia, aparţin în mod indubitaibil :ta un pe:trotip unic:
andezit cenuşiu cu hornblendă (brună) şi subordonat biotit, 'in considerente de ordin structural-textual, definesc roca, ca provenind dintr-o
structură subvulcanică (neogenă).

2. Descrierea andezitului de la Pietroasa (Deva)

Cairact&iziarea macroscopkă. Inves-tigaţiiie rroastre privi'toa.re la
sursa andezitului exploatait şi utilizat de daci la edificarea. unor monumente, aflate 'În ceea ce s-a numit „incinta sacră" de la Sarmizegetusa (I. Glodariu1) s-au opri,t asupra andezitelor de vâ·rstă neogenă din
împrejurul munidpiului Deva. Din toa,te oourenţ.ele examinate, am obţi
nut similitudinea andezi•tului „dacic" cu andezitul de Pietroasa (Deva),
a cărui caracterizare geologică-petrografică o prezentăm în ceea ce urmează.

Andezitul de PietroaJSa., exploatat în ca•riera cu acelaşi nume afloîn deaJ.ul B~jan (şi în valea Bejan) din extremitatea sud-estică a
municipiului Deva. în prezent cariera Pietroasa are frontul de exploatare de cca 100 m şi se dezvoltă pe două trepte active, în care, cea
superioară esite aibia. schiţată.
Rooa exploatată este run andezit cenW;iiu, cu structură porfirică,
traversat de o reţea densă de fisuri şi fracturi cu diferite orientă-ri, în
ultimull. caz recunoscându-se brecii de falie. Fisuri1e, fracturile, permit
detaşarea blocurilor de piatră în procesul exploatării.
rea.ză

1 I. Glodariu, Cariere
1985-1986, XXIII, p. 91.

şi

exploatarea pietrei în Dacia preromană, Actal\IN,
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Prezenţa enclavelor con!feră rocii, o par.tkulairi!ta'te fi'ziografică cu
v1:1loare diagnostică; se recunosc enclave de microdiorit şi de r-oci metamorfice comei:ficate. Enclavele micriodiori{ice sunt cele mai frecve~,
au forme ovoidale, subrotunde, 11..meori angulare, iar dimensiunile sunt
cuprinse înrt:re 1-15 cm; uneori sunt slab epido'tiza te, fenomen remarcat local şi asupra andezitelor.
Desor'ierea mkroscopică. Roca se caracterizează printr-o structură
porfirică, textură subfluidală sau fluidală, marcată de orientarea, prefernnţială a microlitelor de feldspaţi (0,015 X 0,030 mm 0,06 X 0,20 mm)
şi hornib'lendă (0,06X0,12 mm 0,08 X 0,40 mm).
Martricea rocii se compune din sticlă şi microlite (feldspaţi, hornbledă, magnetit),
care înglobea,ză cristale dezvoltate de f:eldspaţi şi
homblJ.endă, mad rar biotit.
Fenocristalele de feldspaţi (max. 2-3 X 5-8 mm) au suprafaţa
proaspătă, prezintă macle polisintetice, dar şi o structură zonară, indasiv fenomene de metasomatoză alcalină, care distruge în parte, structura zonală iniţială şi maclarea polisintetică. Feldspaţii conţin incluziuni fluide şi de sitidă vulcani-că (sub formă de borduri), de apatit,
hornblendă şi feldspaţi de primă generaţie. Unele crista[e de feldspat
sant intens resor,bi•te magmatic, conservându-se sub formă de relricte ale
căror SIWUctură zonală trădează me-ga'fanerite feldspatice.
Hornblenda brnnă, m'icrolitică şi faneritkă este un component principal al rocii; mioroiiitele de hornblendă şi mai poţin faneritele sunt
opadzate. Secţiunile perpendiculare pe axul cristalografic ce evidenţiază
structura de ,supracreştere a horniblendei, în cel puţin două etape. Adesea, nucleol crista:lelor este intens opacitizat (hornblendă de generaţia I),
~ care urmearză hornblendă relativ proaspătă, supracrescută, bordată periferic de un inel oxidic (hornblendă resor,bită magmatic). Hornblenda conţine incluziuni de feldspat şi accidental de zircon (0,05 X
0,08 mm) şi apatit. Este evi(ientă coroziunea marginală a hornblendei.
Microscopml Sl!lrprinde, accidental, lamelle de biotit (0,07 X 0,15 mm)
cu clivaj perfect, de regulă intens opacitizate. Magnetitul primar (magmatic) este idiomorf (0,65X0,80 mm), conţine incluziuni de feldsp.3ţi
în care se observă apatit (Pl. III, fig. 7, 8, 9; PL. IV, fig. 10, 11, 12).
Roca s,aportă o afecţiune hidrotermală marcată printr-o depunere
de calcit pe fisuri, prin zeolitizare (sferoHte de zeoliţi în pastă), o slabă
clorirt:izare a biofitului şi epi'dotizare a plagioclazilor.
Compoziţia procentuală: oca 55~600/o pas-tă şi 45-400/o fanerite
(feldsp.3t p!agioclaz 300/o, hornblendă 13o;0, biotirt 0,50/o ozixi prima:ri !l,50/o).
1

în

3. Provinenţa andezitului utilizat de daci
construcţiile monumentale de la Sannizegetusa

Regia

Se rema:r,că
utilizarea andezitului de către constructorii daci, în
cazul cetăţii de lai SarmizegetJusa Regia, numai la confecţionarea unor
obiecte (obiective) speciale: construcţii de cult; altarul de sacrificiu,
sanctuarul mic cir,cular, sanctuarul mare ciroular, alte trei patrulatere,
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tamburi ş~ chiar baze de coloa111e; vase, probabH, cu o anumită funcţio
nalitate la, procesiu~le religioase etc. Andezirul, piatiră preroa,bilă Ja
prelucrare, s-a utilizat sub formă de piatră fin'isată şi semipr'ellucrată.
Rezultă de aici, importanţa şi valoarea deosebită ce o confereaµ dacii
acestor roci remarcate prin rezistenţă, compactitate (vasele din andezit
păs:trau apa) şi aspect;ul estetic plăcut. Dacă calcarul, era pentru dad,
roca ordinară folosită în construcţii de orice fe~, andezitllll.ui i se confereau (recunoşteau) calităţi superioare, inclusiv valoare monumentală.
Un impor!tant semn de întrebare, la care arheo'.ogia nu a oferit un
răsp-..ins nee::::hivoc până in prezent, priveşte predzarea ocurenţei geoiogice sau a sursei andezitului utilizat de daci în construcţiile monumentale de la Sa-m1izegetusa Regiia. Versiunea, încă în vigoare, prelUJaită
de arheologi de la reputatul G. Teglas2 consideră, în mod eronat, drept
sursă, andezitul din dealul Uroi de lângă Simeria (I. Glodariu3).
Andezitul de la Uroi este o rocă cenuşie-roşialtică, microgran'Ullară,
cu pairti.cularităţi structural-texturale ş.ii de compoziţie, net dirferiite faţă
de ale andezitului identifkat ca resturi arheologi'Ce la Sarmizegetusa
Regia.
Investigaţii•le noastre de teren şi studiul pe.trografic-minerawgk al
obieotelor arheologice de andezit de la Grădiştea de Munte, şi comparativ, al andezitelor din diferite ocurenţe geologice amplaS:alte în împrejurimile municipiului Deva, precizea·ză corespondenţa petrografică perfectă între „andezitul dacic" de la Sarmizegetusa Regia şi andezitele
de la Pietroasa (Deva). Punctul de exploatare dacic este probabil, amplasamentu[ actualei cariere Pietroasa din dealul Bejan, situată ~a periferia sud-estică a municipiul'lli Deva. Continuarea u~terioară în diferite
etape şi amplifica-rea exploatării andezitului de Pietroasa din dealul
Bejan au şters -mmele exploatării dacice.
Andezitul din cele două surse (Sarmizegetusa Regia şi cariera PiEtroasa) este perfect comparabil petrografic-mineralogic. Recapitulăm
câteva caracteristici comune ale aces ,uia:
• i~enititaitea macroscopică (culoare, compoziţie minerală, structură .şi
textură, inclusiv raportul pastă-fenocristale);
• prezenţa eI1JClavelor de diorit .şi 1 de roci metamorfice;
• caracteristicile microscopi-ce exprima te prin:
- structura porfirică şi textura variabilă, de la masivă, la suborientată, local fluida,lă;
- compoziţia minera'ogic{1 identică, atât a pastei (microliite de plagioclazi, hornblendă, minerale opace, rar biotit), cât şi a faneritelor;
- opacizarea avansată a melano-eratelor (hornblendă, biotit);
- fenomene de resorbţie magmatică asupra componenţilor minerali
(feldspaţi, hornblendă, biotit);
- conţinutul identic al incluziunilor din feldspaţi (hornb'endă,
apatit) şi din hornblendă (feldspaţi, apatit, rar zircon);
2

G. Teglas, Hunyadvtirmegye foldyenek tortenete, I. Budapest, 1902, p. 193.

p. 193.
3

I. Glodariu, idem.
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rid);

-

şi1 zeolitizare.
precizează provenienţa

Slaibe fenomene de cloritizare

In cancluzie, prezentul studiu

andezitului
utilizat de daci în ronstrU1cţiile sacre de Ia Sarmizegetusa Regia, identificând-o cu andezitul de Deva, ocurenţa din dealul Bejan (Deva), înlăturând o eroare arheologică ce persistă de aproape o sută de ani (1902).
IOAN MARZA

THE ANDESITE USED BY DACIANS IN SACRED CONSTRUCTIONS FROM
SARMIZEGETUSA REGIA - PETROGRAPHY AND ORIGIN

(Summary)

The paper describes the, andesite's petrotype subvolcanic, grey andesite
with hornblende, and. subordinate biotit used by Dacians in the sacred constructions from Sarmizegetusa Regia (The Great Sanctuary, The Small Sanctuary,
'iI'he Sacrifice Altar, etc.) identifying ait the same time its geological occurence
(ancient exploi,tation): the andesite from the Dealul Bejan (The Bejan Hill Deva).
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2
Planşa

s tru ctură porf iri că ; se remarc ă opac itizarea parţial ă şi tota l ă
a h orn blendei (H). S3rmizegetus a Regia (proba 17, p il as tru, terasa a XI-a),
N+. 55X .
fi.g. 2. Andezit cu str uctur ă porfirică şi fenocristale de plagioclazi zonaţi (P ).

Fig . 1. Andezit cu

Sanniz:egetusa Reiia {proba 18, tarnour de

coloană),

+,

N

55 x .

2
Pl.:i.~ şa.

II

s t r u c tură porfirică , Sa rmizegetusa Regia (p roba 17, p il astru,
te r asa a XI-a), N+, 55 X.
F ig . .J.. Andezi t cu stru c tură perife :·i că ş i textu:-ă subfluid ::i lf1; J~o rnb'.endă, (II)
este o p aci t iza tă . Sarmizegetusa Reg i,1 (p rolx 1 18, ta mbu r de c o lo a n ă din
Sanctu,1rul Mic), N
55 X.

F ig. 3. A nd ezit c u

+,

Planşa

1/l

cu feno cris tale de h ornble nd ă . Sarmizegetusa Regi a (Proba 19,
Sa nctuarul Mare - circ ular), N+, 55X.
Fig. 6. Andezit cu str u ctură porfirică; se observă feno cristale de plagioclazi zonaţi şi hornblend ă . Sarmizegetusa Regia (Terasa a X-a), N+, 55X.

Fig. 5. Andezit

Planşa

TV

cu hornblend ă (Hb) şi biotit (Bi), s tructur ă
Pietroasa (Deva), N+, 55 X.
Fig. 8. Andezit cu struotur ă porfiric ă şi textură s ubfluid a l ă;
. (Deva), N+, 55 X .
Fi g. 7. Andezit

p orfiric ă ;

cariera

cariera Pietroasa

I

Planşa

I

V

cu s tru cf:Ură i:oriirică ~·i ;; ext11ră or ienta,'.ă; catr:i era Flietrrn'.lsa
(Deva) , N+, 55X.
Fig. 10. Cristal de hornblend ă cu centrul şi periferia opaci tiz a te; cariera Pietroasa (Deva), N+, 35X.
F i g. 9. Andezit

Pla :işa

VI

F ." g. 11. Fe· d spa t

plag ioclaz zo;-:at, în ma~a a nd e: itului, cariera Pi eLoarn (Deva ),
N+, 150X.
Fig. 12. Enclav ă d e microd ior;t din a ndezit ; cariem Pietroasa (Deva ), N+, 40 X.

