CONTRIBUŢII LA IS'fORICUL CUNOAŞTERII EXPLOATARII
ŞI UTILIZARII ROCILOR îN TRANSILVANIA DE NORD-EST

101\N CHINTAUAN

începînd cu Neoliticul, uneltelor de piatră şi se adaugă ceramica. Piese litice
din Neolitic au fost semnalate din peste
70 de localităţi ale judeţului şi cele mai
numeroase au fost descoperite la Bistri-

Teritoriul Transilvaniei de nord-est include unităţi de relief diferite, cu o alcătuire geologică complexă. Apare aici
o gamă largă de roci magmatice, metamorficc şi scdimentare, utilizate de secole, în funcţie de proprietăţile lor ~i de
necesităţi. Lu suprafaţi1 ,şi deci mai la îndemînă pentru cunoaştero şi utilizare, au
fost aceleu care apar în zonele montane
şi submontanc Ţiblcş, Rodnei, Bîrgău şi
Călimani, cărora li se adaugi1 rocile
din
zona deluroasă. Rocu, pi3tra, a fost prima component<1 a naturii cunoscută de om
şi "pietrări tul" constituie una din cel<'
mai vechi îndeletniciri. Cea mai preţioasă" piatră a fost atunci, la începuturi,
cremenea ; ca a fost prima unealtă şi armă. Piatra a fost preţioasă pentru om ;;i
prin adăpostul pe car2 i l-a oferit la începutul existenţei sale. În piatră a găsit
culorile, pe care le-a folosit la realizarea
picturilor din peşteri (adăposturile sale
din piatră) şi metale din care şr-a făcut
unelte şi arme. Piatra a utilizat-o apoi
pentru realizarea a noi şi noi unelte, iar
dupa aceea a prelucrat-o artistic, s-au
au folosit-o în construcţii.
Pînă azi au dăinuit aici, în Transilvania de nord-est, unelte, arme, obiecte,
sculpturi şi construcţii din piatră, ·executate cu multe secole în urmă. Unelte si
arme din piatră (gresie silicioasă cu glau"conit, obsidian), datînd din Paleoliticul
superior (Gravetian) au fost descoperite
la Uriu, Agriş, Cepari şi Cormaia, dar
numărul staţiunilor paleolitice credem că
este mult mai mare pe acest teritoriu
Confecţionarea pieselor litice (unelte ;şi
arme) în Epipaleolitic, Epipaleoliticul tîrziu şi Neoliticul aceramic, continuă, iar

ţa, Slătiniţa, Viişoara, Şintereag, Coldău.

În perioada mijlocie a neoliticului apar
topoarele perforate, a căror prezenţă este
semnalaU1 pînă după epoca bronzului.
Uneltele si armele au fost făcute din silex, opal,' obsidian, gresie glauconitică,
~isturi nf'gre, andezit, roci ·care intră in
alcătuirea geologică a acestui teritoriu şi
apar la suprafaţă in numeroase puncte,
dar unele dintre ele (opal, obsidian) apar
şi izolate în masa unor roci.
După aceast~1 perioadă de
utilizare
numai a unor roci cu proprietăţi deosebite (duritate mare, aşchiere după anumite plane etc.) urmează o alta în care
vor fi folosite roci comune, dar utilizate,
în funcţie de proprietăţile lor, în diverse
scopuri.
Argila şi nnrna a fost folosită pentru
confecţionarea
ceram1cn (vase, tuburi),
cărămizilor, cahlelor şi ţiglelor.
Gresia şi tuful vulcanic sînt componente ale zidurilor tuturor construoţiilor
vechi. Tuful vulcanic este roca pe care
o întîlnim şi în elementele decorative, ornamentale.
La toate bisericile si casele vechi de
piatră din Transilvania· de nord-est s-a
folosit tuful vulcanic ca piatră brută şi
prelucrată artistic.
Tufurile vulcanice ("tuf de Dej" şi
"tuf de Viişoara") prelucrate artistic le
întîlnim la bisericile (evanghelice şi reformate) de la Herina, Şieu Odorhei, Bistriţa, Jelna, Matei, Vermeş, Lechinţa, Al-
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1. Roci tari (compacte)

beştii Bistriţei, Arcalia, Beclean, Bozieş,
Budacu de Jos, Cepari, Comlod, Corvineşti, Crainimăt, Delureni,
Dipşa Dumitra, Fîntînele, Fîntîniţa, Livezile, Malin, Monariu, Moruţ, Petriş, Reteag, Rodna,

Săsarm,

Slătiniţa,

Şieu,

Şieu

Apar în zona montană şi submontană
a Transilvaniei de nord-est în cantităţi
mari, iar dintre ele au fost cunoscute şi
utilizate, mai întâi, rocile magmatice sau
eruptive ; andezite, dacite, riodacite, riolite. Aceste roci, datorită durităţii lor ridicate, rar au fost prelucrate artistic, dar au
avut o largă utilizare în construcţii şi în
confecţionarea de stîlpi, monumente funerare, troace, trocuţe, pietre de rîşniţă, pietre de moară, ancadramente simple.
Andezitul este o rocă eruptivă dură,
expl-oatată pe valea
Ilvei (Poiana I1vei,
Măgura Ilvei) din Munţii Bîrgăului, pentru fundaţii, ziduri, şi mai rar pentru
trepte, monumente funerare, ancadramente. Deşi nu putem preciza cu exactitate
începutul exploatării rocii aici, putem presupune că a avut loc odată cu primele
l o:::uiri pe acC'ste meleaguri. Casele vechi
şi bisericile din această zonă au fundaţiile
din andezit. Azi roca respecti vă este folosită şi pentru
pavaje. Rezervele sînt
mari, corpurile eruptive, intruzive, de
această natură, sînt prezente în tot masivul Bîrgăului. Intruziunile respective au
străpuns, parţial, rocile sedimentare paleogene şi neogene, iar eroziunea ulterioară le-a scos la zi. Unele dintre ele au
si mineralizări demne de luat în seamă.
· Dacitul si riodacitul de la Sîm;eorzBăi şi de pe. valea Cormaia constituie alte>
două tipuri de roci eruptive, utilizate de
decenii, în construcţii.
Riolitul este roca eruptivă cunoscută
şi utilizată de secole,
pe acest teritoriu
transilvan. Ea apare la Ciceu Corabia,
unde alcătuieşte un mare corp eruptiv.
Riolitul este o rocă eruptivă efuzivă. neovulcanică, calcoalcalină, cu textură masiv poroasă şi o culoare ce variază de la
cenuşiu inchis la alb-cenuşiu şi alb-verzui.
Pieirarii din zona Ciceului îşi scoteau
piatra din dealurile Ciceu. Măgura, şi
Muncelul, alcătuite din riolitul ce apare
ca şi corpuri intruzive în masa de roci sedimentare. Din nivelele dure şi poroase
pietrarii confecţionau pietre de moară şi
de rîşniţă, iar din cele mai puţin poroase, se făceau troei, trocuţe, jgheaburi
pentru animale, stîlpi de poartă, tocile,
cruci etc.

Măgheruş,

Odorhei, Şintereag, Şirioara, Tărpiu,
Tonciu, Ţigău, Viişoara, Viţa (fig. 1).
Tot din "tuf de Dej" este făcută crucea de piatrc\ datată 1798, situată pe marginea şoselei Bistriţa-Vatra Dornei, la cea
1,5 km amonte de Rusu Birgăului (fig. 2).
Din tuf vulcanic sînt făcute fundaţiile,
zidurile, terasele şi blazoanele nobiliare
ale cast€lelor de la Arcalia (sec. XVIII).
Beclean (sec. XVIII), Comlod {sec. XVII),
Cristeştii Ciceului (sec.
XVIII), Cristur
Şieu (sec. XVII), Dobric (sec. XVIII), Ilişua (sec. XVlll), Matei (sec. XVII), Posmuş (sec. XVII), Şieu (sec. XVIII), Urmeniş (sec. XVII) (fig. 3).
Tuful vulcanic a fost utilizat la construirea, în Bistriţa, a zidului cetăţii,
Turnului Dogarilor (sec. XV-XVI) şi caselor din centrul istoric. Lor li se adaug<l
biserica fostei mănăstiri minorite (sec.
XIII-XVIII) din Piaţa Petru Rareş.
Tăria, rezistenţa, aspectul general (frumuseţea lor naturală), uşurinţa cu care
se despică şi se cioplesc (pentru unele
dintre ele) şi posibilitatea de a fi folosi te
in fabricarea unor materiale de construcţii, au făcut ca pietrele utilizate la început ca unelte, ca arme de apărare şi,
uneori, ca obiecte de podoabă, să devină,
de timpuriu, importante materiale pentru construcţii, ornamentări arhitecturale,
obiecte utilitare etc.
Se poate chiar afirma că în multe oazuri prezenţa unei anumite "pietre" în
apropierea unei localităţi oarecare a imprimat caracterul preocupărilor oamenilor,
natura locuinţelor şi calitatea căilor de
Şieu

comunicaţie.

Rodle folosite de-a lungul secolelor
pe teritoriul de nord-est al Transilvaniei
pot fi încadrate la următoarele tipuri de
roci : tari, compacte sau stîncoase (andezit, riolit, riodacit, dacit-magmatice ; şis
bri cristaline, filite, marmore, micaşis
turi, pegmatite, gnaise, cuarţite-metamor
fice : tufuri vulcanice, calcare, gresii-sedimentare) : roci moi, consolidate (argile,
marne) şi roci detritice neconsolidate (nisipuri, pietrişuri).
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n luat fiinţă :aid o "Cooperativă de prd-'
ductie si valorificarea a pietrelor de moarii.",· cu' cea 100 de pietrari şi cărăuşi.
Pietrele de moară erau transportate
şi vîndute la Bistriţa, Reghin, Zalău, Tîrgu-Mureş, Cluj, Sibiu.
.
Treptat importanţa morilor ţărăneştl
scade şi între anii 1940-1950, de exemplu,
numai 11 locuitori din Ciceu Corabia mai
practicau această meserie. Numărul lor
a scăzut si în localitătile Ciceu-Mihăieşti,
Lelesti
. ' Hăsmasu
'
. Ci(:~ului si. Ciceu Giur-

Pietrarii cuno~teau proprietăţile fizice
ale diferitelor nivele sau intercala ţii din
CQrc era alcătuită roca ; ştiau să aleagă
piatra potrivW't pentru construcţii, elemente decoraUvc, monumente funerare,
pietre de moaru, pietre pentru tocile etc.
Piatra pentru tocile, mai puţin dură,
o scoteau din locul numit "Părăul între
ponoare", iar aceea pentru trepte şi stîlpi
de poartă, din "Coada Măgurii" - dealul "Zid" (după urmele zidurilor medievale). Pe versantul vestic, stîncos, al dl.
Măgura, în locul numit "Deal", la o altitudine de cea 700 m, se văd şi azi locurile de exploatare ("hude", "guri"), sub
care se găsesc pietre de moară neterminate şi blocuri de piatră cioplite.
Nivelul de "piatră bună" se găseşte
sub stratul de sol şi un strat gros de 6 m
de tuf riolitic, numit de pietrari "gard".
Apariţia şi dezvoltarea pietrăritului aici
la Ciceu s-a datorat atît existenţei !'Odi
corespunzătoare cît şi productivităţii slabe
a solului.
Prima menţiune documentară asupra
pietrăritului la Ciceu datează din 1552,
cind intre darurile iobagilor din Ciceu
Corabia sînt menţionate şi cinci pietre
de moaru. În anul 1703 sint menţionaţi
trei ·tăietori de piatră, un cioplitor şi un
olar ; în anul 1715 lucrează aici 15 cioplitori de pietre de moar<'i ; iar în 1750,
26 de oameni lucrau la cioplitul pietrelor
de moară.
Din anii 1791 si 1795 există si date
referitoare la prod~cţia realizată de cioplitori : fiecare iobag era obligat, săptă
mînal, s<'i facă o piatră de moară. Documentele din perioada respectivă precizează că aici era cea mai bună piatră de
moară din tot
Ardealul. La 1690 de
exemplu, Mihail Apaffi cere din Făgă
raş ca
bis·triţenii să-i
procure şi să-i
transporte 20 de pietre de moară. În anul
1750 Gaspar Zuch din Şieu cerc pentru
5tăpînul său opt pietre de moară. Pietră
ritul era practicat şi în celelalte sate din
apropierea cetăţii Ciceului şi primele
menţiuni le găsim în Conscripţia din 1750,
care spune că in Leleşti erau 16 tăietori
şi 3 cioplitori de piatră, la Canciu (Dumbrăveni), 5 tăietori de pietre de moara.
In anul 1850 satele Ciceu Corabia şi
Ciceu Giurgeşti aveau cei mai mulţi cioplitori de pietre de moară. în anul 1930

geşti.

în anul 1959 meşteşugul respectiv
dăinuie doar la Ciceu Corabia fii Ciceu
Mihăieşti. După 1989 pietrăritul a fost
reluat ca meşteşug şi azi numărul celor
care confecţionează pietre de moară este
în continuă creştere.
Dintre rocile metamorfice (cristaline),
marmora este aceea care se exploatează,
dar numai de cîteva decenii. Această întîrziere în utilizarea ei o punem pe seama necunoaşterii locurilor ei de apariţie
la suprafaţă, locuri mai greu accesibile şi
acoperite de păduri în urmă cu secole.
Azi roca se exploatează în carierele de
pe valea Cormaia, valea Anieşului şi valea Rebrei (Gu~et), iar utilizările ei ne
sînt bine cunoscute. Albă, rubanată, verzuie, roz, marmora de aici este solicitată
mai ales pentru lucrări ornamentale.
Celelalte roci cristaline din M. Rodnei au fost şi sint folosite numai la fundaţii şi ziduri.
Dintre rocile sedimentare, tuful vulcanic ("tuful de Dej" şi "tuful de Viişoa
ra) ~are o vechime ·şi largă utilizare. Rocă
sedimentară, prin modul de formare, dar
rezultată prin depunerea în bazine acvatice a cenuşilor vulcanice, tuful vulcanic "de Dej" are cea mai mare grosime
~i întindere la
suprafaţă pe teritoriul
Transilvaniei de nord-est. Rocă sedimcntară, de natură eruptivă, avînd culori ce
variază de la alb-cenuşiu-gălbui, la albverzui-albăstrui, tuful constituie un de.
pozit cu grosimi variabile (90 m grosime
maximă la suprafaţă, la Cepari), în sedimentele badeniene şi apare la suprafaţă pe o linie care uneşte localităţile Bistriţa Bîrgăului Susenii Bîrgăului Dumbrava - Dumitra -- Cepari - Mintiu - Piatra - Ilişua - Uriu - Reteag
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Dej,

linie ce

marchează.

şi

lui şi atunci de la 30 la 60 zile, iar produsele rezultate erau destinate în primul rînd nevoilor locale. Exploatarea se
făcea prin cariere mici. Prelucrarea pietrei, a avut şi are două ramuri, care s-au
dezvoltat în funcţie de obiectele produse
şi în funcţie de tehnologia utilizată : prelucrarea pietrei în elemente de construcţie (mai veche) şi confecţionarea obiectelor de piatră (mai nouă). Din piatra extrasă şi făţuită se realizau temelii de case,
ziduri, pivniţc, laviţe, mese joase, stîlpi
pentru porţi, podcţe în faţa caselor, stîlpi
pentru garduri, prispe, semne de drum,
semne de hotar. Mai multă muncă cerea
prelucrarea pentru realizarea de "colaci"
("gardini") pentru fîntîni, vase pentru apa
animalelor (halauă, troace, trocuţe), ancadramente, monumente funerare, statui
etc. Pro:luscle meşterilor pietrari erau destinate în primul rînd satisfacerii nevoilor locale, meşteşugul purtînd caracteristicile industriei săteşti. Cioplit0rii de piatră produc cu metode şi unelte concepute
de ei, pe baza experi2nţei acumula-te în
tehnologia tradiţională. Ba mai mult, terminologia fazelor de lucru, a uneltelor şi
varietăţilor de rocă, le aparţine.
Valorificarea produselor o realizează,
în cea mai mare parte, prin G1ubrea dircct,i a cumpără·torilor. Demn de menţi-o
nat este faptul C:t toGte operaţiile, începînd cu exploatarea pietrei, continuînd cu
prelucrarea şi terminînd cu valorificarea, le făcea, în majoritatea cazurilor,
aceeaşi persoană, şi mai rar cu antrenare" membrilor familiei sale sau asociati.
Epoca de. maximă înflorire a pict.ră
ritului a fost sec. al XIX-lea.
CaLcarul apare insular la suprafaţă pc
acest teritoriu, are o vîrstă paleooenă si
calităţi ce-l recomandă mai puţin "'pentru
prelucrare artistică sau construcţii. A fost
folosit pentru obţinerea varului. Vără
ritul se practica mai ales la Rodna, iar
"piatra de var" se scotea din locul numit
"La vărării", situat pe malul drept al pîrîului Izvorul Băilor. afluent de dreapta
al Some.şului Mare.
Calcarul se desprindea din stîncă, apoi
era sfărîmat şi cliidit in cuptoare, construite pc pante, cu gura cuptorului în~prc baza pantei, pentru a uşura încărca
rea lui cu "piatră de var" şi descărcarea
varului din cuptor. Varul obţinut aici a

vechile

exploatări.

La castrul roman de la Ilişua s-a folosit tuful din aflorimentele situate la
nord de localitate ; pentru castrul de la
Orheiu Bistriţei, tuful de la Dumbrava
etc. De fapt, exploatarea tufului a început în perioada preromană şi a continuat, fără întrerupere, pină în zilele noasde
tre, lucru dovedit de construcţiile
toate tipurile prezente în acest perimetru transilvan.
Din tuf autohtonii şi romanii, au realizat altare, monumente, statui şi construcţii, iar cei care i-au urmat au făcut monumente funerare, stîlpi de poartă, troei,
trocuţe, ancadramente, statui (fig. 4). Dacă
prezenţa riolitului a făcut să apară centrul de pietrari de la Ciceu, prezenţa tufului vulcanic a dus la apariţia pietrarilor la Mintiu, Susenii Bîrgăului. Livezile, Slătiniţa, Unirea, Bistriţa, Dumitra,
Cepari etc. La Mintiu, roca este exploatată· în partea de nord-est a satului, pe
malul drept al pîrîului Bratoşa şi din tuf
pietrarii au făcut nvmumente funcr~rc,
irepte, gardini de fîntînă, stilpi d2 poar1<1 şi portiţă, trocuţc, troei.
La construirea caselor, oamenii locurilor au folosit tuful de la începutul aşe
z{irii lor aici.
Obiectele confecţionate de pietrarii din
Mintiu, Susenii Birgăului, Dobric etc. luau
drumul localităţilor din împrejurimi şi le
întîlnim azi pe o arie largă. Ca şi la Cic2u,
pietrarii din Mintiu cunoşteau piatra
bună, iar uneltele şi tehnica exploatării
şi prelucrării erau rezultatul propriei lor
experienţe. Dintre rodle sedimentare, utilizate îndeosebi la fundaţii şi ziduri,
menţionăm şi gresia, prezentă în toate
sectoarele în care apar roci sedimentare
paleogene sau neogene. "Gresia de Salva" a fost cea mai des folosită, indeosebi
pe valea Sălăuţei şi a Ilvei. Din ca localnicii au făcut case, trepte, stîlpi de
poartă şi portiţ.:i. Aş:1dar pietrăritul, ca
me;;teşug, este prezent de mult timp pe
acest teritoriu şi credem că era practicat
de autohtoni, la care, în perioada ocupaţiei romane şi mai tîrziu, probabil, li s-au
alăturat meşteri străini, ceea ce a contribuit la amplificarea exploatării, diversificarea pieselor 1?i a folosinţelor. Piatra
sE extrăgea numai în perioada caldă a anu-
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3. Blazoane nobiliare
si terasa castelului
Bethlcn de la Arcalia (sec. XVIII), realiz·j,te
uin tuf vulc.1nic (" tu! de Dej"),

4. Stilp de portiţă, din tuf vulcanic, la
Ciceului.
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Hăş-

tive, locul de exploatare şi de mijloacele
de transport. Locurile de exploatare (carierele) au fost folosi-te timp de secole,
iar urmele vechilor cxploatări se văd şi
azi. Piese de piatră nefinisate sau ,.rebuturi", gropi şi guri de extractie marchează locurile de exploatare intensă. întreruperea exploatării rocii în unele cariere s-a datorat apariţiei şi utilizării unor
metode şi utilaje moderne de exploe1ture,
care au eliminat exploatarea aceluiaşi tip
de rocă în mai multe puncte. Rocilc au
fost folosite în construoţii (fundaţii, ziduri, trepte, stîlpi), la realizarea unor
obiecte de utilitate în gospodăria ţără
nească (trocuţe, troei, jgheaburi, rîşniţe,
pietre de moară ·etc.) ~i pentru piese ornamentale (statui, coloane, ancadramcnte,
cruci, monumente). Multe dintre aceste
obiecte, confecţionate in urmă cu mulţi
ani se pt1~trează şi azi. Aproape în toa'tC'
cazuril('. me~terii erau locuitori ai aşe
Z{lrilor din apropierea locurilor de apariţie la zi a rocilor folosite. Despre un "import" de piatrt1 nu se poate vorbi ~i rar
vom ~nsi piese din roci ce nu existc1 pe
acest teritoriu (obiecte de artn şi podoa··
be, care, sigur nu au fost realizate aici).
Documente litice arată o exploatare
continuă a unor tipuri de roci începînd
din Palcolitic, iar a altor roci începînd cu
Ncoliticul, perioada preromant1 sau a ocupaţiei romane a Daciei. Documente scrise. referitoare la exploatarea şi utilizarea
unor roci, apar tîrziu, în sec. XVI-lea şi
ele se rpferă, în primul rînd, la exploatarea riolitului din zona 'Ciceu. Multe dintre documente menţionează numai prezenţa unor meşteri pietrari şi zidari la
Bistriţa, Rodna şi Ciceu.
Analizînd alcătuirea geologică a zonei, aria de răspîndire a realizărilor din
piatră şi localiti'iţile în care au existat pietrari, ajungem la concluzia că cele mai
vechi cariere de piatră au fost la : Dobrie, Ilisua, Uriu, Reteag, Dumbrava,
Dumitra, Cepari, Mintiu, pentru tuf vulcanic : Ciceu, Corabia, pentru ri'Dlit ; Poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Ilva Mare, pentru andezit. Locurile de exploatare a celorlalte tipuri de roci nu prezintă o prea
mare importanţă deoarece erau numeroa . .
se şi de mică anvergură. Din datele culese se desprinde concluzia că majoritatea construcţiilor, pieselor de utilitate

fost folosit în toate satele de pe cursul
superior al Someşului Mare.
2. Roci moi, consolidate.

Argila, sub diferitele ei aspecte şi
compoziţii, este de mult utilizată. Din
argilă se realiza şi se realizează ceramică,
cărămizi, cărămizi de pavimente, cărămizi
de dală, conducte, ţigle de diferite forme şi mărimi. Ceramică se făcea in multe
localităţi, iar cărămizi în 'toate localităţile
în apropierea cărora se găsesc argile. Existau şi există centre de cărămidari şi
olari. Bistriţa, de exemplu, în::::ă în sec.
al XV-lea era un important centru de d'lrămidari
(cărămizi, ţigle, cahle). Olarii
bîrgăuani (Josenii şi Mijlocenii Bîrgăului)
sînt cunoscuţi de secole în toată Transilvania. Cei din Josenii Bîrgăului fă
ceau pipe "de lut", motiv pentru care
erau numiţi "pipari", dar realizau şi frumoase vase de ceramică. Meşteşugul a
dăinuit aici şi în Mijlocenii Bîrgc\ului. Argila folosită de )larii "de pe Bîrgău"
provine din sedimentele miocene din vecinătatea localităţilor respective. Argilcle
colorate, numite şi "luţişoare" se foloseau
ca şi coloranţi.
3. Roci detritice, neconsolidate. Au
fost folosite îndeosebi la construcţii. Nisipul şi pietrişul sînt prezente în formaţiuni de diferite vîrste si în aluviunile
rîurilor, în cantităţi mari,' iar exploatarea
lor era uşoară. Locurile din care se exploatau erau numeroase şi schimbătoare.

Concluzii
Prezenţa în Transilvania de nord-e~t
a unor roci cu proprietăţi fizico-chimice,
care permiteau utilizarea în diverse scopuri, a făcut ca încă din Paleolitic ele să
fie folosite. Dovezi materiale ale folosirii
lor există din perioada paleolitică şi aceste dovezi pot fi urmărite continuu peste
secole, pînă în zilele noastre. "Ateliere"
de prelucrare :a pietrei în paleolitic există, dar locuri de exploatare, nu. Modul
de folosire a depins de proprietăţile rocilor respective (pwprietăţi ,cunoscute din
încercări repetate) şi de necesităţi. Aria
de utilizare a unui anumit tip de rocă a
fost dependentă de distanţă pînă la punctul de apariţie Ia suprafaţă a rodi respec-
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de nepricepere ~i cea mai bună dovadă
o c:mstituie faptul că toate elementele
onnmentale ~i de rezistenţă sînt făcute
din roca peltrivită, respectiv din "tuf de
Dej".
Urmărind locurile de apariţie la suprafaţă a diverselor tipuri de roci obs-2rvăm că exploatarea lor a început prin
mici "găuri;' sau "rupturi", ca apoi să
treacă b cariere mari, de unde se aprovizionau cu m.::~terial de construcţi2 multe localităţi. Cele mai vechi şi mai multe
locuri de exploatarc se află în "tuful de
Dej", care ocupă un aliniament ce stră
bate perimetrul de la vest (Ciceu Mihăi
eşti) la est (Bistriţa Bîrgăului), pe o lungime de 88 km şi o lăţime medie de
500 m. Această rocă fiind mai uşor de
prelucrat, avînd o rezistenţă bună şi o
culoare plăcutii, la care se adaugă c.::~n
titatca mare în car~ se găseşte şi mulţi
nwa locurilor de apariţie la suprnbţi!, a
fost prima utilizată pe o arie largă. Calit{lţile ei au făcut să aibă ~i cea mai intensă utilizare ; celelalte tipuri de roci
avînd utilizjri limitate. O altă observatic ce se' desprinde este acee.::~ că starea
de conservare a realizărilor din piatră a
depins şi depinde de tipul de rocă folo-

practică ~i ornamentale, au fost realizate
din tuf vulcanic. Calităţile acestei roci ~i
aria de apariţie la suprafaţă a făcut ca
ea să fie de timpuriu cunoscută ~i folosită. Pietrarii au cunoscut, în general, proprietăţile
diferitelor nivele de tuf din
succesiunea, groasă uneori, de strate, ale
"Tufului de Dcj", de exemplu. Sigur, uneori (sau anumiţi me~teri pietrari, sau în
anumite locuri) nu s-a luat piatra cea m.qi
bună, dar lipsindu-le posibilitatea de testare a proprietăţilor fizica-mecanice ale
rocii, lucrul acesta apare ca normal. Azi,
observăm cu u~urinţă "gre~elile" ; pietre
cu stratifkatia evidentă si deci foarte friabile ; blocu~i de tuf îil fundaţii ~i zi·
duri, care au o cantitate mare de sare
(NaCl) înglobată ~i care s-au fărîmiţat
în timp, prin reacţia la umiditate ; porozitatea prea mare sau prea mică a pietrelor folosite etc.
Nu de puţine ori, nevoia ~i lipsa, i-n
silit, îndeosebi în zona de "Cîmpie" a
Transilvaniei, si='1 folosească roca pe care
o găseau. Aş~ se explic<ci. faptul că la
multe dintre biseri-cile-monumente - din
această zonă, apar ~i roci mai puţin potri,vite unei anumite utilizări. Astfel, in
zidurile bisericilor de aici, alături de ,,tuful de Dej", apar blocuri formate dintr-un 'tuf puţin rezistent, echivalent al
"tufului de Ghiriş" sau al unui tuf Sarmaţian ("tuful de Vii~oara"). Folosirea
unor roci nepotrivite (tufuri sarmaţiene)
a făcut ca aceste monumente să fie azi
într-un stadiu mai avansat de degradare.
Totuşi se observă că în toate cazurile cei
care au utilizat piatra nu pot fi acuzaţi

sită_

Cunoaşterea ei ne este utilă nu numai
in .::~precierc<~ stării de conservare ci şi în
alegerea celor nni bune soluţii în restaurare, iar cunoaşterea vechilor locuri de
exploa:tarc ne orientează spre sectoarele
în care roca respectivă are calităţile cele
mai bune.
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ŞI

TIPURI DE ROCI

UTILIZAREA LOR

Prima atest:1re
a explo.Jtârii

Ocurenţa

Nr.
crt.

Tipul de

(locul unde se găseşte
la suprafaţă)

rocă

Andezit

1.
2.

Valea Ilvei.
Valea Some~ului Mare

Riolit

Ciceu Corabia

Utilizări

şi utilizării

fundaţii,

sec.
XIII-XIV

ziduri

pietre de moară,
tocile etc.

sec. XVI

construcţii

sec. XX

construcţii

sec. XX

construcţii,
ornamentări

sec. XX

rişniţe,

3.

Riodacit

Valea Cormaia

4.

Dacit

Sîngeorz

5.

Mar mor a

Băi

V.1lea Anieşului.
Valea Cormaia

arhitecturale
6.

Şisturi cristaline,
micaşisturi, cuarţite,

Munţii

Rodnei

amfibolite, pegmatite
Reteag, Uriu, Ilişua
Dobric, Mintiu, Cepari,
Dumitra, Dumbrava,
Susenii Bîrgăului,
Arcalia, Chiraleş,
Bretea

7.

Tuful vulcanic
("tuf de Dej" ;
"tuf de Viişoara")

8.

Calcar

Rodna,

9.

Gresie

Salva

10.

Argilă comună

11.

Argilă colorată

12.
13.

Şant

Biserici, castele,
fundaţii, ziduri, pietre
funerare, monumente,
ancadramente, stîlpi,
gardini etc.
obţinerea

varului

Bistriţa, Budacu de Jos,
Josenii Bîrgăului,
Mijlocenii Bîrgăului

sec. I-II

se,c. XIX

poartă şi
portiţă, laviţe, trepte,
pietre de tocilă, semne
de drum şi de hotar

se,c. XIX

cărămizi, ţigle,
ceramică

sec. XVII

stîlpi de

Zagra, Năsăud,
Dumitra. etc.

color an ţi

Argilă caolinoasă

Mintiu, Parva

cahle

Pietriş şi

aluviunile teraselor
rîurilor

construcţii

nisip

sec.
XIII-XIV

pie,tre funerare,
fundaţii, ziduri
de sprijin
şi împrejmuire

cahle,
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sec.
XIX-XX
sec. XX
sec. I-II

CQNTRIBUTIONS A L'HISTORIQUE DE LA CONNAISSANCE DE L'EXPLOITATION ET
UTILISATlON DES ROCS AU NORD·EST DE LA TRANSYLVANIE
(Resume)
La complexite geologique du Nord de la
Transylvanie se releve dans les nombreux types de rocs qui apparaissent a la surface s:.Ir
ce territoire. Certains de ces rocs ont ete connus et utilises m~me a l'epoque du Paleolithique superieur; les outils et les armes iitiques, decouverts a Uriu, Agriş, Cepari, Sormaia l'attestent. Ulterie,urement, d'autres types
de rocs sont utilises dans des constructions et
a Ia realisation des composantes architecturales (piliers, colonnes, encadrements), monuments funeraires, statues. La pierre a eu et
a encore une place a part dans le foyer villageois, Oll les tailleurs de pierre realisent des
pieces d'utilite ; de grandes e,t de petites aug~s.
des jables aux fontaines, des pierres a mondrc,
ou des meules.

A une. epoque assez precoce, (XV-eme siecle),
des centres de tailleurs de pierre apparaissent
(Ciceu Corabia) et Ieur localisation a ete liee
a l'apparition a la surface, en grande quantite,
de quelque;s types de rocs de tres bonne qualite (surtont de nuance vulcanique). Dans cet
ouvrage. il y a les types de rocs usites, les
lieux ou ils apparoissent et les produits en
pierre, (par
ordre
chronologique).
La recherche des rocs et les produits en pierre, permettent a l'auteur d'exprimer son opinion qudnt
aux lieux ou il y avait des exploitations de
pierre (carrieres), et sur l'etat de conservation
des monuments historiques en fonction du type
de roc utUise.
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