Cercetări privind carierele de piatră

din Dacia romană

VOLKER WOLLMANN

Piatra a constituit materia primă de bază folosită la cele mai importante
din lumea antică şi medievală : edificii publice, fortificaţii, drumuri,
poduri, mausolee, sarcofage, monumente epigrafice şi sculpturale etc. Cu toate
acestea, în majoritatea studiilor de arheologie, epigrafie şi istoria artei, diversei:!
aspecte legate de natura, calitatea şi provenienţa pietrei nu au constituit obiectul unor investigaţii mai amănunţite.
ln prezentarea materialelor epigrafice, şi mai rar la cele sculpturale s-a specificat în numeroase cazuri materialul litic, dar aceasta s-a făcut În mod inconsecvent şi de multe ori numai pe baza aspectului exterior, îndeosebi a culorii.
In unele monografii arheologice sau istorice, În rapoarte de săpături etc. se specifică locul de provenienţă a materiei prime litice, dar aceste informaţii nu s-au
Înregistrat în mod consecvent pe baza avizului unor specialişti şi a analizelor de
laborator - folosindu-se de obicei informaţiile verbale ale locuitorilor.
Lipsa unor cercetări sau observaţii deosebite în această direcţie pe cuprinsul provinciei Dacia nu înseamnă că carierele de piatră din epoca romană erau complet necunoscute. Cîteva dintre acestea, În special cele situate în
apropierea unor centre urbane, ca Ulpia Traiana ,Micia, Potaissa, Porolissum
şi Apulum, au atras atenţia unor arheologi, buni cunoscători ai ţinuturilo1
montane din Transilvania precum şi a structurii lor geologico-petrografice
Interesul lor era Însă îndreptat mai mult asupra aspectului exterior al carierelor şi eventualelor urme de prelucrare păstrate din epoca romană, lăsînd la
o parte că nu este exclus să se fi înşelat În unele aprecieri cronologice. Totuşi
descrierile lor, făcute fo deceniul opt şi nouă al secolului al XIX-iea şi însoţite (din păcate) foarte rar de ilustraţii, au rămas pentru carierele respective singura sursă de informaţie, Întrucît la Începutul secolului a:l XX-lea s-a
trecut la exploatarea sistematică a acestor ocurenţe de piatră cu mijloace tehnice avansate, care au şters ori ce urmă văzută cu două sau trei decenii mai
înainte, ca de pildă la Deva, Turda, Bucova ş.a. Intrucît nu în toate carierele atribuite romanilor s-a găsit un material arheologic specific sau alte indicaţii precise de datare, trebuie să avem unele rezerve faţă de informaţiile
oferite de arheologii de mai jos.
Tratatele mineralogice sau cronicile (jurnale) călătorilor mineralogi din
sec. XVIII nu menţionează decît bogăţiile metalifere ale Transilvaniei sau
Banatului, referindu-se rareol'Î la piet;re preţioase sau semipreţioa:se. Astfel, în
capitolul intitulat De Terris, et Lapidibus din lucrarea „Mineralogia Marelui
Principat al Transilvaniei", I. Fridvaldsky 1 vorbeşte de bogăţia în marmură
construcţii

I. Fridva!dsky, Mineralogia Magni Principatus Transilvaniae, Cluj
173-184.

1767, p.
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a Transilvaniei. El se raportează la carierele din Munţii Trascăului şi din juHunedoara, dar nu face localizări mai precise şi nici vreo menţiune
despre vechimea acestora. ln schimb, autorul tratează mai pe larg locurile
unde se găsesc din vechime pietre preţioase şi semipreţioase.
Primele menţiuni referitoare la carierele romane de piatră din Transil·
vania le găsim În lucrarea lui ]. F. Neigebaur2 despre Dacia. N eigebaur
aminteşte aceste exploatări doar în treacăt şi numai atunci cînd În preajma
lor s-au găsit, pînă la acea dată „antichităţi" romane, care să-l fi interesat
pentru repertoriul său. Aşa, bunăoară, cariera de la Turda este amintită În
treacăt3 , arătîndu-se de unde s-a extras piatra pentru castrul din localitate,
iar cea de la B u c o v a 4 nu este localizată precis.
M. ]. Ackner a vizitat o parte din vechile exploatări de piatră pe care Ir!
înşiră, îmrreună cu antichităţile descoperite În zona respectivă. 5 ln afară de
cariera de marmură de la Bucova, pe care Însă o localizează greşit în imediata
apropiere a „Porţilor de Fier" 6 (fiind apoi copiat fără control de Iosif Vass
şi Carl Gooss), el aminteşte şi o carieră de marmură pe malul stîng al Ampoiului, Între Miceşti şi Pătrînjeni. 7 Ackner dă apoi o descriere mai amplă a
carierei de pe dealul Uroi lîngă Simeria, după el de trachit-porphyr, unde a
identificat urme clare pentru procedeul de exploatare în antichitate. 8 Aici a
găsit o serie de obiecte de piatră, începute şi neterminate sau neretuşate.
Carl G )oss, În „Cronica descoperirilor din Transilvania", partea II, reprod:.icc de C'bicci informaţiile lui M. Ackner, cu excepţia aceleia referitoare la
cariera de calcar fosilifer de la S u c e a g (Cluj)9 , exploatată probabil încă
în perioada romană.
Dacă autorii amintiţi s-au mulţumit să Înregistreze În repertoriile lor de
antichităţi ştirile întîmplătoare despre unele cariere de piatră din Dacia romană, alti autori au avut preocuparea meritorie de a descrie mai detaliat carierele vizitate sau chiar de a identifica altele necunoscute. Printre ei se numără Teglcis Gabor, naturalist şi arheolog-epigrafist autodidact, care s-a stră
duit să cunoască la faţa locului cît mai multe cariere romane din Transilvania. ln atare activitate a fost ajutat de Torma Carol, care i-a semnalat cîteva
exploatări romane de piatră (ca de exemplu cea de la Turda sau Ioneşti
Odorhei), de Kiraly (Konig) Pal şi de fratele său Teglcis Istvan, care l-a însoţit în diferite periegheze arheologice întreprinse în acest scop.

deţul

1

2 J. F. Neigebaur, Dacien nach den Ueberresten des klassischen Alterthums (mit
besonderer Riickskht aurf Siebenbiirgen), Braşov, 1851.
3 Nei,gebaur, op. cit., p. 199 : „Die der Stardt zugewandite Seite hat 570 Schriitt in
der Lange, in der Mitte unterhal1b des noch mehr .alis mamnshohe.n Walles liegen sehr viele behaue.ne Steine aus dem 3/4 Meile entfernten Stei1rubruch zu
Mezo".
4 Idem, p. 16 : „In dem nicht weiit von hier befirudHchen Marmorobruche sieht
man aruged'angene Saulen und anldere Arbeiten der R&ner die nichlt v ollenidet
sind. Der Marmor der hiesj.gen Gegenld ist iibrigens kirilsta.Hinischer Marmor".
5 M. I. Ackner. Oie romischen Alterthilmer und deutschen Burgen în Siebenbiirgen, în Jahrbuch der k.k. Central Commission zur Erlorschung und Erhaltung der Baudenkmale, Viena, 1856, p. 6-7, 15.
6 Ackner. op. cit., p. 7: : ... und nicht weit von hier (Porţi~e de Fier) am Be.rige
Marmura (Diialu Marmura) auf einem liingst augfe1assenen MarmonbruJCh.„".
7 Idem, p. 15 : „ ... aU'f der linken Se1te, bei einam Mar.morbruc'h nachgt Am1poitza
vorbei, am linken Uf.er bis Petrezan ... " S-ar putea să fie o confuzie, aru.torul
referindu-6e probabil la cariera de la Ighiu.
8 Idem, ip. 6: „Spuren dP.s AJbbaues und uralten technischen Beniitzung dieser
Felsart sind deuitlich zu erkennen".
9 C Gooss, Chronik der 'archăologischen Funde Siebenbilrgens, in AVSL, XIII,
1876, p. 312 : „ ... in der Niihe ist ein Muschelkal1bruch, den wahrscheinlich
schon die Rorner abgebaut haben ... ".
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A vînd ttmem1ce cunoştinţe de geologie şi experienţă În domeniul cercetă
rii istoriei montanistice, mai cu seamă privind exploatările aurifere din Munţii
Apuseni, Teglas Gabor era la curent cu problemele tehnice legate de exploatarea pietrei. Articolele şi comunicările în care descrie cele mai importante
cariere din Dacia au fost publicate la început separat În Archeol6giai Kozlemenyek, Arhael6giai Erteslto şi în Foldtani Kozlony. Ele constituie sursa
documentară de bază pentru capitolul referitor la carierele din Dacia al lucrării lui KiralY (Konig) Pal, Dacia Provincia Augusti (voi. II, Becicherechul
Mare, 1894, p. 399-409), iar ştirile despre carierele din cuprinsul judeţului
Hunedoara sînt reluate de Teglas în Hunyadvarmegye Tortenete, Budapest,
1902, p. 113-118; 179-185.
In continuare prezentăm carierele cercetate şi studiate de Teglas, fără c.
face o descriere amănunţită. Descrierea lor a fost făcută de altfel şi de Vasile
Christescu, dar, din cauza necunoaşterii realităţilor arheologico-topografice
din Transilvania şi neconsultînd „la sursă" materialul documentar, autorul
comite anumite inadvertenţe, neaducînd nimic nou. ln capitolul intitulat
„Carierele" din lucarea sa „Viaţa economică a Daciei romane", (p. 36-49),
Christescu Înşiră Într-o oarecare ordine topografică aceleaşi cariere publicate
şi de T eglas.
Cariera de marmură de la Buc ov a 10 (jud. Caraş-Severin) este situată pe
malul stîng al rîului Bistra, lîngă dealul „Prigor", săpată Într-un strat de
calcar cristalin, orientat est-vest, cu o grosime de 140 m. Calcarul este acoperit de un tuf poros; a fost exploatat În antichitate (aşa cum arătau urmele
la sfîrşitul secolului trecut) într-o tăietură de 30 m, În locul denumit „La
perete". Urmele vechilor procedee de desprindere a blocurilor au dispărut
mai ales în acest secol datorită exploatării iraţionale a carierelor de diverşi
arendaşi (de obicei proprietarii unor ateliere de monumente funerare).
ln judeţul Hunedoara, cu deosebire În Valea Streiului, au fost identificate de acelaşi naturalist-arheolog şi alte cariere, care (spre deosebire de
marmura furnizată de cariera de la Bucova, destinată aproape exclusiv monumentelor epigrafice şi sculpturale) ofereau materie primă pentru construcţiile şi drumurile din această zonă bogată În aşezări romane.
Pe malul drept al Streiului, aproape de Călan, pe dealul „Măgura" se:
exploata o carieră de calcar uşor de prelucrat. De pe partea de nord, Înspre
Sîntămăria-Orle'.l şi dinspre sud spre Strei-Săcel şi Strei-Sîngeorgiu se extrăgea acelaşi material litic. La Sîntămăria-Orlea, În pădurea Făget, Teglas
a identificat urmele unor cariere Întinse, destul de bine păstrate pînă în
acea vreme. 11
Cele mai mari cariere de piatră din judeţul Hunedoara exploatate atit
În perioadă dacică 1 2, romană cît şi mai tîrziu, pînă fo zilele noastre au fost
10 TElgllas G., Romai marvanybiinya a Bisztravolgybcn, Bukova Hunyadmegyel
falu hatiiran, în Foldtani Kozlony, XIX 1889, fP. 156---160.
11 Teglas G., Hunyadviirmegye tortenete, p. 113-115.
12 Cf. ArchErt, IX 1889, fas(!. 5, ip. 390-395 ; Hunyadv. tOrt., p. 183 : Pirovenienţa caloorului de la construcţiile şi fortificaţiile dacice din Munţii Orăştiei
se cunoaşte încă de la începutul aceSltui secol. Dacă andezitul provine neintloiclnic de la Uroiu-Simeria, cakdirul a fost tranS[porta't în Munţii Orăştei, ide
pe dealul „Măgura" ; vezi F. &~hafarzek, Detaillierte Mitteilungen iiber die
auf dem Gebiet des ungarischen Reiches befindrichen Steinbriiche, Budaipest,
1900, p. 240 : .. Di€-ses Gestein nach Mititeii-ung des Ohe:f.geologen Gy. v.
Holovats - scit uralten Zeitcn zum Bau vcrwenidet, wenigstens weist der
Umstand darauf hin, dass die Ge.miiuer 1der von hier .SE-lich ziemlioh abgele?cncn <lc.!z'schcn Bungruinen von Osetate, oberhalb Uj.gredistye, sowie tler
reiiden Bnrgn1inen ·von Csotate, Csoklovina, ,dann jener von Piatra rossia aus
den aus MaJ?Ura vor\ommeruden mrmatischcn diNem Grobkalk iihnlichen Quadern aufgefiihrt ist".
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de pe malul drept al Mureşului În apropierea oraşului Deva. Una se
la circa 4 km sud-vest de oraş, pe versantul nordic al dealului Bejan 13,
aproviziona oraşul Micia cu andezit cenuşiu. Din vechea exploatare se
puteau vedea În 1889 cinci excavaţii cu pereţii drepţi şi urme de ni~e
săpate În vederea degajării unor blocuri cu grosimea de 0,5-1 m. Muzeul
din Deva a reuşit să recupereze la sfîrşitul secolului trecut o inscripţie 14 ,
două unelte de prelucrare a pietrei brute 15 , dar un al treilea exemplar de
ciocan („Berghammer") s-a pierdut tot atunci. O altă carieră, de andezit
cenuşiu mai Închis cu mici incluziuni de olivin În separaţiuni prismatice, se
afla pe dealul Pietroasa, tot În partea de nord-vest a oraşului Deva, iar în
locul denumit „Cărpiniş" se extrăgea un calcar terţiar. 16 Tot pe cuprinsul ju·
deţului Hunedoara au mai putut fi identificate de Teglas o carieră de piatră
(gresie ?) nisipoasă la C î r j i ţ i (Kersek) 17 , iar la G e o a g i u - În stînga
drumului vechi spre băi - o exploatare de travertin 18, din care s-au confec·
ţionat numeroase monumente epigraficc şi sculpturale descoprite În special
la Germisara şi Micia.
Carierele situate În Valea Ampoiului, aproape de Alba Iulia, nu au fosi
semnalate cu precizie de Teglas şi de aceea nu apar nici în lucrarea lui
V. Christescu. Vorbind despre carierele de piatră de la Turda, autorul acelei
descrieri spune că, spre deosebire de cele de aici, carierele romane din jurul
Albei Iulii au fost „epuizate" de constructorii bisericilor medievale din împrejurimi19, deci ele şi-au schimbat „aspectul antic" Încă la Începutul evului mediu.
La Turda, urmele de exploatare a pietrei din epoca romană s-au păstrat
pînă la sfîrşitul secolului trecut la cariera situată la poalele „Cheilor Turzii"
Între satele Sînduleşti (Szind) şi Copăceni (Kopand}. Descrierea lui Teg'as
este ilustrată de desene-gravuri foarte dare (Fig. 111-3) ale prof. Nagy Bela
din Turda. In afară de această exploatare, se mai vedeau în Împrejurimi şi
alte adîncituri săpate cu acelaşi scop sub vîrful „Şeica" pe drumul care ducea
spre Sînduleşti. In legătură cu aceste cariere Orban B„ în monografia oraşului şi teritoriului Turzii (Torda varos es kărnyeke, 1889, p. 51, 400), se
referă la carie.rtlc de piatră ale oraşului Potaissa, aflate la est de intrarea În
Cheile Turzii.
Cu ocaza cercetărilor Întreprinse pe limesul de pe Muntele Meseş şi În
regiunea castrelor din nordul Daciei, Teglas a reuşit să localizeze cariera din
care se extrăgea tuful vulcanic, atît de des Întrebuinţat la monumentele de
piatră şi construqiile de la Porolissum.28 Cariera se afla la marginea cornu-

cele
afla
care
mai

13 TE\g\las G., Romai kobânye a Devai Bel!Sân nevii hegyen, 'inArch'E:rt, IX 1889,
p. 391-5 ; Hunyadv. tiirt., p. 183-5 ; O. Floca, Harta arheologicii a municipiului Deva, în Sargetia, VI 1969, p. 31 - 33.
14 CiIL, III 125,65, p. 2110 : „„.Am .BesanJberg, 1 Stun.de sudlich von Deva, f~
den wir die Spuren răanischer urude vo!'I"&nischer Stein,gruiben ; în ihrem
Gercm ist nun auch eine Votivara Zlll!TI Vorsohein gekcrnmen" ; Of. Teglas G„
AEM, XHI p. 196. In aceasltă inscripţie alpare in ·r. 8 un „immunj.(s)", i1n 1e-găitull"ă probabil cu exploatări1e de piatră de ailei.
15 Teglas G„ în ArchErt, IX 1889, :p. 382 ; Priihistorische Gold und Stelngrubenwerkzeuge aus Daclen, în Osterreichische ·Zeltschrift filr Berg und Hiittenwessen, 1888, p. 3, nr. 1 şi 2 ; O. Floca, op. cit., p. 31-33.
16 Teglas G., Hunyad. tort., p. 118.
17 Idem, p. 185
18 Ibidem
19 Teglrs G„ R6rnai kobânyăszat a Tord.ai-H.asadek keletl torkol• felett, .tnl
în ArchErt, XVIII .1898, p. 289 : „„.a kozf\'Jkor egyhăzi epiteszete ugy [atszik ieleme.szitettte az egykori lbany•al!"omokat".
20 Teglas G„ Romai kobănyaszat Porolissum kozeleben Szllâmegyeben, 'in ArchErt,
XVIII 1898, p. 118 - 124.
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1. 2. 3. -

Fii. 1. Cariera romană de la „Cheile Turzii" :
Vedere parţială a carierei romane de la „Cheile Turzii" (după Teglas G.)
Vedere dinspre est a c.arierei romane de la „Cheile Turzii"
Vedere dinspre vest a „Pietrei tăiate" de la cariera romană de la „Chiele
Turzii"
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nei Crea ca, În Valea Luncăi şi era denumită mai tîrziu „Piatra Lată". ln
Valea liclar, deasupra comunei J a c există o carieră de tuf vulcanic de compoziţie dacitică, de o calitate întrucîtva inferioară celeilalte.2 1
In estul Daciei, deşi după relieful muntos şi structura geologică a zonei
ar fi trebuit să existe numeroase cariere de piatră chiar şi În perioada romană, nu se cunosc În literatura arheologică decît două sau trei. Una publicată
de acelaşi Teglas22, situată lîngă localitatea I o n e ş t i (Janosfalva) şi alta de
la S î n p a u l - Homorod, amintită de Marţian în rerertoriul să/u. 23 Teglas presupunea că inscripţiile descoperite la Inlăceni (Enlaka), Mărtiniş
şi Rareş (CIL, III 945, 946, 948) trebuie să provină de la cariera de la !oneşti. Dar, avînd În vedere distanţa destul de mare şi bogăţia în roci vulcanice locale a ambelor zone, noi credem că piatra s-a transportat de la
!oneşti 1.1 lnlăceni. In apropiere de !oneşti, În locul „Pietroasa" (Koveshegy),
Tegias citează, după unele informaţii locale, o altă carieră exrloatată în
vechime.
Cercetarea mai mult sau mai puţin sistematică Întreprinsă de aceşti arheologi ardeleni la sfîrşitul secolului trecut n-a putut să cuprindă toate sau
majoritatea punctelor (centrelor) de exploatare a pietrei, care fără îndoială
s-au Întins pc tot cuprinsul provinciei Dacia. lntrucît posibilitatea de transport ll mari distanţe În acea perioadă a flo.st foarte grea şi limtitată' şi În
măsura în care structura geologică a Transilvaniei o permitea, s-au deschis
pentru nevoile locale, o serie de cariere de piatră În apropierea unor centre
civile sau militare mai mici. Aceste locuri sînt astăzi greu de identificat pe
teren, căci şi-au schimbat mult aspectul În cursul evului mediu şi mai ales
În perioada modernă, cînd, pentru construirea căilor ferate şi pentru modernizarea sistemului rutier, s-au exploatat mari cantităţi de piatră. De aceea,
pentru determinarea lor trebuie să recurgem şi la alte modalităţi, făcînd
apel la multiple m e to de geologice (petrografice) şi arheologice. Nu se ştie
precis nici pînă m:i, de unde se aprovizionau rn piatră o serie de centre urbane
şi fortificaţii militare din Dacia intracarpatică, Banat şi Oltenia. 24 ln acea~-·
tă situaţie considerăm că cea mai eficientă şi mai necesară metodă de determinare (<1proximativă) a locului de provenienţă a materiei prime pentru di.ferite construqii, în studiul de faţă monumente epigrafice şi sculpturale, rămîne
a n a 1 i z a de laborator a rocilor respective.
lnaintc de a mşua rezultatele ace~tor anaJize, care se referă la
structura petrografică uneori paleontologică a probelor selecţionate, trebuie precizat în măsura În care structura lor nu este specifică, aceste
rezultate nu pot fi decît re 1 a tiv e. Alţi doi factori mari contribuie
la păstrarea anumitor rezerve faţă de concluziile ce se desrrind din
această cercetare. lntîi aspectul puţin a 1t e r a t al probei petrografice.
aceasta fiind luată (pentru a nu se degrada monumentul) de la suprafaţă, adică din zona de contact cu aerul, iar apoi faptul că am recoltat probele îndeosebi de la monumente epigrafice, care, neavînd volum
mare, puteau fi confeqionate eventual În unele cazuri din piatră adusă din
altă parte, de la distanţe mai mari. (De exemplu proba nr. 22, o inscripţie
21 M. Macrea, Viaţa în Uaciia romană, Bucureşti, 1969, p. 308.
22 Teg.las G., A Janosfalvi romai kobany·a es annak hărom falkepe Udv,arbeilymegyeben, în ArchErt, VI 1886, :p. 21 - 26.
23 I. Mar.ţian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa, 1929, p. 34 ; M.
Macl!"ea, op. cit.. p. 308.
24 V. Ohristeoou, op cit., p. 45 : „In Dacia Malvensis, cercetările în aeeasită. direcţi.e încă nu s-au făcut, aşa incit nu putem şti de unde anume îşi furmmu
pia'tra o naşele romane din Olitenia".
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descoperită la Apulum este confecţionată dintr-un calcar cu numulîţi întîlnit
În speţă la Porceşti - Sibiu ; sau proba nr. 54 provenind de la Gherla, care
spre deosebire de celelalte, 5 inscripţii descoperite În preajma castrului de la
Gherla nu este din rocă locală / Tuf de Dej/, ci din calcar).
. Pînă În prezent În cercetarea arheologică din ţara noastră asemenea analize s-au efectuat foarte rar la piese epigrafice, uneori doar cu titlu de curiozitate25, dar necesitatea acestora pentru studiul arheologiei s-a subliniat uneori.26
In cercetarea de faţă, care se extinde asupra a 105 monumente epigrafice
şi sculpturale se urmăreşte :
1. - O clasificare precisă a materialului litic extras din carierele romane din Dacia.
2. - O Încadrare a unor grupuri de monumente (după provenienţă)
Într-o zonă geologică cît mai restrînsă.
3. -· De a determina eventual regiunea de provenienţă pentru monu
mentele la care nu se cunosc condiţiile de descoperire.
Operaţiile de laborator s-au făcut la catedra de mineralogie a Universi··
tăţii Dabeş-Bolyai din Cluj ; interpretările secţiunilor subţiri s-au făcut din
punct de vedere pettografc de Conf. Ioan Mîrza şi din punct de vedere paleo11tologic de Şef de lucrări Crişan Băluţă şi Asist. Ludovic Gabos.

I. ROCI ERUPTIVE VULCANICE
a. Andezit piroxenic, răspîndit mai ales În Munţii Gurghiului. Probele
cu nr. 89 şi 96 provin din inscripţiile descoperite în castrul de la Inlăceni
(Enlaka). Este deci rocă locală, ale cărei puncte de exploatare din epoca romană nu se cunosc precis.
b. Andezit de tip „Uroiu", care aparţine din punct de vedere petrografic
familiei andezitelor cu augit, avînd o structură porfirică şi o textură poroasă. El apare în două nuanţe : una cenuşie şi alta roşcată, friabilă (vezi probele
nr. 3, 20, 35. Exploată·.rile romane amintite cu alt prilej erau re ve.rsantul
sudic şi estic al mamelonului eponim pentru această rocă.
Andezit asemănător (amfibolie şi biotitic) de culoare cenuşie-albăstrie
s-a exploatat În perioada stăpînirii romane în cariera de pe dealul „Pietroasa", lîngă Deva, cum rezultă şi din proba nr. 43 şi o serie de monumente
descoperite la M i ci a, păstrate În marea lor majoritate În lapidarul Mu
zeului de arheologie din Deva.
c. Brecie vulcanică (bazaltică). Proba nr. 1, recoltată dintr-o inscripţie
la H o g h i z. Deşi vestita carieră de bazalt de la R a c o ş se afla la mică
depărtare (cca. 6 km) şi chiar şi la Hoghiz existau cariere de bazalt, materia
primă pentru acest monument epigrafie s-a adus de la altă carieră, probabil
de undeva de pe cursul superior al Homorodului sau din centrul de erupţie
exemplu, insicripţia de la Denta, CIL, Ul 1555 ; ActaMN, VII, 1970, p.
- 28 ; fra.gment de inscripţie Miceştti, în StCom, Sibiu, XII 1967, p. 207,
3.
Macrea, op. cit., ,p. 357 : „Pe baza asemănărilor stilisUce şi a soiurilor
piatră folosite pentru .conifecţio•narea monumel1!telo.r se poate stabili existenţa atelierelor de piettrăde ... ".

25 De
125
nr.
26 M.
de
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situat Între Hoghiz ş1 Bogata-Olteană, de unde se exploata astfel de brecie:
bazaltică.2 7

li. TUFUR! VULCANICE
a. Tuf dacitic, cu structură cristaloclastică (fenocristaLine constituite din
cuarţ şi feldspat masiv, plagioclazi şi ortoză), are culoare vînătă, se lucrează
uşor şi destul de frumos, iar prin şlefuire capătă un aspect plăcut. Il întîlnim
ca materie primă la cîteva inscripţii descoperite la Por ol i s su m (probele
nr. 7, 26, 36). O probă luată de la o inscripţie fragmentară indescifrabilă
(aflată

la Muzeul Cluj), al

cărei

loc de

provenienţă

nu se

cunoaşte

exact, are

aceeaşi compoziţie petrografică, deci trebuie să provină foarte probabil tot

de la Porolissum. In capitolul introductiv s-a arătat că pe panta de vest a
dealului „Măgura" de la Moigrad au existat cariere romane care au continuat
să fie exploatate pînă În zilele noastre. 28
b. Tu/ ul de „D::j" este un tuf rio-dacitic de vîrstă tortoniană, avînd o
structură cristalo-vitroclastică, compactă, fin granulată şi culoarea cenuşic
verzuie sau mai rar alb-cenuşie. Aproape de suprafaţă roca are structură
fină şi se desface cu uşurinţă În plăci poliedrice. In profunzime plăcile devin tot mai consistente, roca dobîndind o structură grăunţoasă, ajungînd
pînă la straturi de 2 m. El se dezvoltă masiv În partea de nord a bazinului
Transilvaniei sub forma unor straturi orizontale care se întind Între zona
Vultureni-ŞoiI!1eni În vest şi Bistriţa-Bîrgaie, În est. 29 ,,Aceste tufuri peste tot
unde se ivesc În apropierea unei comune, dînd o bună piatră de construcţie,
brută sau cioplită, pentru trepte, stîlpi de porţi şi cruci funerare. Variaţiile
lor conglomeratice au fost căutate pentru confecţionarea pietrelor de moară" .30
Probele recoi tate la inscripţiile de la C ă ş e i u (nr. 32, 103) ; G h e r I a
(nr. 9, 38, 82, 90, 97), Sic (nr. 105) ; Ciumăfai a (nr. 6. 49, 52) şi
f> i n tic - Dej (nr. 86) au toate aceeaşi structură cu mici deosebiri petrografice, În funcţie de nivelul din care s-a exploatat roca. Nu avem posibilitatea de a stabili puncte sau centre de exploatare a acestei roci în antichitate,
dar au existat desigur, ca şi azi 31, o serie de cariere locale În zona de maximă
aflorare a tufului, cum ar fi localităţile : B ă de n i (Badok), unde se extră
gea din vechime un tuf dacitic gălbui cavernos32 , la B o r ş a unde exploatarea are de asemenei o vechime apreciabilă 32 , la Lu j e r di u34 • Ic 1 o d în
Valea Chiced35, 1a „Măgura-Căşeiu", Reteag, Urişor, de unde s-a extras
piatra necesară pentru castrele de la Ilişua şi Căşeiu. La Sic se extrăgea
pentru nevoile locale un tuf dacitic de culoare albicioasă-gălbuie, verzuie,
27 H. Pascu, Carierele şi .apele minerale din România (Judeţul Tîrnava-Ma're)
ân Studii tehnice şi economice ale Institutului Geologic al României, BUICureŞti, 1927, voi. VI !ase., 5, p. 12.
28 G. Plîl"VU, Carierele din R.P.R., &li1tura tehnică, Bucureşti, 1964, p, 110.
29 I. MIRZA, Date noi privînd petrografia, originea şi cUiloarea tufului de Dej,
în Studii şi cercetări de geologie, tom. 10, 1965, nr. ,1, p. 273 - 281 ; R. Pascu,
op. cit., (Judeţul Cluj), 1932, vol. V'I, fasc. !10, p . .4.
30 H. Pascu, op. cit., {Judeţul Cluj), p. 4 ; După I. Mtrza {informaţie ve11ba,lă)
afirmaţia lui R. Paseu re:feri·toare la pietrele Ide :moară este inexactă, iaoesitea
fiind luocate de oibi'cei ,din rioJittul de la Ciceu.
31 G. Pirwu, op. cit., p. ,128 132.
32 F. Schaiarzek, op. cit., p. 245 : derselbe (Steinlbmch) liegt einen ha1ben Kilometer S-lioh von der Gemeinide und steht seit Menscihengeldenken i'n Be•trieb".
33 Idem, p. 256.
34 Ibidem.
35 R. Pascu, op. cit„ p. 14.
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uneori vărgat în straturi orizontale de diferite grosimi. 36 Este foarte probabil
ca materia primă a monumentului descoperit aici (nr. 105) să fie de provenienţă locală.

III. ROCI SEDIMENT ARE

DETRITICE

Majoritatea probelor aparţinînd acestui grup (10, 14, 16, 25, 46, 59, 91,
98) sînt gresii cuarţitice. Roca este dură, destul de rezistentă la acţiunea de
dezagregare a agenţilor fizico-geografici.
După compoziţia petrografică se poate justifica provenienţa lor locală
din Împrejurimile Z lat ne i, chiar dacă unele probe au aspect microconglomeratic. La 5 km vest de Zlatna, pe coasta dealului „Jibold", exista şi mai
există o carieră uriaşă 37 , unde gresiile se scot În straturi de 0,80-1 m, separate Între ele prin intercalaţiuni subţiri de marnă argiloasă.
O ·altă carieră de gresie cretacică se găseşte la Ş a r d (jud. Alba), În
coasta dealului „Dumbrava", dar măsura în care acesta a fost exploatat şi
În perioada romană trebuie verificat pe baza analizei monumentelor din
zonă (în special. din oraşul Apulum), confeqionate din gresii. 38
Se pare că În apropierea carierelor de la Deva care s-au amintit mai sus,
s-a exploatat o gresie carbonatică (de vîrstă cretacică), din care s-au confecţionat inscripţiile Înregistrate În tabelul nostru sub nr. 33 şi 42.

IV. CALCARELE
a. Calcarele cristaline. Analizele efectuate la o serie de inscripţii din
chiar dacă au fost descoperite în diferite localităţi ale provinciei
Dacia (Apulum, nr. 12; Ulpia Traiana, nr. 13 ; Drobeta nr. 74; Diema,
nr. 64 sau Sucidava, nr. 79) au acelaşi aspect petrografic, ceeace Îngreunează
mult identificarea locului de provenienţă a materiei prime. Oraşele romane
intracarpatice s-au aprovizionat foarte probabil cele mai multe de la cariera
de marmură de la B u c o v a. Pînă În anul 1884, cînd s-a deschis cariera de
marmură de la Ruşchiţa (jud. Caraş-Severin), cea de la Bucova a furnizat
aproape neîntrerupt această preţioasă materie primă pentru construcţii urbane, monumente şi de foarte multe ori chiar şi pentru var.
b. Calcarele eocene din Împrejurimile Clujului, denumite în mod curent
şi „Calcare de Cluj" sau „Calcare de Hoia", au o structură oolitică, textură
compactă şi sînt . foarte bogate În resturi organice, micro- şi macrofosilifere.
Roca este de culoare cenuşie-gălbuie. Asemenea roci se dezvoltă În jurul
Clujului, la vest de oraş pe dealul „Hoia", la Baciu şi la Mănăştur, de unde
se pare că provin cele mai multe probe analizate, dar şi foarte multe monu
.·
mente medievale din Cluj.
Larga Întrebuinţare a acestui material litic, exportat de multe ori şi În
străinătate, se explică prin dispunerea lui stratigrafică În teren şi prin calităţile lui fizice. Se poate prelucra destul de uşor şi este rezistent la acţiunea
agenţilor externi. , Deşi pe baza analizelor noastre se presupune că majoritatea monumentelor şi construcţiilor din oraşul Napoca s-au confecţionat
din calcarul de la Mănăştur („Sub Pădure"), unde şi acuma se mai văd urmele unor exploatări de lungă durată, existau desigur şi cariere locale În
Împrejurimi, din care unele s-au păstrat pînă azi.

marmură,

36 Idem, ip. 18.
37 F. Sohafarzek, op. cit„ p. 95 : „.„brăunliohweisser, kletnkărniger„.
aus dem Steinbruche Gyalu Zsibolitu1ui" ; G. Pirvu, op. cit., ,p. 230
38 F. Schafarzek, op. clt., p. 94 ; Cercetările de teren ca.re confirmă
.c.ru s-au efectuat aici de Orişan Băluţă (şef de lucrări la catedra de
logie a Universităţii din Cluj).

Sandstein
- 231.
aicest lupaleonto-
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Cariera Baciu este ~ituată În Valea Lungă pe coasta de vest a dealului
Aici se exploata încă din vechime 39 un calcar cu foraminifere,
compact, de culoare gălbuie. La Cariera de la G îr b o u, situată la 2 km de
localitate se extrăgea un calcar asemănător în straturi orizontale de diferite
grosimi. De aici provine inscripţia nr. 23, care se Încadrează deplin în
tabloul petrograf ic al rocii din carieră.
Cariera Sucea g40 , situată pe versantul drept al pîrîului cu acelaşi nume, aproape de comună, este amintită În literatura arheologică şi geologică
ca o veche exploatare (supra, nota 5). De aici şi din cariera de la Vi ş te a 4 1,
care se află pe versantul drept al pîrîului Rădăşu, În locul denumit „Golumbud", se exploatează un calcar eocen alb-gălbui cu aspect grezos.
La un grup de monumente (stele funerare), prtqbele nr. 39, 11 (?) 45 (?)
provenite de la G i 1 ă u, apare ca materie primă un calcar care se deosebeşte
nu numai după structură petrografică şi paleontologică (care indică un ah
nivel decît carierele din jurul Clujului amintite mai sus), ci şi prin aspectul
exterior, cu reflexe roşiatice ruginii la suprafaţă. Se pare că aici în perioada
romană piatra s-a extras dintr-un strat de calcar dolomitic. Aşa numitul
„Calcar de Hoia" s-a Întrebuinţat şi la construirea zidurilor castrului roman
de la Tihău, precum şi la cioplirea unor monumente din cup11insul lui. lntrucît
În imediata apropiere a acestei localităţi nu întîlnim atare formaţiune geologico-petrografică, s-a presupus că piatra provine de la V a r sau J i b o u. 4 ~
c. Calcarele tortoniene (în facies de Leitha) au o structură organică ~i
micro-brecioasă, textură poroasă şi sînt bogate în resturi organice (foraminifere, briozoare şi Iithotamnium). O astfel de rocă de culoare albă-gălbuit:
are o largă răspîndire pe bordura estică a Munţilor Apuseni, dezvoltîndu-se
din regiunea Turda-Podeni pînă la Alba Iulia, cu un intrînd În bazinul Zlatnei. ln jurul Turzii s-a exploatat, Încă din perioada romană, acest tip de
calcar ce a servit ca materie primă pentru construirea castrului, a oraşului
şi a multor monumente romane. Teglas G. a identificat urmele vechilor cariere în valea pîrîului Hăşdate, unde şi azi, la 4 km de comuna S în dul e ş t i, există o carieră din care se exploatează un calcar jurasic alb-cenuşiu.43. Probele nr. 88 şi 102 par să confirme provenienţa de aici a rocii.
Un alt monument epigrafie descoperit tot la Turda (proba nr. 51), provenind probabil de la Valea lerii sau Împrejurimi, se deosebeşte, după structura
sa micro-paleontologică, de celelalte două cioplite din piatră de Sînduleşti.
In această zonă cea mai mare carieră de calcar jurasic exploatată şi azi este
cea de pe dealul „Colţii Trascăului" („Piatra Secuilui" sau „Szekelyko) de
la Rimetea-T rascău, care se Întinde pe raza comunelor Rimetea, Co Iţeşti şi
„Popeşti".

Vălişoara.

39 F. Schaf.arzek, op. cit., p. 247 „wekher daseltbst schon seit Menschengedenken be&tehet".
40 Idem, IP· 450 : „heller, gel!blichigrauer, dichter 0ber.melditeraner Leithakalkstein. Dieser uraiLte Steinbruch lieg1t unmi:ltelbar am W..,H,che.n Ra1mde dc.r
Gemeinde".
41. Idem, p. 251.
42 I. Fereniczi, A tlhoi r6mai taborrol, în EmlKel, Cluj, 1954, ;p. 287 : „A tahorfal felrakâsakor egyebkent, - a ke.ves falfeli.ilet kibon.to:tt kozetany.aga utâ.n
ite1ve - nagyireszt un. „h6j1ai meszk0vet" hasznallitak. Minthogy ez az eocen
kozetfajta a Szam<l6t6 delre esâ kozvetlen komyeken egyălrtalân nem fordul elO, nagyobb tâvolsăgb61, foltehetoleg a Szamosorm"!zo es Zsib6 k6z6tti
elso felszfni E!lofordiulăsi heiyerOI szaJII:iithattăk idaig".
43 G. Pîrvu, op. cit., p. 121.
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Puţinele probe recoltate de la cîteva monumente epigrafice de la Potaissa nu ne oferă suficient materiial de comparaţie pentru confirmarea pă
rerii lui T~glas Istvan, potrivit căreia numeroasele monumente romane, dar
în srecial sarcofagele descoperite la Potaissa s-ar fi confecţionat din piatră
de la P o de n i. 44

Majoritatea inscripţiilor de la Apulum, păstrate în lapidarul Muzeului
din Cluj (probele nr. 19, 53, 92, 100) sînt cioplite În acelaşi calcar cu lithotamnium, care nu putea să provină decît din cariera de la I g hi u45, situată
la cca. 1 km la sud-vest de comună. Nu cunoaştem în schimb locul de provenienţă a rocii calcaroase întrebuinţate la numeroase inscripţii descoperite
la Zlatna (Ampelum), ca de ex. probele nr. 40, 83, 92, 104. Este mult
mai probabil să fi existat În apropiere de comuna Pătrînjeni un loc de extracţie, decît să presupunem că piatra s-a adus de la !ghiu, Ighiel sau Ţelna.
Acelaşi calcar de Leitha s-a exploatat şi În Banat, la Pe t ni c46 , bunăoară,
de unde s-a exploatat multă piatră la Mehadia şi Herculane-Băi.47 Unele
monumente romane care se află şi azi la Herculane sînt dintr-o gresie răs
pîndită şi în zona din Împrejurimile Petnicului.48 Proba nr. 61, provenită
de la o inscripţie descoperi1tă la Pojejena, este dintr-un calcar oolitic cu lithothamnium de vîrstă tortoniană. Această formaţie geologică cu amprenta ei
specifică este caracteristică regiunii din jurul comunei V a l e a p a i (jud.
Caraş-Severin), deşi provenienţa locală a rocii nu este sigură.
Depozite uriaşe de calcar jurasic alb-gălbui şi cretacic există şi în judetul Mehedinţi, ele constituind obiectul unor vechi exploatări de piatră, chiar
de la începutul cuceririi romane. In jurul oraşului Drobeta s-a exploatat
calcarul în zonele de maxima aflorare, cum ar fi la B a h n a, la nord-est de
Gura-Văii, unde pe dealul „Pirlipăţului" se exploatează şi astăzi un calcar
jurasic de culoare roşiatică şi albă. Cel roşu dă monumentelor, după lustruire,
un aspect elegant, iar cel alb, fiind cristalizat şi mai compact, este greu de
prelucrat (vezi proba 73). Existenţa acestor resurse mineralogice şi folosirea
lor largă pentru lucrările de piatră de la Drobeta, eventual la Dierna (Orşo
va) şi împrejurimi, ~xclude posibilitatea unui import masiv de piatră din
sudul Dunării, cu eventuala excepţie a unor monumente de marmură sau a
unei părţi de materie primă pentru podul de la Drobeta. Probele nr. 69 şi
70, recoltate din două blocuri (din pilele podului descoperite În 1908) de
calcar oolitic conţin fragmente de cuarţ metamorfic, tremolit şi hornblenda
verde.49 După părerea unor autori5° pentru podul lui Apollodor din Damasc
44 Teglăs I., A fiigedi vicusrol, în Arch€rt, XXXI 1911, p. ;'335 : „Hiidason a
45 Cf. M. Ma.crea, op. dt., p. 308 ; Rezu!Itatele analizelor petrogirafiice efectuate
unui lot mai nwne.ros de inscripţii din lapidarul Muzeului Ide la ALba Iulia
vor fi pub!Lcate într-un alt studiu.
46 F. Scha:farzek, op. cit., p. 264: „ ... gel'bliich, obermediteraner (Leitha-Kal.k:&tein)
mit Petrofacten aus dem Gemein.desteinbruch".
47 D. T1Udor, Oraşe, s.aite şi tîrguri în Dacia romană, Bucureşti, 1968, p. 32 :
„Aşezat"ea (Ad Mediam) fol05ea carierele de linigă satele Iablani,ţa şi Ph11tic
(si'C !)".
48 J.sahwarzott, Die Herkules-Biider bei Mehadia, Viena, 1831, p. 42: „Sie simi
aus Pettnik gebracht (unele ireliefe) und aus dol't hăufigsten Gestein gearbei·tet".
49 .D. Tudor, Podurile romane de la Dunărera de Jos, Bucureşti, 1971, p. 138:
„Este un caiJcar negricios -cu aspect nisipos, diar desttlll de rezistent la intem1perii. El se mai găseşte între Wrciocova şi Gura Văii",
50 Ed. DUJperrex, Podul lui Tmiian peste Dună!'~ lingă Turnu-Severin, inceroare de reconstituire, Bucureşti, 1907, p. 23, ci:tat de D. Tudor, Podurile.•. : şi
in OltR, ed. III, ip. 77 şi urm.
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s-au folosit toate carierele de pe ambele maluri ale Dunării : Schela Cladovei,
Vîrciorova, Bahna (pe teritoriul ţării noastre) şi S ip, pe malul iugoslav.
Despre o mare cantitate de piatră adusă din sudul Dunării nu se poate
vorbi, decît În regiunea din sud-estul Olteniei, unde, din cauza adîncimii depunerilor mineralogice, nu s-au putut deschide cariere În antichitate. Astfel,
cele mai multe monumente de la S u c i d a v a (Celeiu) şi materialul litic de
construqii (inclusiv podul peste Dunăre din sec. IV5 1) a fost importat în În·
tregime din Bulgaria de la carierele din Împrejurimile oraşului V r a c a, unde
se află resurse însemnate de calcar făinos, alb, asemănător cu creta. Aspectul
lor micro-fosilifer se poate observa foarte bine la probele 67 -81.

*

Prin prezentarea informaţiilor mai vechi şi mai noi, îmbinate cu constatări de ordin petrografic s-au putut face unele precizări topografice privind provenienţa pietrei şi impiicit zonele de exploatare a .icesteia în perioada
romană. Piatra folosită la cele mai multe inscripţii şi sculpturi (care au constituit obiectul cercetărilor noastre de laborator) este de provenenţă locală,
rareori transportate la distanţe de peste 20-30 km. Pe baza unor descoperiri
epigrafice izolate lucrate în rocă locală s-au putut identifica unele cariere
mai mici, cunoscute de altfel şi În literatura geologică de specialitate ca
„exploatări foarte vechi", dar fără să se fi ştiut pînă acum că ele datează
din perioada romană. lntrucît analizele efectuate ne-au arătat că nu toate
probele se încadrează În tabloul petrografic al zonei În care s-au descoperit
monumentele respective, trebuie să acceptăm şi ideea vehiculării pietrei şi la
distanţe mai mari.
Elaborarea unor concluzii de ordin istoric, tehnic sau statistic referitoare la transportarea acestei materii prime ar fi posibilă doar În cazul extinderii analizelor de laborator asupra unui mare număr de monumente şi construqii de piatră, mai cu seamă În regiunile sărace În carieră de piatră.

51 D. Tudor, Podurile..., p. 181 : „Piatra folosită la zidăria podului, spartă sau
ciopli~ă regulat, a fost adusă din numeroasele cariere de calcair existente şi
azi pe malu'l bul.gar al Dunării" ; cf. M. Macrea, op. cit., p. 309.
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LISTA
monumentelor eplgrafice
Nr.
crt.

Loci:l
descoperirii

şi

sculpturale care au stat la baza acestui studiu

Bibliografie

2

1

Inlăceni

3

Inlăcenl

4

3

Hoghiz

2

Nr. probei

Dacia, VII-VIII
rp. 315-316,
fig. 122
(Enlaca)

ActaMN, I p. 188
ActaMN, 11 •p. 188 ;
ErdMuz, 1906, p.
132-133

Structura petrogr.-paleonto.
5

4

1
89

Brecie

andezitică

Andezit piroxenic
Andezit piroxenic cu hornblendă verde, structură por-

96

firică.

Moi.gradPorolissum

Dacia, VU-VIII
p. 327, fiig. ·24

Moi-gradPorolissum

p. 328-30, fig. 26

26

IMoigradPorolissum

Dacia, VII-VIII,
p. 328, 1fiig. 25

36

Tuf dacitic, cristaloclastic,
plagioclazi, cuarţ şi piroxeni incolor.

Moi1gradPorolissum

Nestudiat

34

Andezit hornblendic

8

Gl!'lbou

CIL, III 844

23

Calcar de formanifere

9

Căşeiu

CIL, III 825

30

Tuf de Dej

10

Căşeiu

CIL, III 828

32

Tuf de Dej, cristalo-vitroclastic, bogat !n plagioclazi.

11

Căşeiu

CIL, III 821

103

12

Gherla

5
6

7

După structură

Dacia, VU-VHI

14
15

Gherla
Gherla
Gherla

16 Gherla
17
18

Gherla
Ciumăfaia

· (jud. Cluj)

19

Ciumăfaia

Tuf vulcanic (augit)
Tuf daciitic cu
g.iOIClazi, ortoză.

cuarţ,

pla-

tot

Tuf de Dej, cristalo-vitroclastic, dominant clastic.

Materiale, VI

'P· 874-5
13

7

9

Tuf de Dej

p. 874, nr. 4

38

Tuf de Dej,
clastic.

Jl:JAI, V. p. 116-7
fi.g. 38

54

Calcar cu foraminifere

Dacia, XI-XII,
p. 269-70

82

Tuf de Dej, cristalo-vitroclastic.

JOAI, VI
p. 115-116

90

Tuf de Dej,
clasti'c.

JOAI, VI
p. 115-119

97

Tuf de Dej

Dolg, II
p. 266-268, fig. 6

4

Tuf de Dej

Dolg, II
IP· 263-264, fig. 2

6

Tuf de Dej

Materiale, VI

vitrocristalo-

cristalo-vitro-
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2

20

3

Ciumă.fala

Dolg, II
p. 264, fig. 3

4

5

27

Tuf de D€j, cristalo-vitroclastic, hornblendă brună şi
venele-albăstruie.

21

CiumAfaia

Dolg, II
p. 261-262, fig. 1

49

22

Ciu:măfaia

Dolg, J:I
p. 265-266, fig. 5

2:1

Pintic (Dej)

CIL. ITI 835

86

CIL, III 7637

105

24 Sic (Gherla)
25

Măicicaş

(jud. Cluj)

AISC, I,
105-107, f.ig. 3

27
28

29
?O

31

Olu:J
Cluj

Cluj
Cluj
Cluj

(Napoca)

Tuf de Dej, cristalovi:troclastic plus piroxeni (augit)
şi for'aminifere
Tuf de Dej, vitroclastic
Tuf de Dej

44

Calcar oolitic

8

Calcar oolitic

Dacia, VII-VIII
p. 313, fig. 11

13

Cakar oolitic

JOAI, V
p, 98, nr. 3 - CIL,
III 860

15

Calcar oolitic

ActaMN, V, p. 482

17

Calcar cu foraiminifere

ip.

26 Cluj

Tuf de Dej, vitroclastic cu
hornblendă verde,
albăs
truie şi foramin.i:fere.

indesdfrabil nepublicat

Dacia, VII-VIII
p. 313-314

Calcar oolitic
18
Calcar oolitic

nolg. IV
876-877'
fig. 8

21

32 Cluj

CIL. III 855

24

Calcar oolitic

33

CIL, III 7659

28

Calcar oolitic

JOAI, V.
p. 100 nr. 7

29

ip.

Cluj

34 Cluj
35

Cluj

CIL, III 865

36

Cluj

Jlacia VII-'VIII
p. 314

37

Cluj

Calcar oolitic
Calcar oolitic
Calcar oolitic
48
Calcar oolitic

EDR, IV,
145-146,
fi.g. 77

50

Dolg. VII
p. ·78

55

ip.

38 Cluj

Calcar oolitic cu lithotamn ium

39

Cluj

CIL, III 14465

56

Calcar mai puţin oolitic
bogaT în foraiminifere

40

Cluj

CIL, III 14466

58

Calcar
grezos
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oolitic

cu

şi

calcar

3

2

s

4

41

Cluj

CIL, III 8731

84

42

Cluj

Kozl, IV (1944)
p. 88-89

93

43

Cluj

44

Cluj-Gară

Cailcac oolitic
Calcac oolitic

CIL, llII 7658
101

Calcar oolitic
Calcar dolomitic

EDR, IV, p. 88,

46 IGHAu

forami-

fi;g. 1

nepublicat

45 Cluj

ooliitic cu

Calcar oolitic

AISC, I,
ip. 59~0.

Calcar
nifere

fig. 15

5
şi

47

GHău

CIL, III 847 /a

11

Calcar cu foraminiiere
al'leoline

48

Gilău

EDR, IV, p. fig.

39

Calcar dolom!rtic

49

Gilău

CIL , III 846

50

Gilău

CIL, HI 847/a

60

Calcar cu foraminifere şi
alveolinP

51

Gilău

CIL, III 845

85

Calcar oolitic

52

Turda-Potalssa

JOAI, V,
97-8,
i nd esclfraibil
nepublicat

ip.

53 Turda-Potaissa

!'i

Calcar eocen

88

Turda-Potaissa

Klio, XI p. 501

55

Apaida (Dezmir ?)

OIL Ul
3963 - 7661

57

102

Calcar organogen tortonian cu gasteropode, lame şl
libibranchiole
MiOI'Olconglomerat : caloo'l'
jurasic şi porfirite triasice
Calcar oolitic

56

Alba Iulia
(Apulum)

CIL, HI 7767

12

57

Alba Iulla

CIL, III 7740

19

58

Alba folia

Studii şi Corn.,
Sibiu, XII, p. 58,
nr. 4

22

A'liba Iulia

dolomitic -<W.

51

54

59

ea,1~.ar

4
~....::.:·~~--=::.::.::.'·=--=~.:..:....:~~~:....._·~~~~

Materiale, VI
.p. 889-890

53

Calcar

cristalin,

structură

izoblastică

Calcar oolitic cu briozoare
.şi Wthotarnnium
Calcar oolitic cu lithotamnium şi brlozoall"e
Calcar oolitic cu lithotamn-um şi brizo.are

60

Alba Iulia

CIL, III 1112

92

Calcar oolitic cu llthotamnuan şi briozoare

61

Alba Iulia

CIL, Ul 995

100

Calcac oolitic cu lithotamnium

62

Zlatna

indescifrabn neipublicat

(Ampelum)

Gresie

cual'ţitii.că

10

11~
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3

2

63

Zlatna

64

Zlatna

65

Zlatna

66

Dolg, VII
·p. 73, fi.g. 3

16

CIL, III 1291

25

p. 73, fig. 2

40

ArchErt, XXII
10

46
coarţitică

grosieră

59

Gresie

coarţitică

grosieră

;p. 77, fi.g. 4

83

Calcar cu lithotamnium
briozoare

CIL, III 1303
Dolg, VII,
ip. 46, fi.g. 10

91

Gresie

94

Calcar cu lithotarnnium
briozoare

ArchErt, XXII
p. 8

98

68

Zlatna

CIL, III 1287

69

Zlatna

73

Dolg, VII,

Zlatna

Dolg, VII
72, fig.

Zlatna

ip.

74

Gresie

104

Calcar cu Lithotamniwn
briozoare

şi

Roşia-Montană
cua!"lţit.ică

14

75

Veţel

CIL, III 7847

3

Andeztit de Uroiu

76

Mfoia

CIL, III 7870

20

Andezit de Uroiu

77

Micia

CIL, III 1374

33

Gr-esie

78

Mida

CIL, III 1372

35

Andezit de Uroiu

79

Micia

CIL, III
1347 - 7850

42

(Micia)

Gresie

Gresie

CIL, III 7864

43

Andezit de Uroiu

81

Sarmizegetusa
(mpia Traiana)

CIL, III
7902 - 1412

31

.tură

Cioara (jud. Alba)

CIL, III
7798 - 6264

87

(Călan)

Dolg, II
268-270, fig. 7

ip.

Jupa .(Tibiscum)
[Muz. Caransebeş]

85 .Teregova

Calcar ·cristalin cu strucporphy.ro....blastică

Travertin
2

63

MiJcrocanglomerat calcaros
fosilifer cu fragmente de
rOICi metamorfice

ActaMN, VIII,
p 551, fig. 12 a-b

62

Ca.Jcar mecagogen fosilifer
fără componenţi mineralogici

inedită

41

structură

ACMIT, II,
p. 314-315

86 Mehadia (jud.
Caraş-Severin)

(cenuşiu)

Calcar oolitic cu briozOOJre

(jud.

Caraş-Severin)
[Muz. Caransebeş]

(roşu)

ca·ribonatică

Micia

Sincrai

(roşu)

carbonatică

80

84

şi

cuarţitică

CIL, III 1270

83

şi

cuarţi.tică

(Al-burnus Maior)

82

briware

Gresie

CIL,

72

cuarţitică

47

III 1315

Zlatna

Zlatna

Gresie

cuarţitică

67

71

cuarţitică

Gresie

ip.

Zlatna

Gresie

Calcar oolitic cu

Dolg, VII,

Zlatna

70

4

Calcar oolitic
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fosilifer

microcristalină

cu

87

88

Orşova

Or:şova

Ştefan

89

90

(Dierna)

(Col., Lic.
Plavăţ)

Orşova (ool. arheologică Porţile

91

Calcar cristalin de structu-

Altar anepigrafic
Col. arheolog. de
la Porţile de Fier

64

SCIV, II (1954),
p. 314-315

65

ră

Calcar oolitic
de

Fragment de
coloană

66

Orşova

SCIV, XVI
(1965 ip. 179

67

(Colecţia
Şt. Plavăţ)

Gresie

SCIV, XIII, 1,
p. 115-6

Drobeta (Bloc din
pilonul podului
Muz.
Porţile
de
Fier)

ArhOlt, X,
nr. 54-55,
p. 179

68

93

Turnu Severin

ArhOit, XIII
71-72, p. 98-99

69

94

Turnu Severin
(Bloc d.in
pilonul
podului Muz.
Porţile de Fier)

ArhOlt, X, nr.
54-66, p. 170

Turnu Severin
(Muz. Porţilor
Fier)

Analele Acad.
Ser.ie ist., XXXVI
(1913), p. 2-3

71

Bărcăcilă, Drobeta,
p. 19, fig. 28,2

72

95

96

97

98

99

Turnu Severin
(Muz. Porţilor
Fier)
Turnu Severin
(Muz. Porţilor
Fier)
Turnu Severin
(Muz. Porţi!Qr
Fier)

de

de

Calcar

102

oolitic

grezos

cu

oolitic

grezos

cu

oolitic

g.rezos

cu

cuarţ

Calcar
cuarţ

Calcar
·cuarţ

70

Cafoar mezozoic cu r.::sturi
Organice diagenizate

Calcar oolitic grezos
Calcar cu foraminHere

CIL, III 8017

de

73

BCMIOitenia, 1915,
fasc. 32, p. l92
74

Calcar cu foraminifere (recl"'istalizat)
Calca·r cu foraminifere

ArhOlt, 61-62,
p. 259-50, fig. 17

75

OltR'. p. 510,

~--'[~M~u_z.~C_Q_r_a_b_i_a~]~~ nr. 210

101

61

de

Turnu Severin
(Capac de sarcofag
- Muzeul Porţilor
de Fier)

100 Sucidava (Celei)

conglomerată

Calcar oolitic cu lithotamnium

Pojejena (jud.
Caraş-Severin)
[Muz. Reşiţa]

92

ponphyro-iblastică

Calcar oolitic

Fier)
Liceului

5

4

3

2

76

Ca·Loo.r cu brioazoare
Calcar
microcristalin
briozoare

Celei (Muz.
Corabia)

OltRl, p. 511,
nr. 217

Celei (Muz.
Corabia)

ArhOlt, 1938,
p. 19 - AnnEp,
1939, nr. 19

79

coloană

79

Calcar
mi<:rocristalfo
noduli de glauconit

cu

Bază

OltR 3, p. 507,
nr. 191
Bază de coloană

Calcar
microcristalin
briozoare
·tra·vertin ? ?

cu

80
81

103 :Celei (Muz.
Corabia)
104 Celei (Muz.
Corabia)
105 Celei (Muz.
Corabia)

de

77

cu

Calcar microcristalin cu briozoare şi characee
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UNTERSUCHUNGEN UBEK R(1MJSCBE STEINBKUCBE AUS DAKIEN
./

(ZUSAMMENFASSUNG)
In der Einleitung werden dle ersten Jnformationen ilber i&nlsiche [Steinbrilche aus Dakien angefilhrt, die seinerzeit von siebenbilrgischen Mlneralogen und
Archiiologen, wie Fridwaldski, \Neigebaur, Ackner, Gooss u.a. aufgezelcbnet worden sind. Ausfilrliche Beschreibungen tilber romische Steinbrilche, vor ·aliem iaus
dem Bunyader Komitat finden wir bei G. Teglă.>. Zum ersten Mal versucht V.
Christescu in .,Viaţa •conomică a Dlalciei romane· (Das WlrtS1Chaftsleben lm romisichen Dakicn) 1.diese rAngaben zusMT1menzufassen, was ihm iallerdings wegen in
beschriinktem Masse zur Vefilgung stehender Fachliteratur, 'und ungenilgender
Kcnntnis der Ortsverhiiltnisse, .nicht gelungen lst.
Nach einer kurzen Beschreibung der aur der Fachliteratur rschon 1bekannten Steinbrilche wird eine niihere Ortsbestimmung und Klassifikiation der 1n
Romerzeit :abgebaute'l Gesteinsarten !Unternommen. wobei modernere Verfahren
he11angezogen wurden. Diese Untersuchungen lagen petrographische und paliiontologische Analyscn zugrunde, die an 105 Inschriften und Steindenkmiilern aus
dem Museum 'Von Cluj durcbgefiihrt worden sind. Nach ihrer Struktur gliedel'n
sie sich in folgende .grossere Gesteinsgruppen : 1. Eruptivgesteine 2. Sedlmentgesteine 3. Vulkarnischer Tuff 4. K1alksteine.
Wiihrend dic mdsten Gesteinsarten aus der unmittelbaren Niihe der Fund·
stelle der Steindenkmiiler stlammen, scheinen einige von diesen (z. B. Nr. 22, 54
u.a.) aus anderm, von weither gebraichtem Gestein angefertigt .zu sein. Abgelegenc Ji'undortc von Inschriften zeugen gewohnlich - wie es unsere Untersuchungen bewiesen - filr einen kleineren Steinbruch, der ldcn ortlichen Gebrauch deiîen konnte. Auf diese Art bcstătigen sich einige wervolle lnformationen liber
alte Steinbriiche bei F. Schafarzek „Detailfo'r·~e Mitteilungen iiber die au:f dem
Gebiete des ungrarischen Reiches befindlich~n Steinbrilc.he", Budapest, 1900. Sie
erscheinen unter der Bczeichnung „uralter Steinbruch"; „Steinbruch welcher
seit Menschengedenken in Betrieb steht• u.s.w.
1
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1.

3.

43.

96.

Planşa

I

-

Andezite Proba nr. 1, 3. 43, 96.
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9.

26.

32.

36.

Planşa

II

-

Tufuri vulcanice Proba nr. 9, 26, 32, 36, 38, 103.
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6.

27.

49.

52.

86.

105.

Planşa

III

-- Tuf uri de Dej Proba nr. 6. 27, 49, 52, 86. 105.
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14.

16.

33.

42.

59.

Planşa IV

91.

-

Itori sedimentare Proba nr. 14, 16, 33, 42, 59, 91.
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12.

31.

64.

74.

Planşa

V

-

Cnlcare cristaline Proba nr. 12, 31, 64, 74.
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37.

Planşa

39.

VI

-

Calcare eocene Proba nr. 23, 24, 37, 39
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Planşa

Q.

40.

51.

53.

83.

88.

102.

VII -

Calcare tortoniene Proba nr. 40, 51, 53, 83, 88, 102.

Sargetla
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66.

68.

69.

70.

71.

73.

Planşa

VIII -

Calcare din Oltenia Proba nr. 66, 68, 69, 70, 71, 73.
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