
DESPRE VALURILE TRANSDOBROGENE 

GH . PAPUC 

în anul 1987 muzeul constănţean a efectuat săpături arheologice de 
salvare pe valurile din Dobrogea, ocazionate de conducta de gaze URSS 
- Turc ia, Grecia, care intersectează valul mare de pământ şi valul de 
p iatră la sud de staţ ia CF Castelu, precum ş i de introducerea unor conducte 
de irigaţie la marginea vestică a Constanţei, fapt ce a permis executarea 
unor secţiuni in yalul mic de pământ şi în valul de piatră 1. 

1. Valul mare de pământ. Are capătul de vest pe malul drept al Du
nării, începând de la nord de cetatea Pătulului, şi pe o lungime de 4 km 
supra pune valul m ic de pământ; după despărţirea de valul mic la 3 km se 
apropie de Valul de piatră cu care merge paralel, la sud de acesta, până 
în dreptul gării Dorobanţu, de unde valul mare de pământ trece spre nord 
de valul de piatră - de care se apropie din nou la intrarea în Constanţa, 
capătul est ic fiind la sud de Tomis. Lipseşte pe o porţiune de 13 km între 
punctele "Gura Ghermelei" şi "La Pietre", având lungimea totală de 41 km, 
fiind în acest fel cel mai scurt din cele 3 valuri. Şanţul de apărare este 
orientat spre nord. Spre sud se află un şanţ mai mic, executat pentru înăl
ţarea valului, a cărui înălţime se mai păstrează astăzi pe 3-4 m. Tot pe 
latura sudică, valul mare de pământ este prevăzut cu 36 de fortăreţe mari 
a căror dimensiuni medii sunt de 150 X 1S0 m(cel mai mare 200 X 212 
m), deci cam 2,15 ha. în afară de acestea se mai află 28 de castele mici 
d~ pământ (5S X 22,S m) , care, spre deosebire de fortificaţiile mari au 
la tura frontală pe val, se află la oarecare distanţă de acesta; în 2 cazuri 
au fost construite în interiorul castrelor 2 . 

Deci valul mare de pământ este prevăzut cu 63 de castre şi castele, 
care, pe cei 41 de km ai săi, ar da o distanţă medie Între castre de cca. 
1,12S km şi între castele - cca. 1 500 km, iar media generală a distanţei 
dintre punctele fortificate din spatele valului ar fi de 650 m. 3 . 

') L a aceste investiţii se mai adaugă şi conducta de apă Medgidia - Constanţa . 
2) Castrul 11 Tocilescu (21 Schuchhardt) şi castrul 6 Tocilescu (30 Schuchhardt). 
3) Această m edie este pur teoretică, deoarece sigur valul mare are cel puţin două faze, 

una cu castre si a doua când se construiesc castelele. Nu stim dacă toate castrele au fost 
abandonate sa;' numai un ele din tre ele (vezi nota 2). ' 
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Cei care s-au ocupat de acest monument au remarcat numărul mare de 
pasaje, care-l străbat din loc în loc . Menţionăm că pasajele contemporane 
cu valul sunt în punctele de racord a le castrelor cu "alul unde şanţul era 
astupat, creându-se în acest fel două ieşir i laterale către inamicul venit 
dinsţ.re nord4 . 

l.a. Secţiunea efectuată în valul mare de pământ în punctul traversat 
de conductă ne-a oferit următoarele date. Lăţimea întregii fortificaţii la 
momentul construcţiei era de 34 m, împărţ it ă astfel: şanţul avea deschi
derea de 12 m, adâncimea fiind de 4,25 m; valul are lrl ţimea la bază de 
17 111, înălţimea sa fiind astăzi de 2,80 m. Şanţul din spatele valului avea 
lătimea de 5 m, iar adâncimea era de 1 metru. Adâncimea initială a 
şa~ţului nordic şi înălţimea păstrată a valului totalizează 7,05 m, dar ini
ţial credem că înălţimea obstacolului atingea 9-10 m, iar şanţul din spate 
era săpat la oarecare distanţă de \'a15. 

Având în vedere castrele ş i castelelc ce dublau valul avem o imagine 
cât de cât apropiată de ceea ce a Însemnat la momentul construcţiei for
tificaţia pe care am prezentat-o pe scurt . 

Revenim asupra unui aspect: in zona unde am făcut secţiune, valul mare 
de pământ merge paralel cu valul de piatră, aflându-se la cca. 40 m sud. 
Această situaţie este specifică porţiunii dintre punctul "La Pietre" şi Gara 
Dorobanţu, ceea ce totalizează peste 10 km (un sfert din lungimea valului 
de pământ), fără a mai ~dăuga un km din sectorul vestic . 

2 . Valul de piatră. In literatura de specialitate acest val este prezen
tat ca fiind "tot un val de pământ, pe coama căruia era construit un zid 
de piatră"G . Lungimea totală a valului este de 59 km, având capătul vestic 
pe latura sudică a cetăţii bizantine de la Axiopolis (la cca 3,250 km sud de 
Cernavodă), de unde merge pe direcţia SE spre Valea Carasu pe care o 
urmăreşte spre sud până la Gara Dorobanţu, în paralel cu valul mare de 
pământ, de care aici se desparte după ce-l traversează?, urmărind un traseu 
spre SE p;mă la sud de colţul sud-estic al comunei Valul lui Traian de 
unde porneşte spre est către mare, mergând de astă dată paralel cu valul 
mic de pământ distanţa între ele fiind de 100-150 m. La mare, capătul 
valului de piatră se află la 75 m sud de Valul mare de pământ 8 • Şanţul 
valului se află spre nord, având azi adâncimea de 2 m, iar valul se păs
trează pe o înălţime tot de 2 m. Pe coama valului, de-a lungul, se observă 
acum o mică albiere - urma zidului ale cărui pietre au fost refolosite 9 , deci 

,,~ 
4) P. Diaconu neagă aceste rea lităţi (Pcncc. 10 , 1973-1975, p. 204, nota 28) traverSă

riie fiind rel11arcatc de Eugen Com"a (CiCl \', 11, 1~51, 2, p. 235); ne raliel11 celor spuse de E . 
CoI11şa.. 

5) Privind utilitatea şanţului sudic , considerăm că a fost făcut numai pentru un sur
plus (le pământ şi nu ca obstacol construit de o autoritate de la nord de val, care l-ar fi 
utilizat pentru apărare. 

G) 1. Barnea, DID, III, p. 100. 
7) Cu ocazia construi rii Canalului Dunăre - Marca Neagră (1949- 1952); acest lucru 

nu mai poate fi controlat. 
8) Valul mare de pământ ieşea la mare la 1 km sud de valul mic. Acesta din urmă venea la 

ţărmul mării unde peninsula făcea un u nghi ascuţit cu linia Tomisului, deci În zona Şantie
rului Naval - intrările 3 şi 4 ale portului actual. 

.) DID, III, p. 100. 
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O demantelare aproape si stematică a ziclulu i. Valul este prevăzut cu 26 de 
castre, distanta Între ele yariind în functi e de teren de la 1 la 4 km; for
ma fortif icatiilor este de asemenea diiel: ită. În general castrele se află în 
spatele valu'lui, avfl11d latura frontală comună . 'tn două cazuri acestea se 
află la distanţă de "al de-o parte şi alta, având forma rotundă sau octo
gonală (cazul de la vest de Poarta Albă) . Ar mai fi de adăugat că valul 
mic de pământ este suprapus de latura sudică a castrului XXIV (II) al va
lului de piatră lângă Constanţa, iar castrul XII (XVI) situat la vest de 
Medgid ia este construit deasupra unei porţiuni a valului mare de pămflllt, 
o notă aparte făcând observaţia lui R. Vulpe în acest ultim caz10 

2.a. Secţiunea efectuată pe traseul gazocluctului în valul de piatră a 
permis observaţii asupra valului; marginea nordică a şanţului fusese afec
tată d~ lucrările de scoatere a pietrei, deoarece aici a funcţionat o carieră, 
roca at1ându-se la 1-1,5 m de suprafaţă solului. Am surprins un rând de 
pietre de talie miert din fundaţia zidului a cărui lăţime este de 1,2.0 m; pe 
profilul din spatele zidului se află la nivelul fundaţiei un strat ele mortar, 
peste care urmează un strat de pământ galben scos din şanţ, suprapus la 
rânelul său de un strat de pământ galben. Aproape de suprafaţa solului, 
la -20 cm sub vegetal apare un strat subţire elin mortar şi piatră măruntă 
- care nu poaie fi altceva decât nivelul de funcţionare al valului, nivel 
care coboară pe panta valului spre sud. Deci între cele 2 straturi cu mor
tar menţionate se află depuneri de pământ, diferite, pe o înălţime ele peste 
1 metru în apropierea zidului, spre interior. În faţa zidului - spre şanţ 
de la nivelul superior al rândului ele piatră păstrat, porneşte un strat ori
zontal, conţinând mortar ş i piatră măruntă elar care la 2,50 m este Între-

'0) TI. Vulpe, HA D, p. 369. 
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rupt de lucrările de canera. Stratul menţionat face part e din suprafaţa 
bermei ce se întindea de la zid până la fossa. 

2.b. Spre vest de secţiunea noastră valul a fost aplatizat de o plan
taţie de vie; printre blocurile de piatră adunate din vie , deoarece im.piedi
cau lucrările agricole, am identificat un bloc din coama zidului pe care 
se află cioplită litera ]{ . La 250 m est de reperul amintit mai sus, şanţul 
valului a fost executat în stânca de pe versantul pe care "alul îl cobora 
spre ~ledgidia, roca ieşind la suprafaţă. Lăţimea şanţului săpat în stâncă , 
surprins într-un sondaj lat de 1 m, est e de 4,20 m, iar adâncimea faţă de 
solul actual este de -2 metri . 

2.c . Dimensiunile păstrate ale yalului de piatră la est de secţiunea 
noastră sunt : lătimea totală a fortifica tiei este de 23 m, dm care santul 
10 m , şi adânci~ea de 1,80 m, valul ~re lăţimea de 13 m ş i înăiţi~ea 
de 1,50 m lunecând spre nivelul solului din spatele valului. Gropile de 
scoatere a pietrei nu se află, cum ne-am fi aşteptat, pe axul valului ci cam 
la l i 3 din lăţimea valului spre şanţ. Observaţia este valabilă în zonele 
Medgidia - Dorobanţu şi Valea Seacă - vest Constanţa . 

2.d. Valul de piatră l-am mai secţ ionat la Hst de Constanţa pentru 
montarea unei ţevi de irigaţ iell Ş i in acest caz nu s-a putut săpa şanţul 
deoarece era plin cu ape menajere şi petrol de la triajul CFR Palas . în sec
ţiune a apărut zidul valu lui, lat de 2 m, păstrându-se două rânduri de 
blocuri. Faţa dinspre şanţ a zidului avea fundaţia din blocuri de piatră late 
de 30-45 cm şi înalte de 25 cm - depăşind lăţimea elevaţ ie i cu 15 cm . 
Singurul rând păstrat d in elevaţie este din b locuri m ari, inalte de 45-50 
cm, probabil refolosite . Mortarul utilizat este de culoare roşcată, având in 
compoziţi e ceramică pisată. Rostul dintre fundaţie ş i zid era ocupat cu un 
strat gros de astfel de mortar care micşora crepida creată prin retragerea 
elevaţiei de la 15 la 8 cm. 

Spre şanţ se afla o bermă ce porneşte de la baza elevaţiei şi este mar
cată de urme de mortar. ş i piatră măruntă desprinsă prin eclivare sau sfă
râmare . Zidul în partea superioară conţinea sigur b locuri de calcar asemă
nătoarp celor din exploatarea de la BasarabiU . La sud de zid stratigrafia 
se prezintă astfel : strat de pământ negru scos din şanţ, gros de 25 cm, 
un rând de b locuri ce aparţineau fundaţie i (plăci lungi, groase de 20 cm). 
Nivelul fundaţie i pe această parte a zidului spre sud este mai ridicat cu 
25 cm faţă de latura dinspre şanţ. Urmează un strat de mortar, peste care 
stau diverse straturi de pământ de la negru cenuşiu spre galben, pe o Înăl
ţime de 1,05 m, după care urmează un nivel de mortar ş i piatră măruntă 
ce porneste spre zid dar a fost tăiat de groapa pentru demontarea blocu
rilor. D~ reţinut că pe coama valului se afla un drum v icinal, folosit şi 
acum. Cele observate aici ne demonstrează că faţa dinspre şanţ a zidului 
era vizibilă până la nivelul bermei, nea vând alte depuneri la da ta construc
ţiei: 

") Secţiunea este amplasată intre castrcle 11 şi III , dup" Schuchhardt. 

12) L"rmc certe se întâlnesc intre castrul III (Schuchhardt) ş i Poarta Al bă . .. 



DESPRE VALUR I'LE TRANSDOBROGENE 327 

Spre interior porneau din zid straturile prezentate mai sus, deci zidul 
se sprijinea de pământul depozitat în spatele său, nivelul de călcare era 
mult mai ridicat , poate cu pest e 2 m, faţă de nivelul bermei. 

Că lucrurile stau aşa ne-o demonstrează gropile de scoatere a blocu
rilor care nu se află pe zona cea mai înaltă a yalului, ba chiar la margi
nea dinspre şanţ a acestuia şi un alt fapt, blocurile mari găsite în şanţul 
valului (secţiune din 1986) demonstrează că de aici se puteau căra mai uşor, 
fiind împinse la vale. 

2.e. La 250 m est de sectiunea de mai sus, valul a fost ras de cons
truirea unei ramificatii a căii' ferate pentru care s-a ridicat un rambleu, 
fapt ce ne-a determi!{at să efectuăm două sondaje: unul de 8 X 2 m, ce
lălalt de 8 X 1 m 13 . In primul sondaj am surprins primul rând de blocuri 
din calcar de dimensiuni mari (127 X 40 X 52 cm), pe ambele f eţe ale zi
dului. Blocurile erau aşezate peste un strat orizontal din cărămizi romane 
refolos ite, unele dintre acestea păstrând intactă o singură latură. 

Acelaş i lucru , adică payajul din cărămiz i r efolosite, l-am surprins ş i 
în cel de al doilea sondaj. In acest caz zidul fusese ras până la nivelul 
pavajulu i care juca rol de fundaţie . 

3. Valul mic de pământ este cel mai lung dintre valurile transdo
brogene, are 61 km, nu prezintă nici un fel de lagăre sau alte fortificaţii 
şi spre deosebire de primele, are şanţul orientat spre sud . Capătul de vest 
porneşte de la nord de Cetatea Pătulului de lângă satul Cochirleni, stră
bate Dobrogea mult mai spre sud de celelalte două, mergând în cea mai 
mare parte pe cota de 100 m până în dreptul Murfatlarului de unde por
neşte către est; la intrarea în Constanţa era tăiat de celelalte două valuri şi 
ieşea la mare puţin la sud de cetatea Tomis-cu toate că unii cercetători 
au considerat că pornea chiar din zidul oraşului antic14 • 

înălţimea valului este de 1-3 m şi lăţimea de 7-10 m pe când 
santul are adâncimea de 1 m, iar Iătimea la buza valului de 13 m. Are sta
{-ea ' de conservare cea mai precară,' în mare parte datorită lucrărilor agri-

LE G ENDA 

VALUL MIC DE PĂMÂNT 
(VEST CONSTANTA) 

E22 v" OETAL t::;;::d OALBOI PIGMENTAT 1= =.:1 NEGRU ~ NEGRU ~ENUŞOS 
! i ~-i EGRU PIGMENTAT CU GALBEN il:1IIIJ] VIU 

Fig. 2 

13) Sondajele au fost determinate de existenţa unor gropi anterioare şi ele faptul: că blo
cur ile de piatră se con turau la suprafaţa solului. 

1'1 ) DI D , III . p. 98 . 
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cole. Cu toate acestea sunt încă zone bine conservate care depăşesc în înăl
ţime valul mare de pământ . Aşa se întâmplă intr-o porţiune păstrată pe 
400 m, în unghiul format Între şoseaua :vIedgidia - Ciocârlia ş i Ciocârlia 
- Basarabi, în zona satului Sim inoc. 

3.a. Valul mic a fost secţ ion at in apropierea t riajulu i CF Palas 
- Constanţa pentru introducerea unei conducte de irigaţ ii. Situaţia redată 
de sectiune est e următoarea : Iătimea fortificati ei este de 31 m, din care 
santul' are 14 m deschidere, iar' adâllcimea er~ de 3,75 m . Valul este lat 
de '17 m şi se păstrează pe înălţimea de 2,90 m . A vând în vedere ş i dru
mul de deasupra care l-a tasat în ultimul secol, dar ş i acţiunea factorilor 
naturali, rezultă că înălţimea valului era în jur de 4 m - obstacolul 
în sine, între fundul şanţului şi vârful valului era în jur de 8 m, adică 
cu nimic mai prejos decât valul mare de pământ. 

Valul mic de pământ este cel mai vechi dintre aceste fort ificaţii, 
deoarece este tăiat sau suprapus fie de celelalte două, fie de castre ale 
acestora 15. . 

Punem în discuţie situaţ ia remarcată pe dealul de la sud de Castelu 
- unde valul mare ş i valul de piatră merg paralel - la mică distanţă unu l 
de altul, ultimul fiind spre nord. 

Din prezentarea stratigrafiei a rezultat ş i starea actuală a valurilor, 
dar şi date despre starea lor iniţială. Un fapt este cert, anume: valul mare 
de pământ est e mult mai mare, se păstrează mult mai bine şi în prezent. 
Reamintim şi faptul că am sondat un punct unde şanţul valului de piatră 
a fost excavat în stâncă. Cronologia relativă din istoriografia noastră , ple
când de la relaţia dintre cele două valuri, consideră valul de piatră poste
rior valului mare de pământ. Situaţia din zona cercetată de noi, ş i din 
vecinătatea Fabricii de ciment Medgidia - , nu concordă cu observaţii le 
anterioare. Anume, dacă valul de pământ exista de ce s-a ridicat valul de 
piatră la 35-40 m nord de valul de pământ care şi acum arată monu
mental?16. 

Pe dealul de la \"est de săpătura noastd valul de pământ merge 
aproape de creasta dealului fi ind deosebit de mare , iar valul de piatră se 
află la nord de el, la o diferenţă de - 15 --20 111, către mijlocul pantei. 
Oare nu era mai uşor să se construiască zidul de piatră pe valul de pământ? 
Acelaşi "de ce" şi pentru efortul de a disloca stâncă din şanţul valului de 
piatră când la cea 40 m în spate se afla valul mare de pământ. 

Situaţia relevată de noi pune sub semnul întrebării traversarea valului 
de pământ de către cel de piatră şi acea suprapunere a unei laturi de cas
tru aparţinând valului de piatră, peste valul de pământ , caz În care regre
tatul R. Vulpe are un punct de vedere interesantI7 • 

Părerea noastră este că la momentul construirii valului de piatră, 
valul mare de pământ nu exista, ultimul fiind posterior pr imului şi nu in
vers. 

15) Ibidem 
16) Acest punct de vedere l-am prezent at în noiembr ie 1989, la Sesiunea anuală a Mu

zeului de istorie naţională şi aTheologie Constanţa . 
17) Vezi nota 10. 
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:\IIulte discutii au fost determinate de autoritatea care a cOl15tmit 
aceste valuri , pr~cum şi rolul lor : au fost sau nu frontieră . 

Punctul nostm de yedere este că ayem de-a face nu cu o frontieră 
ci cu un aliniament de apărare. Dacă "alul de p iatră era făcut de bulgari, 
iar Tomisu l, minat sau nu , se află mai nord de yal , deci în teritoriu bizan
t in ş i Bizanţul îi folosea portul, cum de au apărut atâtea inscripţ ii şi mo
numente tomitane în zidul yalului ? O altă întrebare este pusă de carierele 
de piatră de la Medgidia şi Cernavodă - care se află la nord de yalul de 
piatră18. Relaţiile bulgara-b izantine erau de o asemenea natură încît să per
mită primilor fortificarea folosind materiale existente pe teritoriul inamic? 

Răspunsu l este unul singur : constructorul celor două valuri stăpânea 
de-o parte şi de alta a yalulu i, căzând astfel calitatea de front ieră şi ră
mânând aceea de aliniament de apărare in zona cea mai strâmt ă, rlublat 
s i de smârcurile Văii Carasu; yadurile de trecere a DunăriI rămân la nord, 
iar cel de la Durostorum putea fi apărat efic ient. ,-a luI prevăzut cu castre 
denotă concepţia strategică a unei autorităţi militare care nu trecuse de 
1-2 secole la viaţa urbană, ci aceasta îi era spec ifică . Bizantinii au reali
zat acest aliniament pentru a împiedica orice inyazie dinspre nord f ără a 
abandona teritoriul aflat la nord de yal până la gura fluviu lui. 

l8) A. Panaitescu, P ontica, XI, p . 246--252, P . Diacol1u, P ontica XIII, p. 192. 


