PETRE DIACONU

CiTEVA CONSIDERAŢII IN LEGĂTURĂ
CU VALURILE DIN DOBROGEA
N - am aborda aici chestiunea valurilor din Dobrogea 1, dacă în
literatura de specialitate nu s-ar cornite şi astăzi o serie de erori !în
legătură atît cu datarea cît şi cu atribuirea etnică a acestora .
înainte de orice ne vom permi te să facem o succintă descriere a
valurilor care brăzdează mijlocul Dobrogei între Cernavodă ş i Constanţa. Ele sîn t în nun1ăr de trei 2: valul lnic de pămînt, valul mare
de pămînt şi valul de piatră.
Valul mic de pămînt, cel mai sudic dintre ele, porneşte de pe malul
Dunării , dintr-un loc situat la mai puţin de 1 km nord de satul Cochirleni şi se îndreaptă spre est trecînd pe la miază noapte de satul Ivrinez.
I O bibliugrafic complcUi privind valurile din Dobrogea vezi la R. Vulpe,
Histotre ancienne ele /.a Dobrouc!ja, Bucureşti, 1938, p . 359-367. La aceasta trebuie adăugate : Dim. Kl'andjalov, BaAoaeme 60 j (QGpyfJ3lca u E ecapaGlw U npa6.1f;"wpcJ>al lI{L mcopu.<t în J'OUU I/OIlWo /tu Yltlwepcumema Ca,
}f.Jl,IL.,\/CH1n CoifhUl. (ucmopu"o tjjU.rIO.toGIt'/(>c,m <jJ(U'y.WlC ln ) ,
XXXIX. 1942-1943, 167 p . şi bibliografia de acolo

(extras); E. Comşa, Cercetări şi observaţii în legătură cu val'urHe din Dobmgea,
in SCIV, anul II, 2. 195 1, p. 237-238; Petre Diaconu, 2ur Frage eler Datierung
des Steinwalles in der Dobruclscha und cler L okalisierung der im Berichte des
gt'icehischen T oparchen geschilderten Ereignisse, in Dacia, N .S., VII, 1962, p. 3.17
sq. şi bibliografia ele acolo. Idem, Din nou despre valul de piatră din Dobrogea
şi Nota toparhu./.ui grec, partea I, în SeIV, 16, 1965, 1, p. 189-199 şi partea
II-a , în se/v, 16, 1965, 2, p. 383-394; idem, "Alte precizări în legătw'ă cu valtd
de piatl'a din Dobrog ea şi însemnările toparhului bizantin", in SC/V, 19, 1968,
2, p. 357-369. Vezi de asemenea şi C. Cihodal'lI, Observaţii critice asup)'U insemnărilOl'
toparh1.llui bizantin
în Studii şi cel'cetări ştiinţifice, xrr, 1961, 2,
Iaşi, p. 252-272; idem, Pr ecizări necesare in legătură cu datarea valului ele piatră
din Dobl'Ogea şi insemnările toparhului bizantin, in Studii, XVI, 1963, 5, p . 1125
-1135: idem, Alte precizări în legătură cu v alul ele piatră elin Dobrogea şi cu
însemnările toparh1.tlui bizantin în Analele Institutului ele istorie şi arheologie,
II, Iaşi. 1965, p. 261-280.
1 V ezi o descriere amănunţită a valurilor la Gr. Tocilescu,
F01.LiUes et
reche,'ches archeologiques en Rottmanie, Bucureşti, 1900, p. 143-184.
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După O întrerupere de 4 km, în regiunea de la sud de Medgidia \

valul
pe la nord C iocirlia de sus şi apoi se înd reaptă spre răsărit,
oprindu- se pe malul mării, imediat la sud de vechea cetate a Tomis- ului.
Valul mic de pămîn t este prevăzut pe lat ura sa sudică cu un ş anţ
de apărare . De remarcat, că nicăieri de-a lungul lui nu ex istă vreo urmă
de castru, castel sau turn.
Valul ma re de pămînt porneşte de pe malul Dunării , din acelaşi
loc de unde porneşte şi valul mic de pămîn t. La Gura Ghermelei, aflată
pe malul stîng al Carasu- ului, la o depărtare de circa 7 km de capătul
valului, aces ta dispare ca să reapară în punctul numit de localnici )Jla
Pietre" . De "Ia Pietre" şi pînă la răsărit de gara Castelu el însoţeşte
malul sting al Carasu-ului . La est de Castelu , înt.r-un loc situa t la circa
1 km. spre vest de P oarta Al bă, valul trav ers ează, de la sud la nord,
valea Carasu- ului t,. şi după ce înscrie un fel de arc, lăsînd !la lniază zi
o serie de localităţi ca: Murfatlar, Valea Seacă, Valu Traian, coboară
uşor spre sud trecînd pe la actuala margine vestică a Constanţei ca să
se oprească pe malul mării la o depărtare de aproximativ 2 km de zidurile cetă ţii Tomis.
Valul mare de pămînt este prevăzut pe ambele sale laturi cu cî te
un şanţ . Cel n ord ic este sensibil mai larg şi mai adînc. Unii cercetători ,
plecînd de la exist enţa celor două şanţuri au opinat că valul mare de
pămîn t a fost folosit în diferite reprize cînd de o populaţie din sudul
Dobrogei, cînd de alta din nor dul Dobrogei fi ,
Cel' cetăr11e efectuate de noi la Cochirleni ne-au permis să con ..
statăm că şanţul de pe latura sudică a fost făcut, din necesităţi tehnice,
in aceeaşi epocă cu şanţul de pe latura nordică. Intrucit cu pămîntul scos
din şanţul ,n ordic nu se poate asigu ra înălţimea proiectată a valulu i, construdorii au fost obligaţi să scoată pămînt şi de pe latura sudică, ceea ce
a av ut drept rezultat realizarea celui de al doilea şanţ. Observaţiile
ocoleşte

R. Vulpe, O]) . cit., p. 375, socoteşte că intreruperea elin acest loc SE' d a tofaptului că construi r ea val ului n-a fost terminată . Potrivit punctului său
ele vedere, dezvoltat în tr-o interven ţie pe marginea unor comunic ări , ţ in ute in
ziua ele 20 act. 1971, l a C onstanţa, construirea valului mic ca şi a celodalte dou{t
ar fi Inceput d e la capete, ceea ce înseamnă că inc hei erea lucrului trebuia S~l. aibă
loc undeva in mijlocul Dobrogei. Fireşte, un astfel de punct d e vedere nu poate
fi acceptat. Intrucit valtu'ile era u - în primul rînd - o bstacole militare, constr uirea l or t rebuia să în c eap ă, concomitent, pe toată lungimea lor. După opin ia
noastră, întrer uperea din d r eptul MedgicU e i al'e o altă explicaţie. Teren ul din
zona r es pectivă fiind accidentat el însuşi îndeplinea funcţi e de val. Cu alte
cuvinte, în acest l oc nu era nevoie să se chelutiască energii imense pentru con·
stl'lli r ea valului, de vreme ce terenu l prin accidentele sale oferea o bună pavăză
hnpotJ'iva eventualelol' a t~curi pornite dinspre suci.
t, tn această :.-:on<1 valul m are de piimint este "tă iat" el e valul ele piatră.
:; Eug. C o m.şa , op. CIt., p. 235. Acest punct de vedere a fost însuşit şi de
Em. ConduI'E:!chi, Nelw Probleme 1md Ergebnisse cler Limes-Forschung in Scythia
Minor, in Stud·jen zu den Militărg1'enzen J10tnS. V ort"ăge des 6 intel'l1ationalen
Limeskongl'ess in Siidcletltschlan(l, 136hlau Verlag K61n Graz, 1961, p. 173.
J
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!.noastre stratigrafice confirmă în parte supoziţia lui Gr. Tocilescu privind
-contemporaneitatea Între cele două şanţuri, formulată încă în anul 1900 6 •
Pe latura sa sudică val ul este înzestrat cu o serie de întărituri, în
fapt) castre de pămîn t, unele D1ai mari, altele mai mici. Cu două excepţii,
.c astrele au formii rectangulară . Excepţiile le constituie ringurile de pă
mînt, întărite cu cîte o dublă centură de şanţuri, ringuri situate pe teritoriul comunei Poarta Albă . în sfîrşit, tot în legătură cu valul mare de
pămînt se cuvine să menţionăm şi existenţa la Cochirleni, pe malul
Dunării, numai la 150 m sud de capătul valului a unei fortificaţii, de
:astădată, cu ziduri de piatră '.
Valul de piatră este prevăzut pe 1atura sa nordică cu un şanţ de
Dunării, imediat de la sud de cetatea Axiopolis, mată la 3,5 km miazăzi
de Cernavodă. De aici, din acest loc, valul coboară spre apa Carasu şi
începînd dintr- un punct situat la 5 km est de Cernavoda, el urmăreşte
malul apei pînă-n dreptul cantonului C.F.R . de la Poarta Albă, unde
traversează Carasu-ul şi după ce ocoleşte pe la nord localitatea Murfatlar,
străbate aceeaşi vale, de data aceasta în sens invers, într-un loc situat
la est de satul Valea Seacă; după aceea, urcînd uş or spre miază noapte,
se opreşte pe malul mării cam în acelaşi loc în care se opreşte şi valul
nlare de pănlînt.
Valul de piatră este prevăzut pe latura sa nordică de un şanţ de
apărare, iar pe Latura sudică cu un număr de 29 de castre, dintre care
.cel mal mare este acela din dreptul gării Mircea Vodă, identificat cîndva,
Sn chip eronat, de Tocilescu cu aşezarea antică a Zaldapei 8.
In prezent, toţi cercetătorii sînt de acord asupra cronologiei relative a valurilor. Cel mai vechi dintre ele este valul mic de pămînt "tăiat"
- ca .să ne exprimănl în termeni arheologici - ~a sud-vest de Constanţa
atît de vaJ.ul mare de pămînt cît şi de valul de piatră. Mai mult încă,
la Cochirleni, începînd de pe malul Dunării, pe o lungime de 4 km, spre
est, valul mic de pămînt este suprapus de valul mare de pămînt 9. Prin
urmaTe, cel 1mai vechi este valul m'Îc de pămînt; urmează, în timp, valul
filare de pămînt şi apoi cel de piatră.
Dacă există un consens în ceea ce priveşte cronologia relativă a
valurilor, în schimb, părerile sînt controversate atunci cînd se discută
cronologia lor absolută. Şi astăzi unii socotesc că valurile sînt din epoca
romană to, iar cîţiva cellcetători le asigură şi o datare, pe secole, în vreG Gr . Tocilescu, op. cit., p. 156.
'j Această
cet<:!.te cunoscută şi sub numele de "Cetatea Pătulului" este
soco tită de către unii cercetători a fi din vremea romanilor (vezi b ibliografia de
rigoare in Tabula Imperii Romani (Romula ~ Du.rostorum - Tomis), L 35, Bucarest,
1969, sub voce. Din cercetările noastre, de suprafaţă. rczultă că cetatea a fost·
zidită în epoca feud9.1ă timpurie. O concluzie fermă nu se poate impune decît în
urma unar săpături sistematice.
8 Gr. Tocilescu, op. cît., p. 151.
9 Siratigrafic, această afirmaţie este demonstrată în zona Constanţei.
W De pildă, C. Cihodaru, in Alte precizări ... , p. 266 socoteşte că atit valul
.mÎC' cit şi valul mare de pămint au fost construite de "omani.
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antichităţii tîrzii, în pofida faptului că de 20 de ani încoace au'
suficiente elemen te care fac inutilă orice încercare de atribuire·
a valurilor a ntichităţii , fie ele şi tîrzii - ron1ane.
Eug. Comşa atrăgea aten ţia încă din anul 1951 că valul de piatră
se datează în epoca feudală timpurie H, iar noi, plecînd de la propriile
noastre cercetări efectuate la Murfatlar, în anii 1957-1958, am precizat
că· valul de piatră a fos t construit în a doua jumătate a veacului al
X -lea 12 . Concluzia era impu să de constatarea că în carierele de cretă de la.
Murfatlar s-au exploat at, în a doua jumătate a veacului al X -lea, blocuri
paralelipipedice spre a fi folosite la ridicarea porţiunii de val din dreptuL
amintitei comune. De altfel, observaţiile noas tre au fost confirmate mai.
tîrziu, în 1965, de 1. Barnea şi Seb. Morintz care, executînd o secţiune în
valul de piatră, la Murfatlar "1, au dovedit că în acest loc el era constituit
din blocuri aduse din cariera de pe dealul Tibişir. Că valul de piatră se·
datează în a doua jumătat e a secolului a1 X-lea o demonstrează şi sumedenia de materiale arheologice, fără excepţie, din epoca feudală timpurie,
descoperite în castrele cercetat e 1',. Noi înşine am avut prilejul să facem
această constatare prin săpături organizate în castrul de la Mircea Vodă 13.
Evident, ici-colo, în valul de piatră au apărut şi v estigii romane, în special, piese arhitecto n i,ce, dar toate acestea se înşi ră în categoria mate-rialelor refolosite. Să reţinem , deci! Valul de piatră este din epoca fe u-

murile
apărut

dală- timpurie.

Dar tot din epoca feEdală timpurie este şi valul mare de pămînt.
El ' a fost ridicat în secolul al IX-lea JG. Afirn1a ţia, formulată în terIl1eni
atît de categoriei, e impusă de analizz. materialului arheologic existent în
pămîn tul din structura valului l7 Ce altă dovadă mai evidentă se poateaduce pentru datarea valului decî t constatarea că în pămîntul folosit la
ridicarea acestuia s- au găsit numeroase fragmente ceramice care după
formă, tehnică de execuţie şi decor se datează în secolul al IX-lea ?'
Toate observaţiile pe care ne întemeiem susţinerea au fost culese în.
săpă turile efectuate de noi ş i de 1. Barnea, la Cochirleni. De altfel, ele·
au fost confirmate ş i de cer cetările făcute de aceeaşi echipă, c ăreia i s-au
adăugat şi Simion Ştefan, în ringul de la Roata, P oa.rta Albă l"Şi pentru că am ajuns cu expunerea noastră aici ne von1 permitesă ne oprim o clipă asupra semnificaţiei celor d ouă ringuri de la Poarta-.
Albă.

E. Comşa , op. cit., p. 235-237.
12 Vezi concluziile noastre în ZU1' Frage .. . , p . 318-319.
13 Rezultatele cercetărilol" sint inedite Încă.
fi. Cf. E . Com;a, Citeva descoperiri a rheologice din 1'. Medgidia, în Materiale ..
IV, p. 332; vezi, de a~emenea, Petre Diaconu şi E. Zah, Despre carierele de piatrw
de Ungă Păcuiul lui Soare, în se/v, 19, 1968, 3, p_ 464.
J5 R ezu ltatele cercetărilor sint nepublicate Încă.
lG Vezi Petre Diaconu, în SCIV, 19, 1968, 2, p. 362.
17 In secţiunea practicată de noi şi de 1. Barnea, chiar in val, au fost descopf:'rite circa 20 fragmente ceramice care, fără e xc epţie, se înscriu în aria r.ulturii Dridu.
18 Rezultatele cercetărilor sînt nepublicate încă.
1l
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Fiecare dintre ele se află pe cite un bot de deal. Aceste dealuri
gura unei văi care vine dinspre sudul Dobrogei şi se deschide,
chiar în zona în care valul mare de pămîn t traversează la Poarta Albă Carasu-ul. Valea la care ne-am referit constituie una din cele mai bune
căi de acces spre .n1iază zi. Fireşte, in condiţiile existenţei valului mare
de pămînt, dacă gura văii nu ar fi fost bine fortificată, o armată care
ar fi pornit de la nord, îndreptîndu-se spre sud, ar fi putut străpunge
valul - fără mari dificultăţi - tocmai aici, la Poarta Albă. Iată aşa dar
motivele care explică existenţa la Poarta Albă a celor două ringuri.
Dacă se ţine seama de observaţia şi trebuie să se ţină seama că ambele valuri despre care a fost vorba mai sus, au şanţul de apărare
dispus pe latura nordică, iar castrele pe latura sudică reiese limpede
că ele-s opera unei puteri politice care controla sudul Dobrogei; iar
această putere p olitică nu putea fi, în secolul al IX-lea şi în a doua
jumătat e a secolului al X-lea, decît aceea a statL:lui bulgar.
De aici, însă, izvorăsc alte intrebări: împotriva cui au fost construite? Cine stăpînea nordul Dobrogei în acele vremuri? Răspunsul
la în trebări ni-l dă in primul rînd, analiza topografică a valurilor. Urmă
rind traseul lor observăm cum constructorii valului au lăsat la nord de
acestea atît Tomis cît şi Axiopolis, două dintre porturile cele mai importante din Dobrogea secolelor IX şi X. Mai mult decit atît, la nord de val
rămîne şi apa Carasu-ului pe toată lungimea părţii ei naviga bile. Făcînd
aceste precizări, vrem să atragem atenţia că p'uterea politică din nordul
Dobrogei , împotriva căreia au fost construite valurile beneficia de o
puternică flotă. Or, la data cind se construiau valurile singurul stat din
jumătatea estică a Europei care putea să controleze gurile Dunării şi
partea nordică a Dobrogei, bizuindu-se în bună măsură şi pe existenţa
unei puternice flote, era cel al Bizanţului. Deci în secolul al IX-lea şi
al X-lea, inamicii din n ordul Dobl"Ogei de care se temeau atit de mult
hanii bulgari erau biza.ntinii, care la adăpostul unor populaţii clientela re
vor fi încercat adeseori să invadeze sudul Dobrogei şi nord-estul Bulgariei . Tocma~ pen,tJ:u a fi respinse astfel de atacuri au fost ridicate
valul mare de pămînt şi valul de piatră .
In funcţie de judecăţile pe care le-am formulat în legătură cu valul
mare de pămînt şi valul de piatră poate fi abordată şi problema valului
mic de pămînt. Ce-i drept, pînă în momentul de Iaţă, nu dispunem de nici
un elen1ent concret care să ne permi Lă o încadrare cronologică a acestuia,
La locul potrivit ş-a atras atenţ,ia că el este cel m.ai vechi 19. Dar construirea lui nu poaLe fi pusă pe seama romanilor} ci - cel mult - pe
seama unei popul aţii care se temea de atacurile romanilor 20. Afirmaţia
noastră este motivată de dispoziţia şanţului de apărare. în trucît acesta
este orientat de-a lungul laturii sudice, de la sine înţeles că valul a fost
ridicat de o populaţie din nordul Dobrogei. Şi fiindcă cei ce l-au construit

rnărgin esc

19 Vezi, supra, p. 375.
Vezi P ett'c Dîaconu,

W

în

SCIV,

19, 1968, 2,

p.

362.
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-au ţinut cu tot dinadinsul să cuprindă în teritoriul ocrotit de val porturiIe Axiopolis şi Tomis, iar - pe de-asupra - şi o bună firşie de
pămînt de la sud de Carasu suficient de largă pentru a asigura seculitatea navigaţiei pe această apă noi credem că autoritatea politică-militară
,care a ordonat înălţarea vaitului era prin excelenţă navală . În acest caz,
însă, cu greu poate fi vorba de inamici d€-ai romanilor. In ce ne priveşte, pină la obţinerea unor date mai elocvente, noi avansăm ipoteza
"că valul mic de pămînt marchează de asemenea o frontieră între bulgari
şi b izantini cu precizarea însă că el este opera acestora din urmă . Evident, bizantinii îl vor fi construit într-o vreme în care c ăutau să pună
stavilă în cercărilor de expansiune ale statului bulgar spre gurHe Dunării.
01', aceasta se putea întimpla prea bine l a sfîrşitul secolului al
VII-Ie,_ după ce drujinele lui Asparuh s-au asezat în nord- estul Bulgariei.
Oricum ar fi valul mic de pămînt, apreciat în funcţie de traseul său, de
par ticularităţile de ordin tehn ic constructiv oferă suficiente elemente spre
'a-l plasa cronologic în epoca luptelor dintre bizantini şi bulgari pentru
'.controlul gurilor Dunării.
La capătul succintelor noastre consideraţii vom reţine următoarea
conclu7.ie. Existen ţa celor trei valuri care străbat mijlocul Dobrogei Între
' Cernavodă şi Constanţa oferă suficiente elemente care ne îndrituiese
a considera că Dobrogea, departe de a fi fost o posesiune bulgă,rească
'i n veacurile XII- X, era D1ai degrabă o zonă controlată , în tr-un fel sau
-al tul, de constan tinopol itani.

QUELQUES PROIILEMES AYANT TRAIT AUX "VALLUMS"
DE TERRE DE LA DOBROUDJA

Ap \'(~s avoÎr fait un e desct'Îption succinte des vallums qui sillonncnt lE'
('cntre de la Dobrouclja. enh-e Axiopolis - sur le Danube - ct Torni - au bord
d e la Mer Noire - l'auteur attaquc le probleme de leUl' date. En partant des
elements de culture materielle. reperes dans les fouilles archeologiques du MurtatIal', Poarta Albă. Mircea Vodă et Cochirleni, l'auteur affirme que le gl'and
vallu m ele terre a ete eleve au lXe s., et le v allum en pierre, au Xe. Sans possed.er
des pl"CllVes certaincs. l'auteur avance l' hypothese que le pctit valluffi de tenc
- le plus ancien - date de la fin du VIle s.
Il procede ensuite a une analyse des observations qui se degagcnt. crune
part, de l'etude d e la position des fosses et des camps fortifies, et d'autre part

de la topographie ele ces obstacles

<;1.

caractere militaire.

Comme le fosse du petit vallum se trouve du câtc sud du vallum, on
('st ime que la for tification C! etc elevee par une population du nord de la Dobroudja, pour se de-fendre contre les attaques possibles qui partaient du sud
de la provine€' sftuee entre le Danube et l-a MeI' Noir€'. En rpartant de la constatation
que le fosse du grand vallum en terre, aussi bien que celui du vallum en pierre
sont disposes SUl' le câte nord, et les cO.mps fortifies sur le câte sud , an suppose
que 10<..\5 les deux sant l'oeuvre d'une poplliation du sud de la Dobroudja, qui

-378

~e

deIendait contre les attaqucs possibles d'tme populati an ou - plutat - d "une
Ioree politique qui se trouvait au nord de la fortification .
La seule force politique en etat de construire, au IXe et au Xc s. de tels
obstacles, etait, selon I'opinion de l'auteur, le Khanat avec la capitale Pliska. Dans ce
("'as, la question qui se pose est: conit'e qui furent construits ces vallums? De leul'
a nalyse topogl'aphique, il n~sulte que le g rancl valIum en terre, aussi bien que
cel ui en pierre, excluent au nord deux des plus importants ports de l'epoque :
Axiopolis et Torni, ninsi qu(' la riviere du Caras, qui etait navigabl e . Cela veut
d ire que "les ennemis" de ceux qui ont construit les fortifications et qui elominaient le nord de la Dobroudja representaient une veri table forc e navale. Mais
-Q.ui est-ce qui pouvait clisposer <:1 cctte epoque d'unc flatte puissante dans cette
parti e de l'Europe ?
Selon l'avis de l"auteur, c'daient les Byzantins, el'ou la conclusion que ce
sont eux qui dominaient les Bauches du Danube et le nord de la Dabroudja
et cadre lesquels auraient ete eleves les grands vallums en teITe et en piel're.
Quant au petit vallum, l'auteur suppose qu'il fut e leve par les Byzantins, comme
clefense contre les Bul ga res, mais il une epoque anteriem..e.
Quoi ql.d! en sOit, la prescnce des vallums en Dobroudja reflete la lutte
da ns la seconde moitie du premiel' millenaire de n. e. entre l'Etat byzantin et
.:l." Etat bu lgare, pour la domination des Bouchcs clu Danube.

E INIGE FRAGEN MIT BEZUG AUF DIE WALLE IN DER DOBR UDSCHA

z.usammenfass-un.g
Nach einer kun:cl'l. Beschl"eibung cler clie Mittc der Dobruclscha - zwischen
Axiopolis an del" Donau und Tomis am Schwarzen Meer - clurchziehenden \Valle,
befaJ3t sich cler Verfasser mit deren Zeitstel1ung. Anhancl der sachkuIturellen
F umle, die clurch clie arch ă ologischen Ausgrabungen in Murfatlar, Poarla Albă,
lvlircea Vodă unei Cochirleni gemacht \Io,' urelen, begrOndet cler Verfasser, claB
der g rone Erwall im 9. Jh. und cler Steinwall im 10. Jh, errichtet wurden. Ohne
I f i Resitze sprechencler Beweise zu sein, setzt der Verfasser varaus,
daD elel'
kl eine Erdwall, cler Alteste van ihnen, vom Ausgang cles 7. Jh. datiert.
\Veiterhin werden clie Beobachtungen untersucht. clie sich aus c1em Studium
cler Lage clel" Wălle unei Kastra cinerscits und aus der Topographie dieser mi litărischen Hindernisse andererseits ergeben .
Da sich cler Schutzgrabe n eles kleinen Erdwalls auf dessen S-i.idseitc b efincl<::t \-vird erachtet, dan clel' \:VaU van einer VolkerschaIt im Norden aer Do'br ud:scha errichtet wureIe . die sich vor den vel"meintlich aus dem Stielen cler
Dobrudscha herkommenden Angriffen schOtzte.
Van der Beobachtung ausgehend, dan der groDe Erdwall und der Steinwall
Jen Schutzgraben auf der Nordseite liegen ha ben und clie Kastra auf cler SUd ·.jeite. ist anzunehmen dan beide das \Verk einer Volkerschaft aus dem Sliden dcr
Dobrudscha sind, ciie sich VOr elen vermutlichen Angriffen einel" Volkel'schaf t
.o der chel' e iner n<kdlich des Walls befindIichen politischen Macht schUtzte.
Die e inzige politische Macht, die der M einung des Verfassers gemăB im
9.-10. Jh. deral'tige Hinelernisse ZI.I errichten v e rmochte, wal' elas Chant, mit del'
Hauptstadt Pliska. In el icsem Falle kommt elie Frage auf gegen wen diese Walle
cni('htet wOI'elen waren. Aus dcm Stl.ldium der Topographie diesel' Wălle foIgt,
daD sowohl der graDe E rclwall als auch del' Steinwall sOdlich gelegen sind von
%wci cler wichtigsten Hăfen der Zeit : Axiopolis und Tomis sowie vom schiffbaren
Ca l"asu-FluB. Mit andel'en \Vorten waren die "Feinde" c1ercr clie clic Walle er..cichtet habcn und clic clen Nordcn cler Dobruelscha behclTschten cine richtige
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Seemacht. \·V er konnlen aber zu cler Zeit clie NutznieBer ei ner măchtigen Flotte
in diesem Teil Europas gewesen sein?
Der Verfasser nimmt an, daB dies die Byzantiner waren, woher auch der
SchluJ3, daI3 sie cliejenigen sind, die die DonaumUndungen und den Norden der
Dobru dscha innehatten und gegen deren Angriff der grofie Erd- und der Steinwall erriehtet wurden . Von dem kleinen Erclv,' all nimmt der Verfasser an, da B.
ihn clie Byzantiner zum Sehutze gegen clie Bulgaren errichteten, abel' zu einem
friihcren Zei tpunkt.
Allenfal1s widerspiegelt das Vorhandensein der \~lalle in der Dobrudscha
den Kampf, der ?:v.rischen dem byzantinischen und dem bulgari se hen Staat in dClzweiten Hălfte des ersten Jahrtausends um clie DonaumUndungen ausgetragcn.
wurn€.

