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CONTRIBUŢII

LA

CUNOAŞTEREA

VALULUI MARE

DE PAMiNT DIN DOBROGEA
In sistemul fortificaţii lor Dobrogei antice un loc aparte, prin problemele ce le ridică În sens constructiv, al populaţiei ce a participat la ridi·
carea lor, al dotării, il au valurile de pămînt şi piatră ale căror urme impresionante se dist,ing şi astăzi. Ese vorba de valul mic de pămînt, valul
mare de pămînt şi valu,l de piatră, deci trei valuri de apărare înălţate in
diverse perioade din istoria pămîntului istro-pontic. Cel cunoscut in lite.
ratura de specialitate sub denumirea de valul
mare de pămint. iar in
popor de "Valul lui Traian" constituie subiectul rîndurilor ce urmează.
EI se Întinde de la V la E in zona cea mai ingustă a ţinutului dintre
Dunăre şi Marea Neagră şi este cel mai scurt ca rlung ime. 54 km., iar dacă
scădem porţiunea de 13 km ., din care lipseşte rămin doar 41 km. Valul
incepe la nord de Cetatea Pătulului, aflată pe malul drept al Dunării la sud
de Cernavodă in marginea de nord-vest a satului Cochirlenil, pe o distanţă de aproape 4 km. fiind construit peste valul. mic de pămint. Din
punctul in care se separă de acesta, la 500 m. est de locul unde şoseaua
Cochirleni - Cernavodă taie valul mare. ultimul continuă in linie dreaptă
spre est încă aproximativ 3 km. pînă la locul cunoscut sub numele de Gura
Ghermele'lor, unde Întîlneşte valul de piatră. După 13 km., la punctul' denumit de localnici "Ia Pietre" sau "Ia Stinci" aflat la 3 km. 'lest de noul
stadion al oraşulu-i Medgid ia, valul mare de pămint reapare 2 continuindu-se de -a lungul Văii Carasu, paralel cu valul de piatră şi imediat la sud
de acesta. După ce străbate oraşul Medgidia, la est de gara Castelu, intr-un loc situat a circa 1 km. spre vest de Poarta Aibă, valul traversează de
la sud la nord Valea Carasului zonă in care este tăiat valul de piatră şi
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P. Diaconu, Date noi privind Volul more de pămînt din Dobrogea in Peuce, IV,

1973-1975, p. 203.
2 Distanţa am caJculat-o În urma deplasării pe teren
În lungul valu lui, de la
stadionul oraşului Medgidio la punctul .. Ia Stînci" sau "Ia Pietre", efectuată În luna
noiembnie a anului 1977. Am constatat cu această ocazie că unele lucrări agricole au
distrus pe porţiuni mari valul.
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după ce înscrie un fel de a rc se depărtează de acesta, lăsînd la sud Murfat lar, Vale Seacă, Valul Traian, pentru ca să coboare uşor spre sud
trecind pe la actuala latură vestică o Consta n ţe i , Gara Palos şi să se
op rească la ţărmu l mă nii, la circa 2 km. sud d e zidurile Tomisul ui fiind
tăiat la 350 m. distanţă de mo re de şoseaua Constanţa-Mangalia 3.
Incercări legate de dotarea 'i mpozantelor construcţii, de o rganizarea
statală şi populaţia care le-au rea lizat le întilnim din secolul trecu!. Primele încercări, pe baze ştiinţifice, sînt legate de i nglinerul francez Jules Michel. EI emite ipoteza că cele trei linii de fortificaţii constituiau un sistem
unitar şi le atribuie epocii împăratului Iustinian. Arheologul român M. Suţu
punea cele trei valu,i şi castrele existente pe seama activităţii militare 01
împăratului Theodosiu I 4.
O contribuţie deosebită în cla rificarea unor aspecte legate de problematica valu"i lor o adus-o savantu l german C. Schuchhardt, core este primul
ce remarcă că cele trei valuni nu constituiau un sistem unitar, valul mic de
pămînt fiind opera unei populaţii barbare şi cel mai vechi, valul mare şi
cel de piatră filind construite de căt re romani. 1n urma săpăturilor arheologice efectuate în anul 1917 în cîteva castre din vecinătatea gării PalasConstanţa, savantul german d istingea 2 faze în construcţia valului mare,
după cele două tipuri de fortiflicaţi'i anexă; valul şi lagărele (castrale mari)
au fost ridicate sub Domiţian, Iar cele (castelele) ulterior 5.
Marele istoric român Grigore Tocilescu lega cele trei va luri de episodul moesic al conflictului daco-roman crezînd că le-a identificat pe basoreliefurile Columnei T raiane de la Roma. U lterior însă renunţă a această
afirmaţie şi consideră valul mare de pămînt ca fiind înălţat sub Traian, iar
cele două şanţuri, ce de nord şi cel de sud ou fost excavate concomitent
pentru o se obţine astfel o cantitatemali mare de pămînt necesa ră construi, ii rambleului 6.
Profesorul Radu Vulpe dotează valul în prima jumătate o secolului V
e.n. şi este de părere că ambele t·ipuri de castre au fost construite În aceiaşi vreme, explicind micşorarea unora prin numărul redus de trupe de core
dispunea imperiul in acei ani furtunoşi 7.
In urma unor cercetări de teren efectuate în primăva ra anu lui 1950
Eugen Comşa propune următoarea cronologie relativă o difenitelor faze de
utilizare a valului mare de pămînt acceptind dotarea in epoca romanobizantină a acestuia. Intr-un prim moment, sfîrşitul secolului IV şi prima
jumătate o sec. V e.n. s-au construit valul şi castrele mori, valul fiind înălţat
din pămîntul scos cu ocazia săpării şanţului dinspre nord. Poporul mligrator
3 P. Dioconu, Citeva constatări in legătură cu valurile din Dobrogea in PonticQ.
5, 1972, p. 374. 1. Barn.a, În 0.1.0. III. 1971, p. 99.
4 R. Vulpe. Historie ancienne de la Dobroudja, 1938, p. 360-36"
5 E. ComşQ. Cercetări şi observaţii in legătură cu valurile din Dobrogea în S.C.LV.•
2, 1951". p. 233.
6 Gr. Toci lescu, FouiJIes et recherche archeo/ogiques en Roumaine, Buc .. 1900, p.

156. Autorul afirmă că cei 400.000 m3 de pămînt
puteau rezu lta numai din săparea şanţu l u!Î de nard.
7 R. Vulpe, op . cit.. p. 314.
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care se stabilise in partea de nord a Dobrogei şi Împotriva căruia se construise valul, fiind moi puternic o ocupat zona şi pentru o se apăra o săpat
şanţul de sud care o retezat capetele loturilor perpendiculare dinspre voia
castrelor mori. După o perioadă de timp, în sec. V-VI e.n ., armata bizantină
recucereşte regiunea de sud o Dobrogei şi din lipsă de trupe construieşte
costrele mici, care se păstrează cu toate cele patru laturi ale lor 8,
Cercetătorul Petre Dioconu este de părere că valul more de pămînt o
fost construit nu in epoca romană şi romano-bizan'tiină ci in sec. IX e.n.
raliiindu-se oarecum opin;iei ;istoricului Iordan Venedicov, primul care a
dotat atît de tirziu valul 9.
Din sumara prezentare o opiniilor celor moi importante legate de
dotarea forti~icaţiei , de fazele construlirii ei, reiese că la ora actuală nu
avem clarificată imaginea veacului in care s-o înă l ţat acest colosal sistem.
O problemă inte resantă considerăm că ar fi stabilirea corelaţiei, dacă
aceasta există, îln timp, o ce lor două valwi, cel din pămint şi cel de piatră
moi ales că ultimul este sigur dotat în sec. X-lea e.n .
.Jnainte de o intra în gara Pala-Constanţa, Valul more de pămînt este
tăiat de autostrada Constanţa-Basarabi . In luna august 1977, cu ocazia
lucrărilor de lărgire tronsonulUii Constanţa-Valu l Traian om efectuat o secţiune în val onientată nord-sud. Săpătura se află la 100 m vest de punctu l
în co re şoseaua taie va,I,,1 şi la 1,5 km de clădirile lAS. Va,lul Tra-ion . (Fig. 1)
Secţiune cuprinde şanţul de nord , cel defensiv, rambleu l şi şanţul de
sud pe o lungime totală de 58 m. şi o lăţime de 2 m. în dreptul punctelor
nord şi sud şi 4 m. în cel 01 şanţurilor ş i rambleu lui. În această zonă valul
se păstrează bine avînd o înălţime de peste 3 m., iar în dreptul său, pe
latura sudică se mai disHng limitele unui castru mare. costrul nr. 25 10 ,
Din situaţia stratigrafică o şanţului de nord, cel defensiv şi o ram bleului apărută ca urmare a săpăturii executate, putem enunţa următoarea
ipoteză de construire a fortificaţiei. Intr-o primă fază s-a efectuat o nivelare o terenului pe locul und e urma să se înalţe rambleul. Pămîntul rezultat
o fost folosit la înălţarea valului, întîlnim în profilul de est, după care dăm
aceste date, o "mov ilă " de pămînt cenuşiu situatii imediat deasupra solului
de culoare brună - închisă spre negru pe core il considerăm o fi nivelul
de călcare din momentul începerii construcţiei. In latura de sud a pro~
~ilului se distinge o adîncitură, un şanţ, executată în nivelul antic de căl
care core probabil avea rolul de o consoli da depunerile de pămînt elin core
s-a înălţat rambleul, deoi berma.
Într-o fază următoare prin excavarea şanţului defensiv din nord pămîn 
t.ul cenuşiu obţinut O fost depus peste nivelul anbic de călcare, pe latura
nordică o valului. Apoi pnin ad înairea şanţului pămîntul roşu-gălbui este
folosit la ridicarea laturii de sud o acestuia pentru ca în sfîrşit cel moi de
8

E. Comşo, op. cit., p. 233 şi 235.

P. Diaconu ş i P. S. Năsturel. Quelques observalions sur le complexe archeo/ogique
de Murfatlar (Bas arabi) in Dacio, N.S., XIII, 1969, p. 443 şi urm .
10 Gf. Tocilescu. op. cit .. p. 150.
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jos strat din şanţ, cel de pă m int galben - lutos, să nie pus peste cel roşu
gă lb u i atît pe latura de sud a rambleululi cît şi pe creasta acestu ia şi bine
ta sat. (Fig. 2).
Rema rcăm că la pa rtea supe"ioară a val ului profilul, atit cel de est cît
şi cel d e vest, eviden ţi ază la 3 m. inălţime de la nivelul antic de călcare o
porţiu n e dreaptă, a platformă credem noi. Stad iul actua l al cercetărilor
efectuate pe val ul mare de pămînt nu a dus la identificarea unor urme de
pal i sadă. Această p l atformă de pe creasta valulu'i am observat-o şi in ru p tu rile făcute pe porţiun ea cuprinsă intre Medgidia vest şi punctul "Ia
Pietre",
Pe latura sud i că în profil se mai disting, in conNnuarea stratului de
pămînt galben lutos ; un strat de culoare cenuşie-desch1isă şi un altul cenuşiu, deci un pămînt oarecum amestecat suprapus de solul vegetal actual
care se continuă şi pe latura nordică a rambleului,
.
Aceste straturi, exceptindu -I pe cel vegetal actual, pot proveni d in pă
mîntu l scos cu ocazia excavării şanţului de sud fără a putea preoiza data
acestei lucrări . Putem doar emite cu titlu l de i poteză faptul că cei care au
efectuat săparea şanţului de sud a urmărit, f,ie inălţarea valului pe această
latură, fie o îndulcire a pentei rambleu\u i, scopul nefiindu-ne încă cla rif icat.
Adincimea şa nţului de nord era mare. Din sondajul efectuat rezultă că
era de 4 m, de la nivelul antic de călcare. Insumind această adincime cu
înălţimea valului pină la platformă avem circa 7 m" un adevărat zid de
pămînt in faţa inamicului ven it de la nord. Lăţ i mea şanţului defensiv este
de peste 10 m. ş i ea accentuează masivitatea fortificaţ iei.
În privinţa şanţu l ui de sud adincimea sa este mult ma i mică, de circa
2,50 m., iar lăţimea de 5 m.
Materialul arheologic apărut este format numai din ceramică. Fragmente le sînt in cantitate mică şi au fost găsite în citeva puncte ca : în partea de sud a şanţului mic, pe creasta rambleului ş i in şanţul defensiv de
nord. Ce'ramica este in majoritate constituită d in fragmente romane tirzii,
iar condiţiile stratigrafice nu sînt prea clâre. O descoperire importantă o
constitu ie un fragment din secolul IX e.n., de tip Dridu, găsit pe latura
sud i că a şanţu l ui mic la o adincime de 0,80 m. Este realizat din pastă ni sipoasă arsă ,incompl et. De remarcat că fragmentu l in discuţ i e a fost găsit
la o adîncime mai mare decît ceramica romană tirzie şi este foarte posibil
ca el să se fi aflat in stratul vegetal existent la data săpării şanţului de sud
şi a aj un s din cauze natura le la · adincimea la care l-am descoperit.
Avînd in vedere că pe alte tronsoane ale va lului , la porţiunea din
dreptul satulu i Coch irleni 11 şi in zona de la vest de Medgid ia 12 s-au descoperit cantităţi aprecia bile de ceramică de secol IX e.n., atit pe rombleu
cît şi În şanţuri le de nord şi de sud, putem afirma că in acest secol valul
era ut il izat.
P. Dioconu, Dale noi privind Valul mare de pămÎnt din Dobrogea În Peuce, IV,
planşo II.
12 Pe regheza pe core am efectuat- o În cursul lunii noiembrie 1977 a dus la ide ntificarea unei cantităţi impresionante de ceramică tip Dridu mai ales pe latura de
nord o rombleulu i şi in şonţul defensiv, a lături de core există şi ceramică romană tirzie,
11
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In castrul nr. 25 a fost săpată a secţiune orientată tot nord-sud in continuarea celei din voi d e 30 X 2 m. care nu a făcut altceva d ecit să con firme afirmaţilile unor cercetătoni că lagărele (castrele mari) nu au fost
utilizate, deoarece nu am descoperit material arheologic 13,
Dat fiind importanţa problemeor pe care le ridică fortificaţia pe care
am preze ntat-o sînt nece sa re in continuare săpătu ni in olte puncte de pe
tras eul său , cu scopul de a clarifica semn ele de intre bare care mai persis~ă .

ReSUM E

CON TRIBUTIO NS A LA CONNAISSANCE D U GRAND VALLUM
DE TERRE DE LA DOBROUDJA.
Dans son a rtic le. I'outeur presen te un sondage effectu e da ns le gra nd vollu m de
terre de la Dobro udja . connu Qussi sou s le nom du "Va ll um de Ţ'rajan". Sant so ul,i g nees
certaines questio ns se ropporto nt CI la maniere de la construction du va llum. il la
datation de celui- Ia.
A base d u materiei cerom ique decouve rt, I'a uteu r emet j'hyp othese de ['utilisoti on
de ia fo rtification, au IXe s. de n.e., par les Byzont iu s - Byzanti ns.
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