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OBSERVAŢiI DIN SECOLUL TRECUT ASUPRA UNOR CONSTRUCŢII

ANTICE DIN DOBROGEA
După războaiele ruso-turce din ariii 1806-1812 şi 1828-1829, ce pusti i ~ E: ră aşezările dobrogene, intervine o perioadă de lini şte . D in anul 1835
vase le mariti me !{l le unei companii de. navigaţie di n Tries t Întilneo'u !a
Galaţi, de două ori pe săptămînă, vasele navigaţie i au?triece dunărene,
În cursă r~gullată de ,I a Viena 1,

Dific ul tăţ ile datarate barei de a'luviuni dela gura Sulinei ' determină
.Compa nia ca din 1839 să transbordeze pasage rii cu trăsura intre Cernavodă ş i Constanţa. Nesiguronţa drumului intrerupe Însă această l egătură
în 1841, pentnu a' se relua apoi după zece ani, i ntre 1851 şi 1802, pînă
la deschiderea căii fer<l:te constru.ită de englezi pe Valea Carasu , b cererea Înaltei Porţi.
intre timp, in 1855, o miSiune tehnică franceză condusă de
ing. L'a lanne, construise o şosea Iiltre Rasova şi Constanţa. Atit construirea
acestei şosele, cît 'ş i constru irea căii fera:te (intre 18~7 şi 1862) făceau
parte d in acţi unille 't urce meni fe să , eViite co nsecinţe le oonbrolu l'ui imperi·ul ui ţarist la gurile D,unării. Acesta le putea inchide oricind apra\l\izionarea
cu cereale din ţăril e române, aşa' cum - dealtfel - a făcut-a în timpul
războiului Crimeii, prin scufundarea unor vase I:a gura Sul inei 2.
Austriecii sînt aceio co're, int'eresaţi 110 ameliorar~a naVil]oţiei Între
Dun ăre şi More, provoacă :primele studii cu privir'e ,Ia' posibil itatea construirii unui canal navigabil pe Valea Caras u ; aceste studii au fost efectuate in anul 1837 de mis·iunea germană condusă de v. Vin ke 3, ConciuLia
acestei misiuni 'a fost nega1:ivă, din cauza dificultăţilor tehni,ce de stră
pungere a inăllimei de lingă Constanţa .
." Membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi SiJvice,
1 D, M. Ion escu Dobrogeanu; ... Cercetări asupra oraşului Constanţa, Geografie
şi Istorie", Suc. 1897.
2 J. Stoenescu Dunăre; Canalul na'ligabil de la Cernavodă la C;onstanţa intr~
Du năre şi Mo re. Cernăuţi, 1927. Extr. An, Dobr" III, 1927.
3 Vinke v ; "Dos Karassu - Thafe zwischwn der Donou unterhofb Rassoova und dem
Schworzem Mure bei Kustendsche Monoffber, der Gesfur Erdkunde zu Berli n 1. ma i 183940. Berlin, 1840. p. 179-186.
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-in această pnoblemă e~te de amintit şi propunerea lui Ion Ionescu
de la Brad 4, publicată in 1850 in cad-"ul "excursiei " sa le agricole in
Dobrogea, cu o soluţie nelipsită de rea lism , prin care se evitau gurile
Dunării, prin lo'cul Raze lm .
Deşi după război'u'l Crimei i, conform tralabu l u'i de la Paris (1856), se
constituie Comisia Europeană a Dunării, cu sarcina curăţirii gUlrii o r avar
Isaccea s in scrie.ile că l ător il or de tot felul ce trec prin Dobrogea se discută in ~ontinuare oportuni ta tea şi posibilitatea construirii 'acest,ui canal.
in toată ju mătatea a doua o sec. XIX, pentru ca de la inceputul secolu!ui
nostru problema să 'se reia l,a n'ivel de specia,l i şti. Este de notat c-ă unii
d i'n aceşti călători, 'c u pregătire ştiinţifică, pre·c um căpita'nul din marina
militară engleză Sprott 6, sau naturaHşt i i Koch 7 şi Peters 8, 9 consemnează
observa~ii de o mare aourateţă.
~
Astfel de date, dor mai ,a les inregistrate de membrii misiunilor pen tru
stud i i (v. Vinke), sa u pentru exeouţie de lucr",i de comunicaţii (Gordon 10,
Aninoşanu ''. Allmd 12, Michel '3), oferă informaţ ii importante asupra un or
vechi lucrări de construcţii &n Dobrogea de M ijloc .

•
Cu privire la va/urile de apărare construite de .. a -Iungu Vaii Carasu,
omplasame ntele ş i chia r numărul lor sînt redate cu multă aproximaţie de
V. Mollke 14 , deşi studiază direct reg iunea intre 1835-1839 şi utilizea,ă
sursele statului major prusian. Prima cartografiere satisfăcătoare a celor
trei valuri se datoreşte misiu·n·ii din anu l 1837 a lui V. Vi nke, intr-o hartă a
Vă ii Garasu la scma 1 : 150.000. Elescri e in dela-liu felul cum aceste valu ri
se Închid pe zidul de apărare al Tomisu lu i şi pe faleza portului a ntic.
4 1. Ionescu ; "Excursion agricole dans la ploine de la Dobrodja". Im pr. Jr. de
Con sta ntinopole, 1850.
5 A. C. Hartley; "Inlond navigalions in Europe". Inst. of Civil Engin, Lo ndon, 1885.
6 T. Spratt; "Roule belwel2n Kustendjci and Ihe Danube by the Kara-Su a nd
Yeni -Keui Valle ys with observalions on the navigation of the Karo-Su lakes and thzir
origin". Jr. Geogr. Georg . Soc. 26, London. 1856, p. 203-210 ..
7 K. Koch; " Reise l0n.gs der Oonau nach Konstantinopel und Trebisond" . Weimarml, 1846.
a K. F. Peters; "Grundlinien zur geog raphie und geologie der Dobruds cha" .
Wien , 1866.
9 K. F. Peters ; "Oie Oonou u nd ihr Gebiet. E(ne geologhische Skizze". le:pzig, 1876
10 L Gordon; "Danube and B/ock Sea railway and Kustendjie ha rbo ur". Sc. 12
cha:ns = 1 inch . London, 1855-1857, BAR. 2047 - C Ll X, 68.
~
11 An i noşanu este topometrul misiun ii lolo nce : stabileşte oşa numita hartă Avril
.. Ca rle fopo graphique de I'isthme d e Dobroudc ha, 1: 100.000", B:neteau, Pori s 1855,

BAR. H. 652 - O XIV, 93.

,

C. Al lard; "Souvenirs d'Orient. La Dobroutcha". Do un inl, Paris, 1859.
13 J. Michel ; "Les lravaux de defense des roumains dans la Doroudcha _ Kustend je
el le retrocheme nt connu sous le nom de Fo sse de Trajan·'. Mem. de 10 Soc. des Antiquoires de France, XXV, 3, Pari s, 1862.
14 Moltke v; "Campagnes des russes dans la Turquie d Europe en 1828 et 1929",
Dumaire, Paris, 1954.
12
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a doua cartografjere satisfă; cătoare se datore' şte misiunii condusă
de ing. Leon Lalanne 15, pentnu construirea şoselei Rasova-Constanţa. Aia
numita' hartă Avril a lost ridicată de topometrul "valah" Aninoşanu, conform ,men Uunii medicului misiunii. dr. Allard. Această hartă a zonei Văii
Canasu, intocmită la scara 1 : 100.000, mai dă, în afara traseului valurilor
şi al 'noii şosele, traseul >proiectatei căi ferate eng leze între Cernavodă şi
Constanţa, precum şi o .se ri e de detalii ou privire la extensilunea la curi lor
pe vale, amp lasam entul ,importantului !pod de la Cana.u (Medgidia),
amplasa mentul unor puţuri şi al izvoarelor de pe malul sud-vestic al
Siut]hiolului etc.
Dint.re memb rii misiuni'i, ,c ele mai amănunţi te observaţii asupra valurilor le oonsemnează ing . Jules Michel, core ridică o serie de profile transve rsale caraderi.siice celor trei va l"u ri (fig . 1).
Notează caracterul particular al va·lului de piotră, datorită zidului din
piatră cioplită sub formă de blocu,i, fundat pe creasta va lului; lin gă
Con>tanjla, multe din aceste blocuri sint tăiate din pietrele de const rucţie

ale vechilor edifidi tomitane.
Pe Polonic 16, care nace releveul a'cestor va.\-uri pentru Gr. Tocilescu 17
mult mai tÎrzilu decît inginerul francez, aproape cu o jumătate de secol,
a găsit aceste valuri mult ma'i degradate, datorită indeosebi repopulării
Dobrogei ş i intensificării ,act ivităţii agricole. Notează astfel in manuscrisul
lui utiNzarea zidului antic de pe va·lul de piatră drept carieră pentru confecţiona-rea Îngl'1ăditurillor În sate, şi mai ales la stinele mocăneşti.
.
Schiţa 'Ia scară redusă cu amplasamentul va lurilor, dată de Schuchhardt 18 către sfîrşitul secolu l.ui, este exactă , pentrucă foloseşte - desigur - hărţil e ce'l or două misiuni menţionate. Dar cea ma'i exactă şi completă hartă a va lurilor şi castrelor anexă lor este fără îndoială cea hltocmită de P. Polonic, ajutînou-se în recunooşterile sa le pe teren de hărţile
militare române icele mai recen:\:e. Astfel" G. Tocilescu include În comunicările sa'le pentru Academia din Paris, dintre 1892-99, o ha'rtă l,a scma
1 : 200.000, pe care o tipă reşte separat şi la scara 1 : 100.000. Pe baza
unui număr moi mare de măsurători, stabileşte dimensi,unile valu riloi şi
şanţurilor lor, între limite de vari",ţi e ; pen!"u zidul va'l ul ui de p i atră predzează o fundaţ i e Iată de 2 m ŞI adîncă de 0,5 m, dar deasupra o lăţime
de 1,65 m şi inăllţime probabilă de 3 m, cu crenele de 0,35 m, formate din
blocuri cu ,muchii rotunjite.

•
Alimentarea CU apă polo bilă a oraşului - cetate Tomis nu a fost incă
complet l ămurită. Folosind puţinele consemnări de la mijlocul secolului
1S In g. lallcnne venise. În Ţara Românească in anul 1852 , pentru organizarea unUl
servici u de podu rr şi şosele 10 cererea lui Vodă Ştirbei (ef. Nes\or Ure chea ,,0 pagină '
de istorie contemporană in Propilee literare, opr. 19.27).
16 BARm Arhiva P. Polonic, " mss 4.
17 Gr. Tocifescu ; "Fouil/es el recherches archeofogique en Roumanie", Cam. Acad .
Inscript. et Belles l ettres de Paris, 1892-1899, Buc. 1900.
18 Schuchhardt. C. Schuchhardt : "Wălfe und Chausseen im sudUchen und ostliechell
Dacien", Arch. - epigr. Mitth. 1X aus Oesterreich - Ungarn.
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trecut şi reoente'le ce/icelări (din ultimii 15 ani) asupra aşa numitelor "cata cambe" din subteran'Ul peninsu:!e1j se .,conturează in:aginea unei duble oli-

ment ori cu

apă .

Pri1mo, bazată pe uti lizarea izvoarelor de pe versontul sudvestic

ar

Siutgholului. ar fi putut consta dintr-o· aducvi'une obişnuită În aşeZ'ările
greoo - romane dobrogene, şi anume fie un co'nol-apeduct, construit din
blocuri sau lespezi de piatră cioplită, ~i'e lUna sau mai multe fire paralele
de canducte-apeduct din terocată. Acesta ar f i fost un sistem de alimenta re subteran, dar de lmică adîncime, ou 'c aptoTea Iia zi SalU greu de ascuns,
şi prin urm!o re ,un sistem vulnerabil .in cazul unui asediu prelungit.

.
A doua alimenta re ou apă, pentru care există dovada concretă prin
,existenţa ei, deşi 'incomplet- studio, tă, este o galerie cO'Ptontă , in 5',ubsolui profund al incintei ceIă.\i'i, la ·nivelul strotulu i acviler, aproape de niveItul mării, deci invulnerabilă,
Ştirile din secolul ,t recut ·cu pri Viire ·liO aceste apeducte, deşi confuze ~
Întrucit combină elemente disparate din cele două sisteme de alimentare
cu apă, în realitate independente, sint totuşi preţioase, dacă sin t analizate
'cu otenVie. Astfel, cei doi \membri ai misiunei ing , Lalanne citaţi mai s'us ,
dr. Allmd şi ing. Michel, scriu rambii atit despre -utNizarea surselor de pe
malul Siutghiolului, cit şi despre galeria subterană din vechiul Tomis.
Aspectul exterior al Constanţei ocelor timpul'1i ne-a ră!mas din gravuriie ,lui Hectar de Bearn 19, detaşat pe lîngă armata ţaristă , in războiuT
rusa-turc din 'anii 1828-1829. Oroşu, 1 este incanjumt peste tot de ziduri
crenelate, peste care se rrid ică săgeata iunui minaret; iar po r:tul antic arata
părăsit, deşi are Î ncă chei uri de piatră - neputind fi f.olosit decit În mică
măsură - datorită impotmolirii ou lestul nenumăratel or corăbii; ce veniseră să incarce aci de-a Iiungui secolelor 20.

Pentru aspectu.l dintre ziduri." dup'ă cele două recente războaie rus.fJturce, iQvem grovuro din 1855,. mai puVin Duno.cută, a' dr. Allard (fig. 2)'_
Nelipsit de· un anumIt dar scrHtorices,c, el arată .. . "Tlo ate 'casele turceşti, ele Înşile În ruină astăzi, au fost constru'ite cu sfărÎm'ă,turiie imprăş
tiate ale oroşul,ui antic" . Un cavou serveşte mai departe de adăpătoare
pentru b iVOlIi şi cai; o cale romană îşi etaleo2jă Încă marile sale date de
piatră" 21. tocuitorii Constantei io'u o apă de băut sa'!mastră dintr-un puf
de pe plaje. Pentru nevoi,le misiut.1ii apa Ise aduce dintr-un izv:or cu apă
foarte bună, de. Ia 4-5 km , pe marginea Kutch'uk-ghiolu'lui 22, de unde
autorul presupune că romanili "IOIU adus apă În ora'ş, prin cana-le cile căror
ruine se văd În an·umite puncte 23 . Cu privire la galeria subte'nană care era
prevăzută cu o int rare zidi1ă, arată că· Î.n interiorul Constanţei ma'j' multe
19

In albumul lui G, Oprescu "Ţările Române văzute de artiştii francezi (sec. XVIlf.-

XIX). Cultura Naţ., Buc., 1926.
20 1. Ionescu de la Brad; op. cit.
21 C. Allard ; op. cit., p. 25,
22

lacul

Este vorba despre izvorul de pe Valea

Cişmelei,

care

debuşeaza

in Siutghiol,

Tăcăcăriei .

23

C. Allard : "Mission medicale dans la .Tatarie - Dobroutcha", Paris, 1857.
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evident eronat

că
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alimentată din Izvoarele de la Canma şi Palos, În jurul cărora a observat
ruinele unor ca nalle 24,

Descrierea ing. Michel conţine ceva mai multe amănunte. Pe faleza
verticală de răsărit, s'upusă acţiunii va lurilor, observă resturi de puţuri, de
apeducte şi de case cu fundaţii 'suspendate, gata 'să se prăbu şească .
"Printre oonst(1ucţiile desgolite de at,acurrile mării se găsesc conducte de
zidărie, ivindu- se la diverse Înălţimi: au servit probabil pent"u cana·lizarea scurgerilor. dar una dintre ele, chiar in marginea malu!u'j ş i aproape ·
la nivelu'l mării, ne pare să fi fost destin'ată pen tru a proour,a oraşului apa
potabi'lă. Un anumit număr de puţuni, din care unul este Încă vizibil şi În
con;'unicare ou conducta subterană, permitea fără Îndoia l ă de a 'scoat,e o
apă pură, În loc de apa so lmo'stră a puţ.urilor Constanţei" . Pres~pune că
apa a lost adusă În oraş de la izvoarele din nord, de pe malul Siutghi'Olului, de-a lungul ţărmu'lui mării. Mai notează că În dreptu l 6atu'lui Cana ca,.
--so ten ii, fa,lasese apa din conducta pe care au spart-o; pre,supune că şi 10
Palas, mai aproape de onaş, izvorul de aci ar li provenind din captă 
riie romane 25.
Zece ani mai; tîrziu, geologul' Pelers 26 studiază puterni.cele izvoaredin fa,leza de la Canc'ra, localizate \ În oCII'oare jurasice, ce se ivesc nu
numai sub nivelul la ou lui, dar şi pe versantul acestuia. Datorită debitulu i
acest'or izvoare, la aul pe oare Peters ÎI numeşte Ganara are apă dulce,.
deşi este separa~ de' mare numa'i 'printr-o În'Justă bară de ni,s ip 27, Tot calcare semnolează şi la baza' pramontoriului Constanţei. acoperit cu loess.
Îna lt de 20 m. Consideră că izvoarele de pe Vo,lea Cişmelei, dintre Pala s.
şi Anadolchiai 28. au permis În anti:chitate co nstl1uirea unei galerii pentru
apă; a'cest izvor este destul de depmte de lac şi ou mai mulţi stinjeni
peste nivel'ul mării.
Folosind aceste indicaţii, precum şi hărţile militare vechi, 1 : 100.000
din 1909 29 şi 1 : 50.000 din 1887 3 ambele ridicate pe teren Între anii
1880-1884, om marcat În figura 3 traseul posibil al apeducuuil'uli pentru
alimentarea cu apă din surse elcterioare a Tomisului. Acest apeduct putea
proveni dintr- o captare de la Canara (azi Ovidiu), abingÎnd sursa de pe'·
Va lea Cişmelei aam pe aceeaşi c urbă de nivel ~ou o mi că p ierdere de
cotă, pentru asigumrea unei pante mlinime). De pe Va'lea Cişmelei pînă
la marginea mării, traseul păstra aceeoşi ourbă de nivel; de ad, 'urmă
rind marginea lalezei, putea atinge oraş ul antic adÎnoindu-se sub nivelu L
terenului in limite acceptabile pro,otic.

°,

24 C. AHard : op. cit., p. 25.
25 J. Michel : op. cit., p. 10-11.
26 K. F. Peters - op. cît.
27 C. AHard notase că in 1855 deversorul lac'Jlui spre mare de la Ma maia, era '
capabil să poarte cele trei perechi de! pietre ale morii de apă de ajci, notată şi pe- .
hartă Avril - Aninoşanu.
28 In prezent dispă r ute sub construcţi; l e {laului Tomis.
2P Harta topografică a jud. Constanţa, scara 1: 100.000. ridicată in 1880-1884.

Inst. Gecgr. al ARM .. Buc .. 1909, BAR - . D. XXXIX, 21.
30 Harfa Dobrog ei, scara 1: 50.000. ridicată 1880--1883, M.ST.M. al ARM,
1887, BAR C. XXXII. D.
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Cu privire la galeria subterană, rezulta~ul primelor aercetori sistematice au fost publicate În toamna anul'ui 1966, sub semnăturille I'u i Vasile
Canarache 31, 32 şi Praf, Radu Vulpe 33, Este vorba, ,conform a'cestar cercetări, de o ga,lerie vizita bilă (Îna·ltă de 1,7 m), sinuoa s,6 dar in ansamblu de
forma unui arc ce urmăreşte cele dau'ă faleze, dar avind vÎrlul către virful promontoriului ; a fost de,ajată pe cite 300-350 m de fiecare parte,
ou o l-ungă prăbuşire la mijloc. Este săpată in stinaă sau in loess, pe
unele porţiuni zidită şi tencuită hidrofug şi pordosită cu cărămizi Imari,
de factură ramană, lega~e de asemenea cu mortar hidrof.ug (in opus signinum). Nivel'ul de căkare este practi'c plan, inecat sub 50-60 cm apă,
proven i tă prin f iltrare din stratul acvifer freatic. Faţă de nivelul promontoriului, se "flă la 20 m adincime, practic la nivelul mării 34 ; la 20 m de
faleza vestică; un puţ ve rtri ca I coboară in această go'leri e.
Cu privire la rostul galeriei, Canarache sublinia'ză două alternative;
un sistem de apărare şi atac prin surprindere, 9a'u un co:leator de apă
potabilă şi În acelaşi 'imp cisternă, .P rof, Radu Vulpe Înclin'ă În 'Principal
pentru rolul drenant al galeriei, in scopu'l consolidării construcţiilor şi preveniri i o,lunecăril of, cons'id erind că aoeastă funcţie merge bine impreun a
cu funcţia de colector de apă potabilă, pentru a exclude dependen\a cetă 
ţii de resursele extramurane, Explică astfel rezistenţa cetă ţ ii la asediul din
269 e,n, al unei coaliţii conduse de 30ţi.
Studiind lucrările de alimentare cu opă relaizate de romani in Tuni,sia 35 şi Aigeria 36, se regcs~sc frecvente cazuri de captări prin galerii de
d iferite dimensiun'i, in general vizita bile şi p revăzu te ou puţuri de oontrol
sau pentliu extras apă. Caracteristica prj'ncilpo'Iă a ocestor gOllerii captante
zidite este oă În partea inferioară a' zidăriei nu s-a fol'osit mortar, zidăria aşa numită uscată - fiind filtrantă pentnu stnatul acvifer aflcit in spatele
ei. Această caracteristică va trebui verificatu şi in galeria tomitană.
Mai merită amintit că tehnlico galeriilor coptane este ră· spindită din
antichitate În Orientu'l Apropiat şi de jur Împrejurul Mediteranei, rom-anii
preluind-Io de la etrusci (ghana-tele uran iene, de mare Iiungime, sînt otestate cu o largă răspîndire din sec. VI-IV ,i.e,n ,).
Aşa cum este rlocaliza tă şi orienlat, ă galeria tomitană, ea captează
apa din calcarele de la baza' promontori1ullui, afla1te intre douăI slrate argi1005'e şi constitUii e o capcană in calea infiltl'1ării şi pierderii acestei ape
căt re botul peninsulei, spre mare. In aceste oondiţii
nu i se mai poate
atribui acestei ga'leri"i un rol propriu-zis drenant, ci rolul dar de captore a
unei Sunse 'Po.abile . .În acel'aşi timp, Închi.să la ambele capete pină ,Ia un
anumit nivel. galeria este ea Însăşi rezervollul-oisternă neoesar şi suficient.
V. Ca na rache "Tomisul reinvie", Contemporanul, 38 (1041), 23 IX 1966, p. 7.
V. Canarache - "Galeriile tomitane", Tomi s 1. 3, sept., 1966, p. 18-19.
33 R. Vulpe: "Din nou despre galeriile fomitane", Tomi s 1, IV, act., 1966, p. le"
34 Trebu ie observat că in .sec. II e.n. j ivelul Mării Negre era cu aprox. 4 m moi
jos; de atunci a Început transgresiuneo actuală danubiană.
3S Enquete sur les instalations hydrou1iques roma ins en Tunisie, auverte por I'ordre
de R. Millet: Resident General, sous la dir. de P. Gauckler, 2 va l. , Tunis, 1897-1912.
36 J. 8irebent: "Recherches d'hydraufique romaine dans fEstafgerien", These. Seiv.
des Antiq. de I'Al gerle. Alger. 1964.
31
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In ooncl.uzie, Împreună cu Prof. Radu Vulpe, sintem pen1~ru două sisteme independente de alimentare cu apă o oraşul'ui-cetate T'pmis ; dacă
olimentarea exterioară o putut fi liniţiată, la o anumilă scară, i\n perioada
elenistică, alimentarea interioară, d in galeria captantă. nu putea fi realizatu decit in perioada romonă, de Înflorire maximă.
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in!e Carasul, pe canalu l de la' Cerna vodă şi apoi pe laaurile Văii 0frasu,
ne e>te 'atestată in secolul trecut de către Ion lanescu de la Bra" 33 : ...
"Cind apele Da n ubi~l'ui vin. mor;', el." :trec prin acest cano~ În Ca\ms4,
care se umple cu apa şi se intinde pina I.a salul B ... lbular. Cind scad, se
scurg din .Iac În fluviu pină cînd nivelul se restabileşte, şi atunci adîncimea ccnal!u/u i e de 4 metri şi se poate ca mici nave să stabilească o comun i ca ţie intre Danubiu şi Carasu, al doilea centru de schimb, unde se ţin
de două ~i Ipe an două din tcele mai importante tîrguri ale Dobrogej" ,
Navi'Jabilit,g~ea văii, ina,inte de Închiderea canalului de 10 gura ei prin
lucrările căii ferate engleze, precum şi În o'ntichitate, este susţinută şi dE!
geologul C. Brătesou 39, 'un bun cunosoător al Dobrogei de 4a finele secoI'ului trecut şi Începutul secolului nostr.u.
Intr-un studiu anterior am analizat ipoteza folosi rii Văii Garasu la
navigaţie În antichitatea romană, de Ilo Dunăre pînă În apropierea Tomisului 40. Atribu iam lui Traian micile 'l'ucrări hidrotehnice ce ar fi fost necesOlre navigabilizării unei văi ce oferea in mod naturali bune condi·ţii pentru aceasta'. intemeindu - mă Pe faptu l că soluţia unei l egături Inavigabile
parţ i ale, de la D:unăre pînă aproape de mare, era una din soluţiile pe
care Tra ian le discutase in coresponden~a sa cu Plliniu cel Tinăr, pentru
un coz simi lar din Bithynia
41. ,
.
Fără O' re l,ua argumentele expuse anterior, voi ami nti faptul că ofiţe
rul ai·n marina eng,leză Sprott 42, 'ce e~plarase in 1854 cana~ul de legă
tură şi loc urille, cu o ambarcaţiune cu fund plat, În condiţii de ape mici,
arată că un simplu stăvilar de numai 1,5 m Înălţime, la Cernavodă, era
sltfiicient pentru a'sigurarea navig~ abi l ităţi i văii, in orice condiţii de nivel
la Dunăre . EI observă În canal, În faţa satului Cernavodă, resllurile un"i
baraj di'n zidărie de pia~ră, din care o parte fusese antrenată de forţa
curentului.
~

R. Vulpe şi r. Barnea ; DID. val. II, Suc. 1968.
J. Ionescu de la Brad: op,. cit., În cap. Cernavodă (Bogoz-Kioy).
3.1 C. Brătes cu: "Lacul Mangalia" Bul. Soc. Reg. Rom . de Geogr. XXXVI, Suc .•
1915, p. 129.
~ o M. Botzan: "Canale navigabife ale împăratului Traian la Du nărea de Jos",
Hidrotehnica 23, 1, 1976.
H "Corespondenţa lui PlinÎu cu impăratul Traian". Trad.
G. Popa ·- LÎ:;eanu,
Suc. 1920.
~2 T. Sp ra tt : op. cit.
37
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Exi stent", acestui stăvilar o consemnase ma'i inainte, in 1837, şi
v. Vin ke 43 .: ..... '10 Boghask6i, unde un fel de stăvilar antic trece prin riu" ;
notează cij de :10 podul ce traversează canalul şi pină la Dunăre, panta
fundul,ui ""te aprec ia bilă, în jur de 2'10. In figura- 4 se dă o schiţă topo grafică a, capătului căii ferote engleze de la Cernavodă executală- de Gordan 44 îfltre 1855-1 857, schiţă pe care am marcat amplasamentul aproximativ al, stăvilOTUlu i menţionat mai sus; in colţul figurii, a sch i ţă de ansamblu a o'analului, după o ridicare militară română din perioada 1880-1883 45 .
O, vedere spre sud asupra noii gări a Iportulhui Cernavodo, aşezată suc.
ÎnăHirnea pe oare se va sprijini malj tirziu capul podul1
ui lui Sal igny, pre cum' : ş i asupra ]urii de vărsare În Dunăre a canalului Văii Carasu, ne-o
dă gravura dui Peters 46, publicată in 1866 (fig. 5).
J Numele de Bogaz, pentru Cernavodă. apare din sec. XVI 47 EI poate
să !indice satul din strîmtoare (din defileu), dar - aşa oum a fost mai frecvent folosit de buriCi in toponimie legată de navigaţie - poate să insemne
gură, strimtoare, canal. Ion Ionescu de Ilo Brad, care cunoştea desigu,r
subtilităţile limbii turc8, ona'!:ă că Însuşi canalul de comunicare la v.ăii cu
Dunărea purta' numirea de B09az,
.,

•
Pare să fie prima atestare arheologică de pe pămîntul române$!::: a
unei indiguiri, penlru apărarea unui teritoriu impotriva opelor mari, o
obse; rvaţi,e transmiisă de cei doi membrii iai mis iunii La,lannne citaţi ma'Î
inainte. Observaţia ·se referă la o lucrare aflată la gura dinspre Dunăre
a Văii Caramancea', o vale aflată 100 2 km nord de Raseva si ,l'a sud de
valea paralelă a CochirleniloOr.
.
Lucrările' pentru şoseaua
Rasovlo - Constanţa, care pătrundea pe:
această va'le, ou descoperit la gura relativ ingust,ă a văH, sub 50 cm a;I,u·
vi'uni, fundaţia lunlui zid din pietre cioplite, Iată de 1,5 m,t pe I,ungime de
200 m. Ing,ine,ul Miehel il consideră drept val de oOpărare împotri va pil1O ţilor a acestei văi adăIpKlstite şi fertile; dr. Allard,
dig impotriva ape,l or
mari. Ipoteza unui val de apărare !pare puţin probabilă, Înt rucît Ilaturiie
vaII, În adincime, nu 'au astfel de 'luarări, cel mai apropi1ot din,t re va lurile
Vă';; Carasu f iind dincolo de Valea Cochi,leni, 4,5 km mai la nord. Mul t
mai plauzibilă este ipoteza după care O'cest zid forma nucleul 'Un'ui dig.
O reconstituire topohidrografioă oirată că un dig a punut fi necesar
pentru apănare de ape mari începind cu sec. IX-·X, deci in preajma construirii de rcătre bizantini a valului de piatră. Putea' servi la ape mari şi
ca rambleu pentru şoseaua de pe limes-ul dan'ubian.
Vinke v : op. cit., in observaţiile la plonşa II.
L , Gordon : op. cit.
-45 Ha rta Dobroge i - 1887, BAR, C XXXII, 1.
-46 F:g. 1 din F. K. Peters, 1886.
-47 A. Ghiaţă: "Contrib uţii noi privind unele aspecte ale societătii românesti dir~
Dobrogea În sec. XV- XIX", Acad. Mem. Secţ. St. fst. IV, 1, 1975-1976, 'p. 71-106.'
48 1. Michcl : op. cit,
49 C. Allard : op. cit., 1859 .
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RESUME

OBSERVATIONS DE SIECLE PASSE SUR OUELOUES CONSTRUCTIONS ANTlOUES
DE DOBROUDJA
En commencant par le premiere moit;e du siecle passe . Dobroudja et notamme:1t
10 zone de la Vallee de Carasu font l'objet de I'attention de quelques missions techniques et voyageurs qui se posaient le probleme d'une liaison plus courte et plus facile
de Danube Cr la Mer Noire. Leurs etudes et observations signalent les restes d'une sede
de constructions; quelques - uns - notamment (.; caractere hydraulique - ne 5ubsistent plus.
Les premieres cartes satisfaisontes du trajet des trios vallum de la zone de Caro:;u
sont redevabJes aux m issions v. Vinke (1837) et Lalanne (1855) ; ing. J Michel donr.e des
profils transversaux caracteristiques bien mieux conserves que ceux etab!is verş le fin
du s:ecle par Poionic-Tocilescu.
Dr. Allard et ing. Michel, de la miss io n Lolonne, dec ri vent les restes de I'olimentation en eou du Tomis, bosee tont sur les sources du versant sud de Siutghiol que sur
la ga1er:e captcnte souterraine de la viile; le geologue Peters (1866) - 10 stratigraph:e
de la nappe aquifere.
La mission v. Vinke et I'officier de la marin e ong!d:se Sprott (1854) signalent les
restes du barroge antique, par ma~onnerie en pierre toille, dans I'embouchu re du canal
de la Vollee de Carasu, il Cernavoda, en connexion avec la navigabil;te de cel le -ci,
do ns le passe.
Toujours les membres de la mission Lalonne notent, juste
I'ou verture vers le .
Oanube de la Vollee de Coramancea, les fondations d'un mur en pierre taille, qui
sem bie etre le noyau d'un digue contre les hautes eoux du Danube.
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gărII Cernavodă in 1855-1857.
după Gordon (10), cu omplosomentul aproximativ 01 stăvilarului antic şi schiţa cana-

Fig. 4 Schita

lului de legătură Între Dunăre ş i locuri (30)
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Fig. 5. Gara d in
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gura de văr s a r e in Dunăre a canalulu i Văi i Carasu
(fig. 1 di n Peters, 8).

