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Articolul tratează despre două sisteme de fortificaţii liniare care
traversează teritoriul judeţului Galaţi. Studiul are în vedere două manuscrise
de-ale lui Pamfil Polonic, păstrate în Biblioteca Academiei Române. Ele se
referă la următoare obiective:
1. Valul Traian–Tuluceşti sau „Valul Galaţiului” (fig. 1/1). Având o
lungime de 23 de kilometri, această lucrare defensivă are capătul vestic
situat în apropierea satului Şerbeştii Vechi (comuna Şendreni), la
aproximativ 200 de metri de meandrul Siretului (Hierasus), iar cel estic la
marginea localităţii Tuluceşti, în apropierea malului Prutului (Pyretus).
Cercetările arheologice au dovedit existenţa a două faze de construcţie ale
fortificaţiei, iniţiate la o diferenţă de câteva secole una de alta, precum şi
faptul că aceasta era prevăzută cu o bermă de circa 4.50 metri şi o palisadă
de lemn, care a sfârşit prin ardere.
2. „Valul lui Athanaric” sau „Valul Moldovei Inferioare” (fig. 1/3).
Desfăşurat între localităţile Ploscuţeni, pe Siret, şi Stoicani, pe Prut, pe o
distanţă de 90 de kilometri, valul separă Câmpia Română de Podişul
Moldovei. Cercetările arheologice au determinat existenţa unei palisade de
lemn, care a sfârşit printr-un incendiu, şi a unor capcane, în faţa şanţului,
constituite din gropi adânci şi dese, prevăzute probabil cu cippi. Un aspect
inedit pe care îl oferă valul Ploscuţeni–Stoicani este poziţia şanţului, nu spre
nord, ca la celelalte valuri din Moldova, ci spre sud. Această observaţie a
ridicat anumite semne de întrebare cu privire la originea etnică a
constructorilor săi.
Născut în 1858, Pamfil Polonic a absolvit o serie de şcoli militare,
devenind specialist în topografie. Apreciind calităţile sale de topograf şi
desenator, directorul Muzeului Naţional de Antichităţi, Grigore Tocilescu, îl
încadrează în 1892 şi astfel, timp de 11 ani, P. Polonic îi devine cel mai
important colaborator tehnic, conducând în câteva rânduri cercetări
arheologice în numele său, cum avea să se întâmple, de exemplu, la
Tropaeum Traiani.

Pentru arheologia românească, Pamfil Polonic rămâne cel dintâi
cercetător care a folosit metode topografice pentru identificarea şi descrierea
obiectivelor arheologice. Principalul său interes a fost studierea
fortificaţiilor liniare. Caietele sale de notiţe, care sunt păstrate în principal
de Biblioteca Academiei Române, conţin numeroase note, schiţe şi detalii
consemnate cu precizie, ca urmare a unor observaţii şi măsurători de teren
realizate cu multă acurateţe.
În pofida valorii deosebite a acestor însemnări şi a faptului că orice
preocupare cu privire la fortificaţiile lineare romane ar trebui să înceapă cu
documentaţia oferită de Pamfil Polonic, caietele sale sunt încă în manuscris,
întrucât, până acum, nimeni nu a încercat publicarea lor.

