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Carsium, , Hârșova, jud. Constanța. Vedere aeriană

Sit complex, întins pe cca 22 ha (cu cele trei incinte forti icate de epocă romană, romano-bizantină
şi bizantină), reprezentând un punct strategic la Dunăre, acolo unde braţele acesteia se întâlnesc,
la capătul Insulei Ialomiţei, unde râul se şi varsă în luviu, pentru a se despărţi din nou, spre Insula
Mare a Brăilei. Cunoscut încă de la sf. sec. XIX - începutul sec. XX, cu cercetări sporadice continuate
sistematic relativ recent (după 1993).
Din punct de vedere cronologic, pot i distinse mai multe faze constructive: sfârşit de sec. I - început
de sec. II p.Chr.; sf. sec. III - început de sec. IV - sec. VI; sec. X; sec. XIII-XIV; sec. XVI şi până în sec.
XVIII. Punctul de trecere care făcea iniţial legătura între Câmpia Română şi cetăţile greceşti
vest-pontice va i utilizat vreme de 17 secole, până la distrugerea cetăţii în timpul con lictelor
imperiului Otoman, în a doua jumătate a sec. al XIX-lea.
De remarcat în actualul stadiu de cercetare instalaţia portuară, un zid masiv de cca. 40 m (sf. sec.
III - început de sec. IV), cu mai multe refaceri ulterioare, până în epocă otomană, incinta
romano-bizantină de vest, unde a fost descoperit în campania 2007 un turn în formă de potcoavă
de epocă tetrarhică, cât şi bazilica paleocreştină (datată generic sec. IV-VI), identi icată lângă
"turnul comandant" de pe incinta de N mediobizantină. Se adaugă o necropolă tumulară datată în
sec. I - III şi 2 necropole plane în spaţiul oraşului modern, datate în sec. IV-VI p.Chr. (una dintre
acestea suprapune parţial şi tell-ul gumelniţean de la Hârşova, la cca 200 m E de cetate).
Situl valori icat prin expunere de material arheologic, epigra ic, planuri etc. la Muzeul "Carsium"
din localitate (deschis în anul 2006). Terenul cetăţii de la Hârşova este proprietate publică. Situl se
a lă în oraş, cu legătură directă la DN 2A - E 60.

A complex site, stretching on approximately 22 ha (containing three forti ied precincts of
Roman, Roman-Byzantine and Byzantine Ages), it represents a strategic point on the Danube,
where the river branches meet, at the end of the Ialomița Island, where the river lows in to the
Danube, in order to separate again, in the area of the Great Island of Brăila. The site is known
after the end of the XIX-th century – the beginning of the XX-th century and has been sporadically
researched, just until 1993; afterwards, systematic research was carried out.
Chronologically speaking, several distinct construction phases can be seen: at the end of A.D. I-st
century – near the beginning of A.D. II-nd century; the end of A.D. III-rd century – the beginning
of A.D. IV-th century – A.D. VI-th century; X-th century; XIII-th – XIV-th centuries; XVI-th century
and until the XVIII-th century. The crossing point connecting the Romanian Plains and Greek
western Pontic Cities, it will be used during 17 centuries, until the fortress is destroyed, during
con licts with the Ottoman Empire, in the second half of the XVIII-th century.
Taking into account the present day research stage, one can notice the port amenities, a massive
40 m wall (the end of the III-rd century - the beginning of the IV-th century), with several later
repairs, lasting until the Ottoman Age, the westward Roman-Byzantine precinct, where a
horseshoe shaped tower of the Tetrarchy Imperial Dynasty was discovered in the 2007
archaeological campaign, as well as a Paleochristian basilica (dated generically in IV-th – VI-th
centuries, identi ied near the “command tower” from the northern Middle Byzantine precinct.
Additionally a tumular necropolis dated in the I-st – III-rd centuries and two lat necropolises
within the space of the modern city, dated around IV-th – VI-th centuries (one of them partially
overlapping the Hârșova tell belonging to the Gumelnița civilization, located approximately
200m eastwards from the fortress) were found.
The site is enhanced by exposing archaeological and epigraphic material, plans etc. in the
”Carsium” Museum located in the city of Hârșova (opened in 2006). The terrain of the Hârșova
fortress is public property. The site is located in the city, directly linked with DN 2A National
Road – E 60 European Road.

Inscripție inaugurală descoperită la Carsium, 103 D.Hr.

Carsium, incintele de vest

Arhitravă de calcar descoperită la Carsium

Piese de aur descoperite în necropola romană de la Carsium

Ceramică romană descoperită la Carsium

Carsium, imagine aeriană. Foto Mircea Stoian

Friză descoperită la Carsium
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