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ISTORIE ŞI EVOLUŢIE LA HARŞOVA. PROBLEMA GENOVEZA
(SECOLELE XIII-XIV)

Condiţi il e de viaţă oferite de zona În care s-a fomlat şi s-a dezvoltat oraşul Hârşova au fost
deosebit de prielnice încă din cele mai ve�hi timpuri . Acestea sunt date În primul rănd de aşezarea pe malul
Dunării, Iti pl.1nctul de legătllră a fluviului cu hratul Borcea, deci În imediata apropiere a apci şi bălţi i,

CII

toale avantajele ce decurg. Practic, Întreaga suprafaţă mărginită de dealurile Belciug în aval (+47,04 rn.)'
şi Celea Mare În

a mo nte

(+88,50 m.)', a fost populată cu intensitate de di ferite comunităp umane. Zona

este favorabilă dezvoltării vi eţii umane, mai Întâi pentru că s e află lân gă cel mai important vad de trecere
din Dobrogea în Mu ntenia iar În al doilea rând pentru că este dominată de înălţimi mari altemimd cu foonc
,

de relief joase, Împădurite. realizânuu·sc astfel o supra veghe re. extraordinară pe

o

distanţă de mul ţi

kilometri.
C et atea

Hârşova a fost construită În mai

multe etape, prezentându-se ca Ull c omplex de
•

monumente. In privin ţa stării ei de conservare,
trebuie să reţinem de la inceput că ea a fost

1829

aruncată În aer in

l'
•

confonn stipulaţiilor

,

tratatului de la Adrianopol'. Ceca ce mai rezistă

,
,

aSlăLi sum pOI1iuni de, coamc abia mijite, oricum

'

1·,

•

I

,

1,"
,

';

rC:)lUri din falnica cetate meJievală. Stampek
existente acum. ce· datează din

18?6

şi de la

miJlocul sec olul u i XIX, ne-o prezintă pe de ·"

:;

parte ca o aşezare mare , cu fortificaţi, creneluri,
turnuri ext erne. în spatele său pc dealurile din

"

:I
,

stânga şi dreapta cu foni !'ic aţii otomane şi locu inţe
civile, iar pe de altă par te , după distrugcri, când

•

:cN<;T:.,n. A"

resturi de turnuri �i edifici i medievale au rămas să
fie martore peste timp . De altfel simaţia dificilă ne
este

transmisă

şi

pe

cale

,
•

documentară.

distrugerea. f oame tea şi sărăcia fiind pe larg
lTIt:nţionate",
-

In general. zidurile de piatră provin de la

fig.

trd cmiine. Stânca În sine de la cetate, ca şi
carÎera

din

apropiere,

aparţine

1. Localizarea

Hârso"ei
:n Dobro!!ea.
.
-

jumsicului.

[Hw.:,mic reprr-zcmat de calcare dolomjlice şi rnannoase5, cenuşii-gălblli SpiC roşcat. În a căror structură

��

re marcă c u a rţ l.l lf> . Acest material SI...' r�petă �i În amonte În numeroase puncte!. 'Meşterii antici şi apoi cei

1I1edievaii an ales acest pisc cu pante relat i v repezi pc
Dunării, unde

se

vesl, est şi nord şi abmptc spre suu.

deasupra falezcÎ

află un mic golI'. Tot medul este abn!pl. sinuos. vellicai cu mICI canÎounc şi pcştcn

nrtll!rale. Platoul central al ectăţii este la 37-38 m. de' nin:I\l1 apei.
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Latura dinspre faleză a cetăţii include mai multe lucrări de amenajare în afara zidurilor
practicându-se legarea de alţi colţi de stâncă (în afara celor doi principali) ce ducea le o imposibilitate
practică d� a intra în cetate în afară de amenajarea dorită. Canionul din partea de vest a fost Închis. la baza
lui realizându-se un perete din piatrâ şi şimri de cărămizi.
Vorbind despre ziduri', trei cUl1ine atrag în spec ial atenţia pe direetiile ve st, nord şi est. Prima
dintre acestea este făcută din bolovani din piatră de dimensiuni mici şi mijlocii În m011ar fiind adăugat var
.

şi nisip. Peretele de vest se vede pe o lungime mult mai mare, spre mijlocul laturii anunţându-se un turn
cu cel puţin două faze de construcţie, fapt dovedit de materialul folosit. Latura de vest avea o lungime de
cea 101,23 m., cea de sud cea. 133,70 m., cea de est cea. 87,70 m., iar cea de nord cea. 50,20 m. La ace astă

fază de construcţie doar laturile de est şi vest sunt perpendiculare pe albia Dunării, celelalte două încercănd
să se adapteze condiţiilor terenului, conducând la un plan neregulat .
Cea de-a doua incintă se desfăşoară în interiorul terenului primei incinte, fiind deci mai mică. Se
remarcă în construcţia ei şi blocuri mari de piatră dispuse în formă de parament. două şiruri consecutive
fiind întrerupte de un şir de cărămizi. În emplecton erau utilizaţi bulgări mijlocii, cărămizi. bucăţi de

manllură şi mo11ar. Mortaml este dur. cu cuiburi de var, nisip fin şi cărbune. Pe latura de nord se remarcă
o poartă Iată de 1,15 m. având un pavaj format din dale mari. Pe colţul de nord-est a fost un turn de
dimensiuni medii. Latura de vest avea cca 94 m., cea de nord 102.78 m., iar cea de est 78,')5 m.
.

În sfârşit. cea de a treia incinlă. este mai mică, probabil de faclură bizantină. Paramentul este făcut din

bucăţi mari de piatră, fasonate. Emplec!Onul cuprinde piatră şi bucăţi de cărămidă refolosită, probabil
provenind de la cOllstmcţii anterioare. La această fază s-au utilizat chiar piese litice. coloane, aşa cum se
poate observa la "tun1ul comandant". Acesta se află pe l atura de nord şi are. următoarele dimensiuni:
7,40 x 3,85m. şi o înălţime de 23 m. Pe latura dinspre interioml cetăţii Se mai păstrează unllele scărilor elin
•

pi a tră. fn :-;patcle ac estU I tum se află şi o mÎcă poartă ce are şi ea scări de piatrfl. Laturile incintci au
urmălOard� dimensiuni: cea de vest 86 111., cea de nord 80 m. şi cea de e st 76,5 m.
Pornind de la materialele existente se poate spune cii incinta a treia este posterioară celorlalte două.
Presupunem că cetatea romană CarJillm. menţion ată într-o i nscripţie din anul 103 p.Chr.', a fost cea mai

Întinsă raportată ia ceea (e s-a Întâmplat ulterior'o

.

Ajungem şi la lIIl punct important din cetatea Hârşova şi a nu me zona v:iioagci. Din păcate ea nu
a fost ccrcctatc'i, scăpând din atenţia arheok'gilor. Zidul ce Închide văioaga a fost atribuit În istoriografia
rom�nă genovezilor fiind numit "Cetatea de Jos". reprezentând practic latura de sud a cetăţii. Plecând de

Ja cei doi pinteni de stâncă, abrupt, constructori au trecutla o amenajare cC\re permitea ieşirea la fluviu.
Privită dinspre faleză, cetatea păstrează la baza parapctului natural cel puţin trei ctape. În stangaJos sunt
resturik unui zid realizat din bloCllli mici, cu un cmplecton realizat din piatră şi

ortar dur alburiu,

m

peretele având 8 m. lungime şi 2 m. înălţime. Nu s-a făcut altceva dec ât o adosare, profitându-se de o
uşoarii albiere a stâncii , mai jos rcstrângându-se sub forma zidului al doilea. Deasupra celor două ziduri
apare şi al treilea lipit de stâncă printr-un strat de mortar În

CJre

se regăsesc n u m �roase fragmente de

pig m enti şi aşchii de cărămidă. Cel de al (reilca zid închi de efectiv văioaga. Din punct de vedere
cronologic. primul a fost zidul 2, apoi 3 �i În tine 1. Zidul genovez şi-a implantai fundatiile În partea de
est pe coama zidului 2. Fundatia este putin adâncilă. fiind !Uma,ă Într-un şanţ special amenajat, tumându
se un prim strat de bolovani peste care s-a de pu

s mortaruL

Paramentu! este realizat ciin blocuri patrulatere,

din piatră gălbuie-cenuşie care în timp a av uI de suferit vicisitudinile timpului.
În zona de vest zidul mai păstrea7.3 patru treptt� ale unei scări de piatră cu domensiuni de
0,85

x

0,40 m.şi o grosime de 0,26 m. Ele conduceau ia

o

pasarelă spre faleză. Acest zid genovez este

cDnstruit în unghi obtuz pentru sporirea rezistenţei faţă de marea presiune exercitata de umplutura de

inolUl din văioagă. După cum am mai spus. pentru amcnJ.jarca acestui perete de închidere stânca a fost
cioplitii obţinândn-,e un punct de rezistenţii. a zidului. Este posibil ca ;ii anterior zidului în s tânca să fi fost
săpate divcrse lăc,'şe pentnJ apărare, probabil un fel de platform.:;. Merită de asemenea atenţi e prezcn ţa
ii

•,

iO

\tknriollcz şi mul{lIm�sc pc I1Cl"astă c:.alc ell.conf.dr. Pan<lit L Panail pcnt:-u ajutorul acordat in prezentarea cc�ă,ij �i ti diverselor
dimcn:.imu cUf.'rimc in m1icol, ilCCSH::::l din urmă nim.llll�.IIc din cametul ;.au de ŞlUllil'r de 1.1 H:î.r�ova din :!nul 11)93 .
E. [JNtlilU ·l1oila, fn

Itlsf.;,-ip{iih

L 120-12 i.
d;1I SC\'fhi(l ."finol". V. l3i.lc'Jr�i.i, I �)t\C. p.()..

R. T1.:lll!(m:s,:u, Un mifl'f,tu de i.\·{Ol"j" la /J/tll.-ir('(, de }o.'i. Ee!. \.kn(\i;IflC. BUl'l!rC�li 1�P6, ('.::31'\.
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Fig. 2. Cetatea Hârşova la 1826.
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Fig. 3. Cetatea Hârşova la 1826. Se observă ferestrele realizate în stil gotic.
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Fig. 4. Cetatea Hârşovlf)a 1858,
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Fig. 5. Vedere a portului comercial al Hârşovei la 1877,
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unor galerii care făceau legăturd Între zona portului şi canion".

Amenajarea galeriilor a fost făcută prin lungirea unor crepături din stâncă, ulterior sculptându-se

adevărate bolţi semicirculare.

Galeria În sine făcea legătura cu o intrare mascată aflată la vest de port unde se pare că funcţiona

o scară rabatabilă.
Spre Dunăre stâncile aveau numeroase platforme, '\iungându-se la ele
ciiacestea din unnă erau

pe podele de lemn. Poate

susli nute prin frânghii sau lanţuri pe stânca de est, spre vârf, păstrându-se şi astăzi

un ţăruş metalic.

Unghiul opruz al zidului "genovez" de care vorbeam avea de la nervura central.ă spre derapta 18 m,

şi spre st ân ga 19,1 m. EI avea grosimea de 1,40 m şi Înălţimea maximă de 8,20 m.

Aici, jos, la poalele stâncii era cheiul sau portul cetăţii. cu apărare naturală de invidiat prin

coloanele de calcar. Această afirmaţie se bazează pe existenţa ansei rotunde cât şi pe masivul de zidărie

rămas În capătul din amonte. De asemenea, la Hârşova au rost descoperite şi numeroase tegulc ştampilate
Cli

antetul flotei romane Classis Fla\'ia Moesica12.

Deci, portul va continua În timp utilizarea acestei anse ca un punct de mare Însemnătate pc linie

comercială].!.
Se pare că În perioada medievalăşi apoi în cea modernă până în 1829, portul din faţa cetăţii a avut

rol militar În special întregind funcţia cetăţii, aceea de bastion, de pază a fluviului de către vameşii
ot0mani. Portul autentic comercial probabil că coincide cu portul de astăzi al Hârşovei, În mare parte totu�i
lin

dezafectat. Putem fonnula această ipoteză deoarece oraşul (extra muros) era mai aproape de acest punct

decât cel din faţa cetăţii care este legat de construcţia militară. Astfel materialul comercial rulat pe calea
"pei putea fi u�or transportat şi cu cheltuieli minore pentru negustori spre probabila piaţă comercială a

oraşului ce avea după unele relatări, la sfârşitul epocii medievale o popula\ie de 10.000 locuitori. Hârşova

a fost În mod clar un oraş pOttuar, ce făcea parte din familia porturilor romano-biwntine şi apoi mai târziu
medievale, numite de unele surse literare "oraşe paristriene" ,au "oraşele de la Dunăre"".
Ajungem astfel la una din problemele extrem de controversate legate de istoria oraşului

Hârşova

�au H ârş omuiu ţi , cum mai apare ca menţionatăI�. Este v orba de apariţia în zidul "genovcz" a dOU<t
16
fer�slre . actualmente nişte simple goluri cu ancadramcmc ogiYl:Ile, astăzi dispălUlC. Imaginea rcală a lor
o

"vem din două Iitografii păstrate peste timp, din 1818 şi 1826". Aici observăm ferestre cu ancadramente

de piatr" gotice (în arc frânt). Cele două ferestre au apărut 1;) nivelul pasarelei. golul din stânga fiind Înalt

d-.:'. 1,85 m, lat

jos

de 1,?5 m şi sus de 2,10 m. Se mai păstrează încă patru bârnc, care arată că partea

kmnoasă era fixata într-o balama de fier. Cea de-a doua uşă este orientată spre partea de est a peretelui �i

tot la nivelul pasarelei. avimd o bază de 1,40 m la exterior şi 2,40
ITI.

m

spre i nterior, Înălţimea fiind dc 2, I ()

La fel ca şi în primul caz existau bârne, acestea susţinând pasarcla, fixându-se În lăcaşe de 0,25 m x

0,20 m dispuse la 4,50

m

lina

de alta.

Construcţia de care vorbim noi este ate stată de iZ\'oorele istorice, da r observatiile de la faţa locului
au permis unele ipoteze. Asemănarea izbitoare ca tchnic;) (k construcţie Cli cetatea EnlsaJa. ridicată din
piatră cubică, sumar cioplită, aşezată pe asize regulate este un indiciu al ridicării lucrării de către genovezi.
\1enţionăm din nou stampa din 1926, unde ferestrele cetăţri s!!nt încadrate în stil gotic utilizat numai de
gcno"ezi În seco!ele Xl!I-XIV. O asemănare frapantă cu cetat ea genovcză de la Hârşova se Întâlneşte la
,

,
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cetatea Sudak din Crimeea!', ridicată de genovezi "an rocoo" şi cu un port fortificat ca În cazul nostru
(deasemenea se poate aminti şi castelul Lerici)!'.
Situaţia Înregistrată În domeniul tehnicii de construcţie şi amplasamenlul lângă apă, În general În
condiţii asemănătoare, ne poate permite şi unele analogii de ordin economic. Spre exemplu, dacă la

1360-1361 la Chilia existau jurişti, bancheri, morari, măcelari, morari, croitori20 ce rânduiau problemele
economice sau activitatea de producţie, consum şi schimb sau trafic portuar trebuie să-i Întâlnim şi în
celelalte centre economice din secolele XIII-XIV din Dobrogea, desigur În proporţii mai reduse. Printre
produsele negociate de genavezi se numără grâul, sarea, ţesăturile, mierea de albine. Ca ocupaţii se
remarcă agricultura. meşteşugurile, negoţul. pescuitul etc., În cazul ultimului existând numeroase ace de
pescuit sau greutăţi ale plaselor descoperite în săpăturile arheologice executate la Hârşova.
-

[n privinţa populaţiei, pe lângă prezenţa genovezilor şi probabil a veneţienilor erau prezenţi tătari.

greci şi poate la un moment dat ruşi. însă, cea mai mare parte a populaţiei erau români. urmaşii romanicilor
din veacurile IV-VI p. Chr2!, ce-şi desfăşurau viaţa de fiecare zi în bună înţelegere.
Ce se poate spune totuşi despre genovczi. este că Intreg ansamblul de cetăli sau alte puncte alât
din Marea Neagră cât şi de pe Dunăre au depăşit prin vestitate şi complexitate tol ce a ridicat acelaşi centru
comercial italian, poate pe întreaga perioadă a Evului Mediu". Este drept că menţionarea lor este mai slabă
pe Dunăre decât la Marea Neagră, ca intensitate, dar să nu uităm că prin hotărârea din 24 iunie 1349 regele
Ludovic cel MareL1 dorea aducerea mărfurilor din Dalmaţia pe Dunăre şi nu pe la Marea Neagră.
Negustorii genovezi puteau să se manifeste din plin la Hărşova. dar aceasta nu conducea neapărat

la o suvcranitale a lor asupra oraşului24 ci doar la o organizare
administraţia lor nesuprapunându-se

u

a

unor cartiere în teritoriul oraşului,

cea a acestora, poate doar influenţându-se reciproc în bine.

Trebuie subliniat şi precaritatea totuşi eiestul de imponantă a concluziilor trase fală de prezenţa
genovezilor la Hârşova. în esenţă doar cele două ferestre de epocă. Din această cauză prezenţa lor aici a
fost infinnată de unii istoricil:', ce au arătat că aparitia lor i'n
o fantezie a neogoticului, la modă În peJioadă. putând să influenţeze destul de mult pe desenator. Oricum,
procabil că informaţii mult mai bogate se vor putea obţine atunci când se va Incepe executarea unei
săparuri arheologice invăioagă, În apropierea zidului. cu toare primejdiile ce decurg de aici deoarece prin
scoaterea pămânrului se va rupe În mod tlar fragilul echilibru stabilit, \inându-se seama şi de eroziunea din
ce In ce mai profundă a zidului "genovez". De pe unna săpături lor executate pe platoul central al cetăţii
nu a apărut nici un fragment arheologic care să dovedească prezenţa genovezilor aici.
Se pare că cetatea a fost rcfacută la sfârşitul veacului al XIV-lea, informându-ne călătorul străin
De Longeron26, aceasla notând existenţa unui mare castel de piatră d,ldit în genul fortificaţiilor gOlice.
Ulterior, după plecarea gcnovezilor, viaţa economică, socială şi politică a oraşului a continuat. ea fiind
ocupată de Dobrotici27 şi ulterior rămasă sub dominaţia lui Ivanco.
De altfel, la 1388" numele său

cra

luneova, menţionată astfel la momentul campaniei executate

de vizirul AIi-Paşa.
!1'

R Ciobanu, op.cir. p.304.
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Z. Penciukov, Schife din istoria cofolJiilor genOVt'ze, în 1.51oric('ski(' Zapiski. III. J 938.
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Fig. 6. Sectiunile J şi II văzute de pe lurnul-comandant.
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G.

Fig. 8. Galeria dinspre portul militar

Fig. 9. Cetatea de Jos de la Hârşova. Starea actuală.
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Istorie şi evoluţie la Hârşova. Problema genoveză (secolele XIII-XIV)
•

In concluzie, cetatea Hârşova În epoca medievală şi-a adus o contribuţie însemnată la desraşurarea,

fluidizarea şi dezvoltarea comerţului pe Dunăre. Punct strategic de mare importanţă, Hârşova a asigurat
liniştea unei largi zone de pe un mal şi de pe celălalt mal al Dunării în zona luată în discuţie. Cetatea face
parte din larga paletă de construcţii de apărare ridicate pe parcursul Dunării În Dobrogea, prin situaţia
naturală locală, extrem de favorabilă. De altfel, Hârşova În limba slavă, mai exact paleoslavă, înseamnă
"stâncă" .
Problema genoveză a suscitat şi va mai suscita mai multe noi poziţii pro şi contra, certă fiind
fragilitatea argumentelor pro, deoarece Întreaga perioadă a secolului XVI-lea este plină de cahle realizate
de meşteri ceramişti români în care apare motivul ferestrei gotice. Dacă iniţiatorii erau genovezi, este greu
de spus, ele netrebuind neapărat să fie încadrate în secolul XIII.
Rămâne ca săpăturile arheologice de la Hârşova" să clarifice sau, dimpotrivă, să complice mai
mult numeroasele şi în acelaşi timp interesanlele probleme născute de valorosul complex de monumente
de la aici.
GABRIEL TALMAŢCHI
Universitatea "Ovidius"
Constanţa

•

HISTORY AND EVOLUTION AT HARŞOVA. THE GENOVESE PROBLEM
(THE 13-14th CENTURIES)
SUMMARY
Thc autor trics to cmphasize the economic, social, political and military rolc thal

Carsium ccnter (Hârşova)

have had bClwccn thc 13th and 14th ccnturics. Hc prcscnts the building stagcs of this fortress, including aIl threc
premises and the afferent walls of fortification.
The gcnovcze problcm is also dcbatcd, namcly the existencc

Of

non-existence of thc genovese tfaces in

Hârşova.
The end of this article points out the fact that thl; archaeologica! material which sustain a short perind
a

Of

!nng one of their presenee here (exccpt thc threc genovcze windows bordcred in a gothic style, placed in "South

Cliff-harbour" zone), are precarious.
Al thc "Faleză-Sud-Fortress from below" zone, there was the ancient and medieval harbauI'. that is
maintained even taday, but with obvious pa�sing time traces. That is the military harbour, whilc the comercial one,
for the anelent and medieval pcriod, i5 according ta the contemporary harbaur of Hârşova city.
We'll see ifthe archaeologica! excavations, aceomplishcd at Hârşova ciiy, clear up, or no, the numCTOUS
and al the same thc interesting problcms rised by the valuahle complcx of monuments [rom Hârşova.

EXPLANATION OF FIGURES

fig. 1. Location of Hârşova in Dobrogea.
FIg. 2. Hârşova Fartress al 1826.
fig. 3. Hârşova FOltress at 1826. You can see the gothic stylc bordered windows.
fi g. 4. Hârşova FOltress at 1858.
t<ig. 5. Ovcrview of the comercial harbour at 1877.

Fig. 6. Sectians I and II. View from commanding tower.
Fig. 7. "Curtina" III wall.
Fig. 8. Military harbour ga1ery.
Fig. 9. Fortress from belaw. Actual condition.
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Este părerea Întregului colectiv arheologic de la Hârşova format din Panait I. Panait, A. Ril.dulescu, T Papa�jma,
A. Ştefănescu, C. Nicolae, C. Chiriac, D .flaut, şi G. Talmaţchi.

