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În 1970, la Oxford University Press, apărea o lucrare de stringentă actualitate în mişcare - a cunoscutului autor al Studiului Istoriei (operă fundamentală,
apArută între 1934-1954, în zece volume), Arnold Toynbee, o carte ce se remarcă prin
spirit critic şi analize comparative privind dezvoltarea oraşelor din lume, în trecut,
prezent şi viitor. Pornind de la concepţia că religiile universale joacă un rol esenţial în
dezvoltarea civilizaţiilor, A. Toynbee apreciază că viitoarea civilizaţie a omenirii ar
trebui să fie o Republica Christiana iar Ecumenopolis, oraşul mondial, va cuprinde
câteva grupări de centre urbane din regiuni întinse ale globului. „Cartea îşi propune să
analizeze actuala explozie urbană în lumina istoriei trecute a oraşelor - afirmă
autorul.„ Oraşul mecanizat este unnaşul oraşului tradiţional. Viitorul Oraş mondial,
care îşi va întinde tentaculele în jurul globului, va fi o aşezare umană de acelaşi gen ca
minusculele Jerichon, Urşi Weimar. La scara sa nespus mai vastă, Ecumenopolis va fi
tot un oraş şi studierea asemănărilor şi deosebirilor dintre el şi predecesoarele sale ne-ar
putea fi de folos pentru a încerca să învăţăm cum să trăim în acest oraş".
Analizând începuturile urbane, autorul menţionează păstorii nomazi care au
trăit în tabere mobile din corturi sau colibe, succesiv descărcate şi montate, apoi
demontate şi încărcate, în ciclul deplasărilor dintre păşunile de vară şi cele de iarnă,
aspecte întâlnite în Cartea Facerii, cu referire la viaţa patriarhilor. Populaţia sedentară
intra în contact cu triburile nomade doar în împrejurări catastrofice, când grupurile
nomade părăseau deşertul cotropind ogoarele pentru a prăda, ucide şi înrobi, sfărşind
prin a fi înfrânţi ori asimilaţi de către populaţia sedentară. ,,În secolul al XVII-iea, când
imperiile rus şi chinez s-au ciocnit în bazinul fluviului Amur, închizând astfel cercul
populaţiilor sedentare ce înconjurau marea stepă euro-asiatică, modul de viaţă pastoral
nomad a fost condamnat la pieire„. Majoritatea sedentară a omenirii a considerat
1
desfiinţarea modului de viaţă nomad ca pe un lucru firesc„." •
Definirea oraşului este axată, în principal, pe incapacitatea lui de a-şi produce
alimentele necesare existenţei - trăsătură considerată fundamentală pentru toate tipurile
de oraşe, indiferent că vorbim de Jerichon sau Megalopolis. Descoperirile arheologice
au ilustrat existenţa câtorva oraşe, extrem de puţine, cu perimetre vaste, capabile să
Oraşele

' Complexul Muzeal Goleşti.
1
A. Toynbec, Oraşele in miş"6re, Oxford University Press, 1970, p. 20.
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asigure hrana la jumătate din nevoi (în nord-vestul Greciei, cunoscute sub numele de
Aetolia, Epir şi Acamania, la sflrşitul ultimului mileniu dinaintea erei noastre sau în
nord-vestul Indiei, în Rajahstan, la începutul mileniului al II-iea al erei noastre).
Acestea au fost cazuri rare, construirea zidurilor exterioare
fiind extrem de
costisitoare, atât ca lungime a zidului oraşului, cât şi ca nurnAr de soldaţi necesari
pentru apărare.
Din perspectiva realităţii istorice, existenţa unor terenuri agricole în incintu
oraşului s-a realizat absolut întâmplător şi aceasta doar din considerente militare.
La Siracusa, între anii 403-398 î.e.n„ Dionysos I a extins zidurile până la
punctul strategic Euryalus, transfonnând-o într-o cetate puternică, dar şi vulnerabili\,
armata insuficientă faţă de lungimea zidurilor fiind motivul înfrângerii ei, în anul 212,
în fata armatei romane.
În aceeaşi situaţie s-a aflat şi Antiohia, unde zidul oraşului s-a prelungit pânft
în vârful muntelui Casius - un teren calcaros neproductiv, care a împovărat oraşul cu u
garnizoană mult mai numeroasă, fără a-i oferi, cel puţin, avantajul unei producţii
agricole. 2
Deşi mai favorizată de natură decât Antiohia ori Siracusa, Fortăreaţa Chittor a
stăpânitorilor rajput, protejată de un râu care formează un şanţ natural, aproape pc
jumătate din lungimea escarpamentului, a fost, în final, la fel de vulnerabilă.
Ca excepţie de la această regula, Udaipurub, localitate în care s-au strămutul
stăpânitorii rajput din statul Mewar după căderea Chittorului, s-a dovedit inexpugnabil,
înconjurat fiind de un zid natural de munţi. Asigurarea apei potabile prin con~truirco
unor lacuri artificiale îmbinată cu calităţile roditoare ale pământului au tlcut din omş
un canton fortificat în miniatură.
Dar, dacă în timp de pace, un oraş îşi poate procura proviziile de la populaţiu
rurală, aflată într-o zonă învecinată, în vreme de război, când această zonă este
invadată, sătenii, împreună cu cirezile, se retrag în interiorul cetatii, crescând numărul
ceior care trebuie hrăniţi simultan cu pericolul declanşării unor epidemii datornic
suprapopulării şi nerespectării unor condiţii de igienă minimă. „Aşa s-a întâmplat 111
Atena, în cel de-al doilea an al războiului ateno-peloponeziac, din 431-404 î.e.n„ „
(când) populaţia dinăuntrul perimetrului, inclusiv refugiaţii (rurali), a putut fi hrănitn
într-o oarecare măsură (zidurile lungi tlceau posibil importul de alimente de peste
mări, pe căi de apă controlate de marina ateniană). Catastrofa pe care guvernul atenian
n-a prevăzut-o însă şi pe care n-a putut nici s-o prevină, nici s-o învingă a fost ciumn
bubonică, care a izbucnit printre refugiaţi şi s-a răspândit printre locuitorii pennanen11
ai oraşului. În acest război, bacteriile au secerat mai multe vieţi de atenieni declll
vecinii şi duşmanii lor, grecii" 3•
La sfârşitul secolului al XVIII-iea, zidurile de apărare .au devenit o formn
depăşită de protecţie pentru oraşele în care pătrundea, tot mai hotărât, mecanizarea. 111
Londra, New York sau Paris, urmele vechilor metereze se află, cel mai adesea, în
centrul acestora, amintind de vechiul sistem doar toponimia actualelor străzi (Wali
Street - Strada Zidului; London Wali - Zidul Londrei; Barbican - turn de fortificatie;
bulevardele din Paris etc.).
1

Ibidem, p. 31.
·' Ibidem, p. 33.
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Parisul, fortăreaţă a lui Ludovic Filip, protejat de o centura giganticii. de
metereze, construite de Vauban între anii 1840-1844, a rezistat asediului din 1870-1871
al coaliţiei europene, dar a capitulat în faţa foametei. Zidurile, care au rezistat aproape
o sută de ani, au fost demolate dupll. primul război mondial, eficienţa lor dovedindu-se
la fel de modesta ca şi Linia Maginot, care nu a împiedicat cllderea Parisului şi a
Franţei.

Constatăm că, atât oraşele tradiţionale statice, cât şi cele modernizate prin
mecanizare, nu îşi pot delimita spaţii suficiente intraurbane pentru agriculturii. şi
păşune, ceea ce subliniază imposibilitatea asigurării autonomiei lor sub aspect
economic.
Se remarcă însă, de-a lungul timpului, un echilibru valoric între importuri de
alimente şi exporturi de produse industriale şi servicii, dar şi un dezechilibru cantitativ
între volumul de alimente, considerabil mai mare faţă de volumul apelor uzate şi al
deşeurilor, ceea ce a condus la creşterea lor în înălţime.
Aceasta tendinţ11 este ilustrat!!. de tell-ul 4 din Jerichon - cel mai vechi oraş
cunoscut până în prezent. În aproximativ cinci mii de ani, acesta a suferit numeroase
distrugeri şi reconstituiri, dintr-un oraş de câmpie devenind oraş în!lţat pe un vârf de
munte, rezultat din nivelarea vechilor construcţii din cărămidă uscată la soare, peste
care s-au înălţat alte case din c!rAmidă. Asia de sud-vest este caracterizată prin
prezenţa unor astfel de tell-uri: lrbil (Arbela), în nordul Irakului; Charsadda, în nordvestul Pakistanului; Troia • creşterea în înălţime a acestor aşezări fiind o trăsătură
comună şi constantă.
Situaţii similare întâlnim şi în marile oraşe de după al doilea război mondial. O
mare parte din dlrâmăturile construcţiilor din Londra au fost nivelate, o altă parte fiind
transportată, de către vapoare, peste ocean, pentru tnAlţarea solului de-a lungul East
River-ului, pe porţiunea din Manhattan.
În aceeaşi manieră tradiţională au fost tratate resturile dii.râmăturilor din
Hamburg, peste care s-a trecut cu buldozerul.
Un oraş se poate înălţa şi în mod nonnal, fllrA motive care sll. ţină de distrugeri
violente, exemplul Oxfordului fiind edificator. Într-un interval de trei secole, de când
au fost puse fundaţiile clădirii Oxford, nivelul vechiului muzeu Ashmole, care s-au
aflat, iniţial, la nivelul străzii Broad, astăzi se situează la nivelul subsolului, în
condiţiile în care zona nu a fost vreodată bombardată. Cu excepţia câtorva • afirmă
autorul - toata mulţimea de oraşe, care s-au ridicat şi au dispărut, ori s-au ridicat şi au
supravieţuit de-a lungul celor şapte sau opt milenii dinaintea revoluţiei industriale, erau
oraşe-târguri, deservind o zonA rurală înconjurătoare pe o razi destul de mică pentru a
permite producătorului rural de hrană să-şi aducă produsele la oraş, sa le vândă şi să se
întoarcă acasil, la ţară, în cursul aceleiaşi zile, între răsăritul şi apusul soarelui.
Oraşele apărate de ziduri erau frecvente, celelalte, neapărate, fiind o raritate.
Menţionăm astfel de aşezări: Cnossos, oraşul cretan preelenic, care a supravieţuit un
mileniu şi jumll.tate flră a fi distrus (în anul 1400 î.e.n.). De asemenea, Nara, prima
capitală a Imperiului Nipon, era lipsită de ziduri, doar palatul fiind înconjurat de ziduri,
firă rol de apărare, ci doar de izolare. Cele două exemple - excepţii contrastează cu
caracteristicile epocii, fortificaţiile masive de la Mycene şi Tirynth, ca şi zidăria masivă

'Teii- colina artificiala, fonnata din straturile de ruine ale oraşelor anticcw, în Orientul Apropiat.
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poligonicii a nivelurilor inferioare din castelele japoneze, fiind fireşti în perioad11
feudală.

Întâlnim, adesea, fortăreţe naturale, apărate de stânci sau mlaştini. Din prim11
categorie, menţionăm: Acropole din Atena, Pergamon, Acrocorinthul din Ankurn,
Chinor. Între citadelele apărate de mlaştini, exemplificăm: Mantova, din bazinul
Padului, Ravenna, pe coasta italiană a Adriaticii, la sud de laguna Veneţiei.
Graţie acestei protecţii naturale, cele două oraşe au supravieţuit migra1iel
popoarelor (a galilor, respectiv a germanilor); nu şi Roma, care a căzut foarte repede tl
de mai multe ori în faţa năvălitorilor (387 î.e.n., 41 O e.n.). De aceea, în Italia de astl1.I,
numele de Romagna ( ţara romanilor) îl poartă districtul din jurul Ravennei şi nu cnl
din jurul Romei.
Aceeaşi amplasare, ocrotită de mlaştini, se presupune a fi avut şi oraşrilr
sumeriene, dar drenarea acestor terenuri, transformarea lor în reţele de canale şi câmpii,
a determinat evoluţia oraşelor sumeriene ca aşezări bogate, dar vulnerabile - exemplu
clasic de transformare a unui progres tehnologic într-o calamitate socială, prolifeniron
războaielor fratricide distrugând sodetatea sumeriană, după cum menţionează cele mnl
vechi documente sumeriene.
În Istoria războiului ateno-peloponeziac din anii 431-404 î.e.n., Tucidldt1
remarcă pretenţiile contradictorii ale comerţului şi ale apărării din perioada anticii n
istoriei elene. Reconcilierea acestor două deziderate a fost, adesea, soluţionată prin
amplasarea oraşelor pe insule sau peninsule: Tyr-ul şi Arvad-ul, pe coasta actualii n
Libanului; Motya, oraş colonial fenician, în vestul Siciliei; Veneţia, în laguna rl,
Tenochtitlan, capitala Imperiului aztec; Siracusa, oraşul cu cel mai lung perimetru 1h•
ziduri din toată lumea greco-romană.
·
Ca oraşe peninsulare, menţionăm: Sidon, pe coasta Libanului;Cartagina, pr
coasta Tunisiei; Milet, pe coasta Greciei şi Constantinopol pe coasta Bosforului.
Imperiul britanic cuprinde şi el un lanţ de oraşe insulare şi peninsulare
Gibraltar, Valetta, Bombay, Pinang, Singapore, Hong Kong. Unele puteri nevnlt1
insulare au întemeiat imperii politice, Cartagina folosindu-l în scopuri economice, p1111
transformarea într-o rezervaţie comercială pentru ea şi pentru celelalte oraşe fenicirnr
de pe coasta Africii şi Spaniei. Milet-ul şi Hamburg-ul n-au posedat niciodatll 1111
imperiu politic, coloniile implantate de ele devenind oraşe-state independente.
Oraşele dinaintea erei industriale reprezentau - afirmă 'A. Toynbee - pch•
izolate pe uscatul planetei, puţine la număr şi aşezate la mari distanţe unele de altele.
înconjurate de teritorii agricole ca surse alimentare pentru populaţia urbană. Revoh11in
industrială a pus oraşele lumii în mişcare, determinându-le să iasă din perimetrul urbun,
extinzând străzile şi casele pe terenurile agricole învecinate. Aşa s-a întâmplat 111
Londra, în Japonia şi în toate marile oraşe ale lumii, unde „marşul cărămizilor şi 111
mortarului" au transformat permanent imaginea lumii.
Tindem către oraşul care va cuprinde întreaga lume - preconizează autorul
Ecumenopolis este oraşul care se naşte sub ochii noştri - un continuum de strazl şi
clădiri, care· ameninţă să devină o sălbăticie mai sinistră decât poate produce naturn
Suprapopularea oraşului tradiţional, cu toate consecinţele nefaste, este acum înlocuilll,
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în Oraşul Mondial, de supliciul circulaţiei aglomerate, de mobilitatea populaţiei
navetiste, de creşterea alarmantă a violenţei şi stresului'.
Continuând analiza, autorul redefineşte pennanent or3şele, pe care le
caracterizează ca aşezări fixe, cu locuitori sedentari, formate din conglomerate de
străzi şi clădiri. Ele au o populaţie de sine stătătoare - deci, suverană, ori aceasta
aparţine unei alte comunităţi suverane, ceea ce determină relaţii sociale de tipul celor
dintre parte şi întreg6 . „Un oraş nu reprezintă doar un fel special de aşezare, ci este o
aşezare deosebit de complicată şi fiecare oraş are o configuraţie, un caracter şi
probleme proprii, individuale. De aceea, un oraş poate fi cel mai bine administrat de
reprezentanţii propriilor săi cetăţeni, cărora le sunt familiare toate aspectele vieţii sale
şi care pot acorda prioritate absolută, în timpul lor de. lucru, îndatoririlor lor de
administratori municipali" 7•
Ceea ce interesează, în continuare, este aspectul politic al vieţii urbane în
oraşele care au fost, totodată, state suverane. Modelul standard de oraş-stat este
configurat în lumea greco-romană, de unde moştenim cuvintele de politică şi poliţie ca
derivate din termenul grec de polis - echivalent al citadelei - stat. în aproape toate
limbile Occidentului se păstrează şi astăzi vocabularul de influenţii greacă, adoptat şi
adaptat artei politice ca o dovadă a influenţei civilizaţiei greco-romane asupra
civilizaţiei occidentale. „Un oraş-stat poate fi definit ca un stat în care există un singur
oraş , în care un anume oraş e atât de important în ceea ce priveşte populaţia şi puterea,
faţă de oraşele mai mici incluse în acel teritoriu, încât supremaţia sa constituie un fapt
indiscutabil"8 .
Dacă, în perioada anterioară revoluţiei industriale, predominau oraşele-târguri
(care fltceau comerţ în zone din imediata lor apropiere), oraşele-state, care practicau
schimburi comerciale în pieţe şi cu surse de aprovizionare mai îndepărtate, au fost
reduse numeric, dar semnificative ca valoare: Milet, Corint, Atena, Veneţia, Genova,
Pisa, Hamburg, Bremen, Ftankfurt.
Oraşele-state aveau aceleaşi caracteristici ca oraşele-târguri, cu deosebirea cil
erau suverane şi dispuneau de suprafeţe agricole exploatate de o populaţie rurală. De
remarcat cil statutul politic al celor două categorii de populaţii era diferit. Astfel, în
oraşul-stat roman, urbanul şi ruralul aveau drepturi egale, ceea ce conducea la influenţa
politică mai mare a mediului rural, acesta predominând numeric. „Dimpotrivă, în
oraşul-stat Sparta, singurii cetăţeni cu drepturi depline reprezentau un corp relativ
restrâns de pari, care erau soldaţi de meserie, cantonaţi permanent chiar în oraşul
Sparta. Terenurile agricole din imediata vecinătate a oraşului erau, probabil, cultivate
de inferiori, care erau şi ei cetăţeni spartani, dar nu cu drepturi depline. Cea mai mare
parte a teritoriului oraşului-stat Sparta (spre deosebire de oraşele-state satelit ale Spartei
şi de cele ale aliaţilor săi suverani) era locuită de şerbi, care cultivau ogoarele, îngrijeau
animalele şi plăteau parilor spartani un tribut în naturll" 9 •

~ Ibidem, p.
1
'

Ibidem,
7
Ibidem,
"Ibidem,
'' Ibidem,

98.
p. 69.
p. 71.

p. 71.
p. 74.
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În situaţie asemănătoare se aflau oraşele-state greceşti Siracusa şi Heraclccn
Pontului, dar unde şerbii agricultori nu erau greci, spre deosebire de Sparta, în c11rr
ambele clase sociale erau populaţie de origine greaca.
Un loc aparte ocupă oraşul-stat Atena unde, atât populaţia urbană, cât şi cu
rurală aveau drepturi egale (cu excepţia sclavilor, liberţilor şi străinilor rezidenţi).
În civilizaţia greco-romană, oraşele-state erau, cel mai adesea, oraşe-târguri.
care dispuneau şi de o zonă limitroB rurală, restrânsă ca întindere, mijloacele 1111
tracţiune şi comunicaţiile de uscat şi pe mare determinând dimensiunile modeste 111„
teritoriilor acestor forme de administraţie. Ele s-au dezvoltat în ţinutul muntos din jurul
ţărmurilor Mării Egee şi în Italia Peninsulară, în ultimul mileniu î.e.n.
Poziţia geograficii .a influenţat definitoriu amplasarea oraşelor de tip oraş-st11t,
cele mai vechi dintre ele fiind statele sumeriene din zona mlăştinoasă a bazinult11
inferior al Tigrului şi Eufratului.
Trebuie subliniat că structura politică nu este întotdeauna determinată ci„
fiziografia teritoriului, în acest sens fiind elocventă comparaţia pe care o face autorul
intre statele Occidentului, în perioada Ewlui Mediu: „Flandra, nordul Ţărilor de Jos ,1
Germania de Nord au fost o pepinierii de oraşe-state, care numai cu numele ernu
supuse coroanei Franţei şi Imperiului roman de naţiune germană. Germania de Nord
n-a fost unificată pe plan politic până la constituirea Confederaţiei Germaniei de Norii,
în 1867, şi aceasta, ca şi succesorul său, al doilea Reich german sau Republica de 111
Weimar ... şi nici măcar Germania lui Hitler nu a fost un stat unitar. Fiecare din accMh•
state federale germane succesive, două oraşe-state germane din nord - Hambuq( ,1
Bremen - şi-au păstrat pânl în zilele noastre identitatea de componente sep11111tr
(landuri) ale uniunii federale iar un al treilea oraş-stat, Lubeck, şi-a păstrat identit111r11
până în 1937. Pe de altă parte, Japonia care, ca şi Italia şi Grecia peninsulară, e o tnr A
cu puţine şesuri, izolate unele de altele prin munţi, a produs doar un singur oraş-NllU.
Sakai" 10 • În 1868, Japonia a redevenit imperiu unitar, după şapte secole de tlrâmitare 111
state locale, subordonate de cele mai puternice dintre ele, dar, cu excepţia Sakai-11h11.
nici un stat japonez nu era oraş-stat.
Despre statutul politic al celor douil oraşe neolitice - Jerichon şi Lepenski Vlr
nu deţinem informaţii scrise, scrierea cuneiformă apărând ulterior, la începutul cclul
de-al treilea mileniu î.e.n., perioadă în care oraşele sumeriene (zona actualului Irak dr
sud-est) nu erau unificate într-un stat suveran.
în ultimele cincisprezece secole î.e.n au apărut oraşe-state în trei puncte d 111
bazinul mediteranean: I. oraşele feniciene (actualmente Liban şi Siria ); 2. oreşal11
filistine (Palestina); 3. oraşele greceşti de pe ambele ţărmuri ale Mării Egee şi orn~alr
etrusce, implantate de nomazii veniţi din Levant.
Între cele trei grupuri de oraşe-state levantine a existat o permanentil rivallt11I•
privind colonizarea altor ţ!!rmuri mediteraneene, unde populaţiile băştinaşe er 1111
inferioare politic şi economic - rivalitate în care grecii şi-au dovedit superioritllll'n
numerică şi maritimă. Comunităţile din Sicilia şi Italia peninsulară, în schimb, 1111
rezistat invadatorilor levantini, devenind, de la sine, oraşe-state, Roma impunândtHr
ca lider politic de-a lungul Mării Mediterane". În jurul anului 1100, Imperiul rom11n 1h•
răsărit - un imperiu centralizat, de felul celui egiptean al faraonilor şi al celui chinc1. d11
'"Ibidem, p. 78.
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după anul 221 î.e.n. - resimţea deja presiunea puterii economice şi navale rapid
crescânde a oraşelor-state italiene maritime, a Veneţiei, în primul rând şi cel mai mult,
dar şi a Pisei, Genovei şi Amalfiului. Oraşele-state occidentale medievale au jucat, de
la început, un rol de frunte în expansiunea agresivă a creştinătăţii occidentale
medievale, în detrimentul creştinătăţii răsăritene ortodoxe şi al lumii islamice„ .şi au
beneficiat de o parte tot mai mare din profiturile, atât economice, cât şi teritoriale ale
activităţii combinate de colonizare" 11 •
În secolul al XIV-iea, oraşele-state încep să cedeze în faţa oraşelor-naţiuni,
urmAtoarele şase secole de istorie occidentali!. consacrând noua structură a oraşelor
naţiuni drept fonnA standard de organizare politică. Dintre vechile oraşe-state, puţine
au supravieţuit şi, cu excepţia statului-oraş San-Marino, şi-au pierdut suveranitatea.
Viaţa economică a acestui solitar stat-oraş se concentrează în turism, teritoriul
minuscul şi arid nepermiţând o altfel de activitate economică.
În Elveţia, oraşele-state Zurich, Berna, Baset, Geneva se constituie în nucleu
al Confederaţiei Helvetice, uniunea suveranităţii lor dovedind înţelepciunea unei
formule de succes. Succesiunea secolelor a conturat tendinţa spre dimensiuni tot mai
vaste, în care un oraş-stat independent nu mai poate fi viabil singur.
Oraşele-state occidentale nu s-au putut impune în perioada comunicaţiilor
pedestre sau cu tracţiune animală, cu atât mai puţin ar fi reuşit după apariţia
locomotivei cu aburi ori a vaporului. O nouă structuri politică, de dimensiuni mai
ample, înlătură vechea formă de organizare, grupuri de oraşe-state alipindu-se, nu
printr-o federalizare voluntară, ci prin impunerea centrelor puternice în faţa celor
nedezvoltate.
Tendinţa către megalopolis - remarcă autorul - este politicll, economică şi
sociali!.. Este o solutie optimă şi progresistă, dar cu consecinţe greu de prevăzut asupra
dezvoltării şi integrării individuale. Singurătatea şi alienarea, bolile ecologice, izolarea
socială sunt pericole pentru locuitorii noilor forme de oraşe, de dimensiuni
copleşitoare. Printre acestea, un loc aparte ocupă oraşele • capitale, oraşe în care se află
sediul guvernului şi care chiar pot fi lipsite de un minimum de autoguvernare
municipali!.. „ Washinton D C, capitala Statelor Unite, e guvernat, împreună cu restul
districtului federal Columbia în care se află, de către o comisie formata din membri ai
Congresului Statelor Unite, şi nu de către reprezentanţi aleşi ai cetăţenilor SUA
domiciliaţi în acest district. Alexandria, pe vremea când era capitala Imperiului
ptolemeic, nu avea dreptul să aibă un senat orăşenesc (boule) pe care cetăţenii oraşelor
greceşti îl considerau una din instituţiile esenţiale ale oricărui oraş, chiar dacă nu era un
stat suveran" 12 •
Când Roma a devenit capitală, nu a mai fost oraş-stat, teritoriile Romei - stat
structurându-se într-un mozaic de oraşe nesuverane, dar cu autoguvernare. Deşi era
sediul Imperiului roman, era administrată de praefectus urbi, numit de împărat.
Un oraş-capitală nu mai dispune nici de dreptul de autoguvernare, nici de
certitudinea păstrării in aeternum a acestui rol dacă alegerea s-a fllcut în baza faptului
istoric că a fost sediul unui oraş-stat. Este cazul oraşelor Theba, Roma, Torino.
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Dacă, sub aspect politic, un oraş-capitală este cel mai important, nu acelaşi
lucru este valabil din perspectivele economicll, militară, culturală. Aşa s-a întâmplat cu
oraşele-capitală Haga, Wahington D C, Otawa, New Delhi, Canberra, Islamabad şi
Brasilia, create în mod artificial pentru acest rol.
Prezenţa guvernului şi a instituţiilor politice şi administrative în acel teritoriu
determină o importantă creştere demografică, ceea ce presupune o aprovizionare pc
măsură, implicit existenţa căilor de comunicaţie rapide. Roma, ca oraş-capitală a Italiei
peninsulare, se putea aproviziona cu grâne şi cherestea care erau aduse de şalandc,
de-a lungul Tibrului. Când teritoriul imperiului a cuprins întregul perimetru 111
bazinului Mării Mediteraneene, aprovizionarea fluvială nu a mai fost suficientă, fiind
necesare provizii alimentare de peste mare, din Sicilia, Africa, Egipt. Acesta a rost
motivul pentru care Roma imperială a fost înlocuită de Constantinopol (Noua Romi\),
în care exista un port maritim natural - Cornul de Aur, un intrând al Bosforului care
pătrundea în interiorul oraşului.
Din aceleaşi motive, respectiv căile de comunicaţie pentru aprovizionarcn
capitalei, s-a pus problema şi pentru guvernul imperial al Chinei, în anul 221 î.e.n. De-11
lungul a douăzeci şi două de secole, China s-a confruntat cu patru pericole de dezbinurr
politică şi tot cu atâtea schimbări de capitală: Ţara dintre trecători, Loyang, Kaifen!(.
Peking. Problema aprovizionării populaţiei chineze era mai dificil de rezolvat, decQI
pentru Roma, din două motive: expansiunea teritorială a fost mai dinamică faţă de 11
Romei iar transportul interior fluvial era mai anevoios de~t cel pe mare, până la gurile
Tibrului. De aceea, timp de cincisprezece secole, chinezii au săpat o reţea de canale pc
direcţia sud-nord, începând cu anul 221 î.e.n., momentul unificării iniţiale. „Căile dr
apă interioare ale Imperiului chinez, ftlcute de mâna omului, s-au dovedit a fi un mijim:
mai eficient de menţinere a integrităţii imperiului decât Marea Mediteraneana 11
Imperiului roman, căci marea leagă ţi!rile din jurul ţilnnurilor sale doar atâta timp cili
ele se află sub stăpânirea unei singure puteri navale. îndată ce stăpânirea Mediteranei 11
început să fie disputată romanilor de către puteri ostile, MAREA ROMANĂ 11
destrămat Imperiul roman, în timp ce Marele Canal a menţinut China laolaltă" 13 •
Accesibilitatea căilor de comunicaţie pentru transportarea mărfurilor 11
reprezentat un criteriu de bază pentru alegerea oraşului-capitală. La acesta se adaul(ft
alte trei considerente: prestigiul istoric, poziţia adecvată de centru al reţelei
administrative şi poziţia strategică în teritoriu.
Rolul social şi cultural al unei capitale era, de asemenea, deosebit, ea putând 11
comparată cu un creuzet cultural, dar şi cu un butoi cu pulbere social. Atrageren 111
acest teritoriu a numeroşi imigranţi, din diverse locuri, cu diverse limbi maternr.
diverse obiceiuri şi moravuri şi diverse clase sociale a detenninat caracterul eterogen ni
populaţiei metropolitane, ceea ce era de naturii să influenţeze soarta guvernului,
implicit a întregii populaţii din toate teritoriile aflate sub stilpânirea acelui guvern.
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