ASPECTE ALE CERCETĂRI I ARHEOLOGICE A ORAŞULUI MEDIEVAL DIN
ŢARA ROMÂNEASCĂ

Cercetarea arheologică are, pentru cunoaşterea oraşului medieval, a civilizaţiei urbane româneşti, o însemnătate care nu poate
fi trecută cu vederea. Datorită interesului
problematicii căreia trebuie să-i răspundă,
a numărului mare al centrelor urbane dintre
Carpaţii Meridionali şi Dunăre care au
fost, în măsură diferită, supuse unor investigaţii Curtea de Argeş, Cîmpulung, Tîrgovişte, Bucureşti, Tîrgşor, Oraşul de Floci,
Rîmnicu-Vîlcea, Piteşti, Brăila, Ploieşti, Craiova, Rîmnicu-Sărat- arheologia urbană deţine o pondere importantă în ansamblul cercetărilor arheologice.
În cele ce urmează vom stărui asupra unora din aspectele cercetării arheologice a oraşului din Ţara Românească, anume a celor
care pot contribui la reconstituirea strudurilor urbane, la studiile de morfologie urbană.
Problemele de urbanistică medievală au reţinut atenţia cercetătorilor, preocupările în
acest sens fiind concretizate în lucrări remarcabile cum sînt cea despre organizarea urbanistică şi arhitecturală a oraşelor transilvă
nene în secolele X I I-XVI, monografule dedicate ansamblurilor arhitecturale istorice ale
oraşelor Botoşani şi Piteşti, Timişoarei, sau
recent în contribuţiile de morfologie urbană
la cunoaşterea istoriei oraşului Suceava 1 •
Sensul termenului de u..d>anistică medievală,
aşa cum este folosit în lucrările de specialitate, înglobează analiza structurii oraşelor, a
regulilor după care s-a constituit trama stradală şi tipul de parcelare şi organizarea funcţională a teritoriului 2 • Tot între aspedele urbanistice pot fi incluse şi elemente ale civilizaţiei urbane legate de caraderisticile
pieţelor, străzilor, clădirilor, de aspecte edilitare sau de înfăţişarea oraşelor. Rîndurile
de faţă vor stărui asupra modului în care cercetarea arheologică poate contribui la cunoaşterea dezvoltării oraşelor prin datele referitoare la organizarea structurii urbane, la
creşterea suprafeţei localităţilor şi a densităţii
locuirii, structura social-topografică, alcătui
rea tramei stradale, parcelarea suprafeţei, calitatea locuinţelor, dotările edilitare, valorile
arhitecturale. Varietatea dezvoltării oraşelor
medievale pe plan demografic, economic sau

social, diferitele funcţii care îl caraderizează
găsesc toate o reflectare directă şi evidentă
în elementele urbanistice, a căror dezvoltare
este corespunzătoare gradului de evoluţie
şi de urbanizare a aşezării respective.
Rezultatele cercetărilor arheologice pot
aduce precizări concludente de ordin cro-

nologic privind începuturile locuirii în diferitele aşezări urbane din Ţara Românească.
Constituie repere cronologice sigure descoperirile atestînd urme de locuire din
sec. al XI 11-lea la Cîmpulung 3 , Curtea de
Argeş 4 , numeroasele vestigii din sec. XIV de
la Tîrgovişte, precedate de urme databile în
sec. al XI I l-lea 5 , dovezile arheologice privind vechimea mai mare decît primele menţiuni documentare a Bucureştilor 6 , precizarea
1 Vezi Paul Niedermayer, Siebenbiirgische Stădte.
Forschungen zur stădtebaulichen und architektonischen
Entwicklung von Handwerkorten zwischen dem 12. und
16. Jahrhundert, Editura Kriterion , Bucureşti, 1979; Eugenia Greceanu, Ansamblul urban medieval Botoşani, Muzeul Naţional de Istorie, Bucureşti, 1981; Eugenia Greceanu, Ansamblul urban medieval Piteşti , Muzeul Naţional de Istorie, Bucureşti, 1982; Mihai
Opriş, Timişoara. Mică monografie urbanistică, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1987; Emil Ioan Emandi, Mihai Ştefan
Ceauşu; Să nu dărîmi dacă nu ştii să zideşfi.(Contribufii
de morfologie urbană la cunoaşterea istoriei oraşului
Suceava, 1388-1988), Editura «Glasul Bucovinei», Ră
dăuţi Iaşi, 1991.
2 Eugenia Greceanu, Un probleme aduel: l'urbanisme medieval en Roumanie, în «Revue Roumaine d'Histoire>>, XVIII, 1979, nr. 1, p . 133 şi urm .
3 Gh. I. Cantacuzino, Probleme ale secolelor XIII
şi XIV la Cîmpulung şi cercetările arheologice la fosta
curte domnească, în SCIVA. t. 32, nr. 1, 1981 , p. 133;
• N.
Constantinescu,
Curtea
de
Argeş
·(1200-1400). Asupra începuturilor Ţării Româneşti ,
Editura Academiei, Bucureşti, 1984.
5 Gabriel Mihăescu, Contribuţii la problema începuturilor oraşului medieval Tirgovişte, în «Valachica», 9, Tîrgovişte, 1977, p. 521-524; Gh. I. Cantacuzino, Aspecte ale cercetărilor arheologice privind începuturile
urbane din
Tirgovişte,
în
«Cercetări
arheologice>>, Muzeul Naţional de Istorie, V, 1982,
p . 225-233; arh . Corneliu Ionescu, Considerafii asupra
arhitecturii şi urbanismului oraşului Tîrgovişte în a doua
jumătate a sec. XIV-iea în «Revista muzeelor şi
monumentelor. Monumente istorice şi de artă»
{RMM.MIA), an XIV, nr. 2, 1983; p . 65-68; Gh. I.
Cantacuzino, P. Diaconescu, G. Mihăessu, Date arheologice asupra unor vestigii medievale din zona centrală
a oraşului Tîrgovişte, în RMM.MIA, an XV, nr. 2,
1984, p. 35-42;
6 Panait I. Panait, 1nceputurile oraşului Bucureşti în
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prin săpături a vechimii dispărutului Oraş de
Floci la începutul sec. al XV-lea 7 •
întinderea aşezărilor urbane în diferite
etape ale dezvoltării lor poate fi determinată
mulţumită datelor arheologice. în ceea ce
priveşte Cîmpulungul, Curtea de Argeş sau
Bucureştii, întinderea mare a aşezării urbane
poate fi dedusă din descoperirile făcute prin
diferite săpături şi sondaje. Pe baza cercetă
rilor s-a putut preciza că Oraşul de Floci acoperea o suprafaţă aproximativ patrulateră cu
latura de peste 1 km. 8 Analiza dispunerii vestigiilor descoperite poate îngădui cunoaşte
rea extinderii teritoriale a unor oraşe în funcţie de gradul lor de dezvoltare. Datele de
care dispunem dovedesc în cazul Tîrgoviş
tei creşterea întinderii sale, în special în perioadele de puternic avînt, de la sfîrşitul
sec. al XIV-iea - începutul sec. al XV-iea,
din a doua jumătate a sec. al XV-iea - începutul sec. al XVI-iea sau de la sfîrşitul
sec. al XVI-iea şi din prima jumătate a
sec. al XVll-lea 9 • Legată de întinderea oraşelor este şi problema fortificaţiilor orăşe
neşti. Tn regiunile extracarpatice numai unele
din aşezările urbane erau înconjurate de fortificaţii val de pămînt cu palisadă şi şanţ
- , amenajări care au putut să dispară datorită lucrări lor moderne. La Tîrgovişte se
mai pot vedea părţi din valul şi şanţul de
apărare, cu porţi zidite din cărămidă, din timpul lui Matei Basarab; cercetările Pnai pot
aduce precizări asupra acestuia, precum şi
a unor fortificaţii mai vechi, menţionate de
izvoare scrise din sec. al XV-iea, şi de la
începutul sec. al XV 1-lea 10 • în cazul Oraşului
de Floci săpăturile au dovedit lipsa fortificaţii
lor 11. Cercetările viitoare vor putea răspunde

întrebărilor asupra existenţei unor fortificaţii
în jurul Bucureştilor sau în alte oraşe.
O problemă de mare interes în a cărei
rezolvare cercetarea arheologică poate avea
un rol însemnat este cea a organizării structurii urbane, abordată în unele studii pornind
de la încercarea de a găsi în oraşul aciuai
ţesătura şi logica funcţională a vechilor structuri urbane 12 • Tn lucrări datorate unui arhitect
au fost folosite, în analiza plină de interes
a evoluţiei structurii urbanistice a Tîrgoviştei
şi datele arheologice, inclusiv observaţiile

efectuate cu prilejul lucrărilor edilitare 13 •
Această cercetare va putea fi dusă mai departe în condiţiile unei înmulţiri şi unei riguroase interpretări a datelor arheologice,
mai cuprinzător repartizate în teren şi mai
ales a cartării precise a tuturor descoperirilor, ţinînd seama de caracterul şi datarea lor. Pentru Curtea de Argeş sau pentru
Cîmpulung, unde organizarea oraşului are
o structură axială, datele arheologice pot
aduce lumină şi\În problema raportului între
dezvoltarea aşezării urbane şi existenţa reşe
dinţei voievodale 14 • Interesante concluzii
pot permite numeroasele descoperiri din Bucureşti. Săpăturile de la Piua Petrii au dovedit dezvoltarea aşezării urbane pe ambele
maluri ale vechii albii a Ialomiţei, în lungul
unor artere de circulaţie pe direcţia nordsud 15 • Ţinînd seama, aşadar, de datele arheologice, printr-o minuţioasă cartare a descoperirilor, se poate analiza organizarea urbanistică a localităţilor. Trebuie subliniat faptul că poziţia clădirilor cercetate în raport
cu arterele de circulaţie dovedeşte păstrarea
în decursul timpului a tramei stradale constituite în perioada iniţială de dezvoltare a
oraşelor 16 •

Structura social topografică a oraşelor poalumina cercetărilor arheologice, în «Bucureşti, Materiale
~e istorie şi muzeografie», nr. 5, (1967) p . 7-24;
idem, Cetatea Bucureştilor în sec. XIV-XV, în «Revista
muzeelor», 1969, nr. 4, p. 310-318.
1 L. Chiţescu, N. Conovici, R. lungu, A. Păunescu,
V. Rădulescu, Cercetări arheologice la Piua Petrii· (Oraşul de Floci} , jud. Ialomiţa , în «Cercet. arheol.»,
I I Id 1979, p. 232.
Ibidem, p. 199, 202, fig. 11
9 Gh.
I. Cantacuzino, în «Cercet. Arheol.», V,
1982, p. 225, şi urm; C. Ionescu, în RMM.M IA, an
XV , nr. 2, 1983, p . 65-66, fig . 2-3.
10 vezi R. Geoglovan, Cetatea Tirgoviştei, în «Chron ica Valachica», Tîrgovişte, 1973, p. 85 şi urm; Gh .
I. Cantacuzino, Cetăţi medievale din Ţara Românească. Sec. XIII-XVI, Bucureşti , 1981, p . 76-78.
11 l . Chiţescu şi colab., în «Cercet. Arheol.», 111 ,
1979, p . 232 .

12

E. Greceanu, în RRH, XVIII, 1979, nr. 1, p.

134.
Arh. Corneliu Ionescu, Tîrgovişte - formarea şi
strudurii urbane, comunicare susţinută la Institutul de arheologie din Bucureşti, 20 aprilie 1984;
idem, Complexul istoric şi de arhitectură Stelea din zona
centrală a municipiului Tirgovişte, în RMM-MIA, an.
XVI, nr. 1, 1985, p. 30-52.
14 N. Constantinescu op. cit. p. 143 şi urm; Lia Bătrîna
şi Adrian Bătrîna, Cercetări arheologice efectuate în
anul 1979 în cuprinsul aşezării Curtea de Argeş,
jud. Argeş, în «Cercet. Arheol.», IV, p . 144-171;
Gh. I. Cantacuzino, în SCIVA / t. 32, nr. 1, 1981, p .
133-134, 138.
15
L. Chiţescu şi colab., în «Cercet. Arheol.•, 111
1979, p. 216-218.
16 Gh. I. Cantacuzino, P. Diaconescu, G. Mihăescu,
13

evoluţia
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te fi mai bine cunoscută datorită cercetărilor
arheologice ale căror rezultate se adaugă informaţiilor ce pot fi desprinse din cercetarea
monumentelor păstrate sau a documentelor. Cartierele meşteşugăreşti, centrele de
schimb, mahalalele grupate în jurul bisericilor, zonele marcate de prezenţa autorităţii
sau cele rezidenţiale pot fi mai bine delimitate datorită vestigiilor descoperite prin să
pături. Descoperirile unor ateliere de prelucrare a metalelor, ceramicii, osului, la Bucureşti 17, Tîrgovişte 18 , Cîmpulung 19 , Piua Petrii 20 , sunt edificatoare nu numai pentru cunoaşterea vechilor tehnolqgii în diferitele
domenii ale producţiei meşteşugăreşti, dar
şi pentru situarea unor astfel de ateliere în
ansamblul aşezării urbane, sau aduc informaţii
asupra unor meserii specifice oraşului respectiv. În legătură cu schimbul, trebuie menţionate descoperirile construcţiilor unor
vechi hanuri şi prăvălii sau alte clădiri legate
de activitatea comercială, la Cîmpulung (hanul şi prăvăliile mănăstirii) 21 , Tîrgovişte 22 , Bu-

în Rev. muz. monum., an XV, nr. 2, 1984, p . 35 şi
urm.; Lia Bătrîna şi Adrian Bătrîna, în «Cercet.
Arheol.», IV,1981, p. 144, 145.
17
Sebastian Morintz, Gh. Cantacuzino, D. V. Rosetti,
Santieru/ arheologic Bucureşti, în «Materiale şi cercetări
arheologice», V, 1959, p . 649-651; Ion Ionaşcu şi colab., Şantieru/ arheologic Bucureşti, IV. D. V. Rosetti
«Curtea Veche». Săpăturile din preajma biseriMii Sf.
Gheorghe Nou, în «Materiale», V. 1959, p.
781-783.
18
I. Chicideanu, Un cuptor de ars oale descoperit
fa Tîrgovişte, în «Valachica», 9. 1977, p. 513-519;
Gh. I. Cantacuzino, «Cercet. arheol.», V, 1982, p.
225-233.
19 Gh. I. Cantacuzino, Unefrprob/eme privind cercetările arheologice de fa Cîmpu/ung, în «Cercet.
Arheol.», VI I, 1984, p. 204-206.
20 L. Chifescu şi colab., în «Cercet. Arheol.», 111,
1979, p. 208-210; L. Chifescu, R. Lungu, T. Papasima, P. Vlădilă, V. Rădulescu, A. Păunescu, Cercetările
arheologice în anu/ 1979 la Piua Petrii -(Oraşul de
Floci), comuna Giurgeni, Jud. /a/omifa, în «Cercet.
Arheol .», I V, 1981, p. 120-143; L. Chifescu, T. Papasima, P. Vlădilă, V. Rădulescu, A. Păunescu , Cercetă
rile arheologice de la Piua Petrii -(Oraşul de Floci),
jud. Ialomiţa, în «Cercet. Arheol.», V, 1982, p.
129-166; L. Chifescu, A. Păunescu, T. Papasima, Cercetările arheologice de la Piua Petrii · (Oraşul de
Floci), jud. /a/omifa, în «Cercel. Arheol.», VI, 1983,
p. 95-108; A. Păunescu, Cercetările arheologice de
la Piua Petrii-(Oraşul de Floci), corn . Giurgeni, în «Cercel. Arheol.», VI I, 1984, p. 143-148.
21 Gh. I. Cantacuzino, Sp. Cristocea, St. Trîmbaciu,
O mărturie arheologică privind viafa economică a Cîmpu/ungu/ui medieval, în «Studii şi comunicări. Muzeul
Cîmpulung Muscel», 1982, p. 51-54.
22 Gh. I. Cantacuzino, Vechi etape de locuire medievală în zona ansamblului Ste/ea din Tîrgovişte, în

cureşti
(hanurile
Constantin
Vodă
Zlătari 23 ), Craiova (hanul Hurez 24 ).

şi

Interpretarea rezultatelor cercetărilor arheologice poate fi concludentă pentru cunoaşterea modului de parcelare a teritoriului
oraşelor. Tendinţa de folosire maximă a arterei de circulaţie prin parcele cu front îngust şi adîncime mare este caracteristică oraşelor medievale, în special în zonele afectate în primul rînd producţiei şi schimbului. Analiza dispunerii locuinţelor în cursul
secolelor XIV-XVI I în zona centrală a oraşului Tîrgovişte a putut duce la concluzia acestei maxime folosiri a drumului, prin densitatea mare a locuinţelor descoperite şi prin
apropierea lor de axul străzii, apropiere accentuată pe măsura evoluţiei urbane 25 • Constatări interesante privind orientarea parcelelor în adîncime, cu clădirile în apropierea
străzii, restul spaţiului fiind folosit pentru
grădini, livezi sau vii, au fost făcute şi la
Piua Petrii, unde distanta între locuinte era
de la 2 la 14 m, iar î~tre şirurile d.; case
de aproximativ 50 m 26 • A fost de altfel subliniată ca o particularitate specifică a oraşelor noastre din spaţiul extracarpatic existenţa în localităţi a unor terenuri cultivabile, atestate şi documentar 27 •
Gradul de dezvoltare urbană se reflectă
pregnant şi în calitatea clădirilor, care indică
potenţialul economic al celor cărora acestea
le aparţin precum şi gradul de specializare
al meşteşugarilor care le ridică. O continuă
evoluţie poate fi constatată în ceea ce priveşte c~litatea, dimensiunile şi confortul Io-

«Cercet. Arheol.», VI, 1983, p. 225-230. Gh. I. Cantacuzino, P. Diaconescu, C. Mihăescu în RMM .MIA, an
XV, nr. 2, 1984 p. 35 şi urm.
23 C. Tico, Raport preliminar asupra cercetărilor de
salvare efectuate la Hanurile Zlătari şi Constantin Vodă
din Bucureşti, campania 1978, în «Materiale şi cercetări
arheologice. A XI 11-a sesiune anuală de rapoarte» , Oradea, 1979, pag. 401-404.
24 Radu Ciuceanu, Ilie Constantinescu, Date arheologice privind Hanu/ Hurezu - Craiova. Comunicare la
a XVI 11 -a sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele arheologice din 1983, Alba Iulia, 1984; idem, Cercetări arheologice la Hanu/ Hurez - Craiova . Comunicare la a X I X-a sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din 1984, Tîrgovişte,
1985.
is C. Ionescu, în RMM .MIA, an XVI, nr. 1, 1985,
p. 33-37.
16
L. Chifescu şi colab., în «Cercel. Arheol.», 111,
p. 218.
27
vezi M. D. Matei, «Studii de istorie orăşenească
medievală-( Moldova, sec. X I V-XV I), Muzeul Judeţean
Suceava, Suceava, 1970, p. 151 şi urm.
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cuinţelor

pe măsura procesului de urbanizare, de la bordeie sau locuinţe adîncite la
clădiri de suprafaţă, de la locuinţe de lemn
cu pivinţă la construcţii de zid. Resturi ale
unor construcţii adîncite de dimensiuni modeste, datînd din sec. al XI 11-lea au fost
descoperite la Curtea de Argeş 28 şi
Cîmpulung 29, iar din sec. al XI V-lea la Tîrgo. t e 30 şr. Bucureşti. Locuinţele de suprafaţă
v1ş
cu pereţi i sprijiniţi pe tălpi de lemn, uneori
deasupra unui soclu de piatră (cazul unei
case de la mijlocul sec. al X I V-lea descoperite la Curtea de Argeş 31 ), ajungînd mai tîrziu la dimensiuni mai mari (locuinţe de
7-8 x 4-6 m, cu 1, 2 sau 3 încăperi, unele
cu mici pivniţe-cămări, cu cuptoare şi mai
tîrziu sobe din lut, din sec. al XV-iea şi din
sec. al XVI-iea, au fost descoperite la Piua
Petrii 32 ). Tncepînd din a doua jumătate a
sec. al XIV-iea sînt cunoscute la Curtea de
- Argeş 33 , Tîrgovi şte 34 , Rîmn icu-Vîlcea 35, Tîrgşor36 etc, locuinţe de lemn cu pivniţă şi uneori mai multe încăperi la nivelul superior,
încălzite cu sobe de cahle ale căror resturi
prăbuşite s-au descoperit în numeroase cazuri.
Cercetărilor arheologice li se datorează
descoperirea unor clădiri orăşeneşti din piatră şi cărămidă: la Tîrgovişte, beciuri din piatră şi cărămidă şi o construcţie de mari dimensiuni, datate în ultima parte a sec.
al XV 37-lea, precum şi alte pivniţe.a căror
datare nu a fost încă precizată. Alte resturi
28 Lia
Bătrîna
şi
Adrian Bătr î na, în «Cercet.
Arheol .», IV, 1981 , p. 144-150.
29 Gh .
I. Cantacuzino;""în SC IV A, t . 32, nr. 1,
1 981, p . 133.
30 Idem î n «Cercet. Arheol.», VI , 1983, p . 225 .
31 Li a Bătrîna şi Adrian Bătrîna, în «Cercet. Arheol.», IV, 1981, p . 151-153.
32 L. Chijescu ş i colab., în «Cercet. Arheol. », 111 ,
1979, p . 210-218; ibidem, VI , 1981 , p . 126-132,
fig . 2-3 ; ibidem, V, 1982, p . 132-140 şi fig. 7.
33 Lia
Bătrîna
şi
Adr ian Bătr i na , în «Cercet .
Arheol.», IV, 1981, p . 152-153, fig . 5; N. Constantine scu, C. Ionescu în SC IVA, t. 31 , 1981, nr. 1, p .
53-75.
34 C. Ionescu, în RMM.MIA, an XIV, nr. 2, 1983,
p . 67-68 fig . 5, Gh. I. Cantacuzino, P. Diaconescu ,
G . Mihăescu , în «RMM.MIA» an . XV, nr. 2, 1984,
p . 35-42.
35 Elena Busuioc, O casă de orăşean şi documente
materiale din sec . XIV-XV la Rimnicu Vilcea, în
SCIVA, t. 39, nr. 2, 1988, p . 119-142.
36 Dorin Popescu , Gh. Diaconu, N. Constantinescu,
S. Morintz,
Şant i erul
arheologic Tirgşor,
în
«Materiale», VI , 1959, p. 727-743.
3 7 Gh . I. Cantacuzino, în ccCercet. Arheol.»,
VI ,
1983, p . 225-230 .

de construcţii de zid, din sec. al XVI-iea şi
mai ales din sec. al XV 11-lea au fost descoperite la Bucureşti, Piua Petrii, 38 Piteşti, Ploieşti şi în alte locuri. Importanţa pentru cunoaşterea dezvoltării urbane a descoperirii
acestor construcţii, care aparţineau unor personaje de vază şi unor orăşeni bogaţi sau
erau legate de activităţi economice, este de
netăgăduit.

Descoperirile arheologice sunt aşadar
elocvente în ceea ce priveşte ridicarea continuă şi evidentă a calităţii locuinţelor, expresie a unei creşteri a gradului de dezvoltare economică a oraşelor, reflectare totodată
a diversificării şi specializării activităţii
meşteşugăreşti. Sunt semnificative în acest
sens dovezile menţionate asupra existenţei
frecvente, din a doua jumătate a sec. al
X I V-lea, a unor clădiri spaţioase de lemn
cu pivniţă, încălzite cu sobe de cahle comparabile cu cele folosite în oraşele din centrul Europei. Prezenţa clădirilor de zid, semnificativă în ultimele decenii ale sec. al
XV-iea şi tot mai numeroase în sec. al
XVI-iea şi mai ales în sec. al XVI 1-lea marchează o nouă treaptă de dezvoltare urbanistică.

Evoluţia continuă a calităţii locuinţelor nu
a fost, desigur, liniară. Tn diferite perioade
au coexistat diferite categorii de locuinţe
- locuinţele adîncite cu cele spaţioase, cu
pivniţă, sau clădirile de lemn cu cele de piatră refledînd realităţi economico-sociale.
Faptul că, de exemplu, la Tîrgovişte, în a
doua jumătate a sec. al X I V-lea şi la începutul sec. al XV-iea descoperirile dovedesc
existenţa concomitentă în aceeaşi zonă a
unor construcţii adîncite şi a unor locuinţe
mari, cu pivniţă, se explică desigur prin aceea că primele vor fi fost anexe în cadrul unor
gospodării sau pe lîngă construcţii mai
ample.
Un alt aspect la a cărui cunoaştere cercetările arheologice îşi pot aduce contribuţia este cel al diferitelor dotări edilitare a
căror evoluţie confirmă dezvoltarea urbanistică. Descoperirile unor pavaje, cele privind
conductele de aducţiune a apei, elementele
de canalizare sau unele băi sunt concludente
în această privinţă .
în sfîrşit, dar nu în ultimul rînd, cercetările
arheologice au putut contribui la o mai bună

38 L. Ch ijescu ş i colab., în «Cercet. Arheol. », 111 ,
1979, p . 228-232, fig . 24.
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cunoaştere

a valorilor arhitecturale care se

remarcă pregnant, imprimînd o amprentă
specifică fiecărui ansamblu, dominat de siluetele bisericilor, turnurilor sau altor clădiri
monumentale. Cercetările au putut aduce
precizări cronologice sau completări ale imaginii unor ansambluri numai parţial păstrate.

Exemplele în acest sens, bine cunoscute,
sunt numeroase. Este îndeajuns să ne referim la ansamblul Curţii domneşti de la Argeş,
dominat de biserica Sf. Nicolae, la biserica
şi vechea curte domnească din Cîmpulung
sau la Bărăţia din acelaşi oraş, la Curtea domnească, Mitropolia şi mănăstirea Stelea din
Tîrgovişte, la Curtea Veche şi Curtea Arsă
din Bucureşti, la numeroasele biserici care
au putut fi mai bine cunoscute sau ale căror
urme-au fost descoperite prin săpături.
Dacă în privinţa cunoaşterii unor aspecte
ale civilizaţiei urbane din Ţara Românească
rezultatele cercetărilor arheologice sunt
semnificative, în ceea ce priveşte reconstituirea structurilor urbane pentru perioadele în
care celelalte izvoare sunt lacunare ele pot
39
fi considerate numai un început • Amplasarea în teren a săpăturilor nu a putut fi, de
multe ori, rezultatul urmăririi unei anumite
problematici. Tn oraşele care îşi continuă
existenţa construcţiile moderne care se suprapun vestigiilor medievale au împiedicat
de multe ori investigarea acestora, iar aşe
zările urbane dispărute au fost prea puţin
cercetate. La Tîrgşor, în ultimii 30-35 de
ani, săpăturile au ocolit în general urmele
oraşului medieval, la Piua Petrii mijloacele
de care au dispus arheologii au fost relativ
modeste, iar alte oraşe SJ),U tîrguri dispărute
- Gherghiţa, de pildă nu au fost cercetate. Ceea ce lipseşte în bună măsură,
chiar în oraşele unde săpăturile au fost mai
întinse- Bucureşti, Tîrgovişte, Argeş, Oraşul
de Floci - este o cartare riguroasă a tuturor
descoperirilor, inclusiv a celor întîmplătoare,
care să îngăduie reconstituirea tramei stradale, a parcelării sau a modului de organizare funcţională a teritoriului urban. Ne putem

cu greutate aştepta ca în viitorul apropiat
să existe mijloacele necesare pentru o cercetare care să acopere numeroasele pete albe existente în aceste probleme. Este însă
foarte utilă o repertoriere a tuturor urmelor
de clădiri de diferite categorii, descoperite
prin cercetări sistematice sau întîmplător, publicate sau nepublicate, cît mai precis cartate
(prin reconstituirea amplasării exacte în cazul
în care ea nu s-a făcut la vremea respectivă), cu precizarea exactă a datării şi a duratei
funcţionării. Chiar dacă o astfel de încercare
s-ar lovi de destule dificultăţi, ea ar putea
mări contribuţia arheologiei la cunoaşterea
evoluţiei structurii urbane.
GH. I. CAHTACUZIHO

Rf:SUMf:
Les recherches archeologiques effeduees dans de
nombreux centres urbains de la Valachie medievale
Curtea de Argeş, Cîmpulung, Tîrgovişte, Bucarest, Rm. Vîlcea, Tîrgşor, Oraşul de Floci etc. - ont
pu contribuer a la reconstitution des strudures urbaines,aux etudes de morphologie urbaine.
Les fouilles archeologiques permettent de dater le
debut de la vie urbaine. L'etendue des villes, refletant
leur degre de developpement, peut aussi etre determine. D'un grand interet peut etre la contribution de
l'archeologie a l'etude de l'organisation de la strudure
urbaine, en prouvant la persistance de la trame des
rues constituee aux debuts des villes. On peut mieux
connaître le lotissement, la disposition des maisons,
d'une plus grande densite dans Ies zones centrales,
avec la tendance de rapprochement de l'axe des rues.
Le degre de developpement urbain se reflete aussi dans
la qualite des bâtiments. 11 y a de nombreuses decouvertes des maisons en bois pourvus de caves, chauflees.
aux poeles en careaux ceramiques, ou des logements
aux murs en pierre et briques. L'archeologie a fourni
des donnees importantes sur Ies valeurs architedurales ,
qui assurent des caraderistiques specifiques aux differents ensembles urbains.
L'archeologie peut mieux contribuer a la connaissance
des strudures urbaines par un meilleur emplacement
des fouilles en rapport aux problemes qui doivent
etre etudies et par un inventaire de toutes Ies decouvertes des diflerentes construdions, avec une rigureuse
precision chronologique et topographique.

39 vezi Teodor O . Gheorghiu, Arheologie şi planimetrie - unele aspecte de istorie urbană medievală românească edracarpatică, în SCI VA, t. 42, nr. 2,
1990, p . 185-194.
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