ELEMENTE DE COMPOZIŢIE SPAŢIALĂ ŞI FUNCŢIONALITATE URBANISTICĂ LA
ÎNCEPUTURILE ORAŞELOR MEDIEVALE ROMÂNEŞTI EXTRACARPATICE

Fenomenul urbanizării Europei medievale,
suscită interesul concertat al cercetă
rii, este departe de a furniza repere la scară
continentală. Una dintre problemele cele mai
controversate şi încă nerezolvată mulţumitor
este cea referitoare la momentul de la care
o aşezare poate fi numită oraş şi raportat
la acest fapt trebuie căutate o parte din diferenţierile zonale, regionale, de esenţă.
O anumită producţie, un schimb de măr
furi, zidul de incintă sau apărarea pe alte
căi, un ·model urban implementat, o anumită
calitate a locuirii, un act de întemeiere sau
recunoaştere a statutului urban etc. sînt tot
atîtea repere ale unui început de oraş, fiecare dintre ele putînd funcţiona independent
sau în corelaţie cu toate celelalte, sau cu o
parte a lor. Din acest punci de vedere se
cunosc deja numeroase modele diferite de
geneză şi dezvoltare, sau de structură oră
deşi

şenet1scă.

Deosebit de dificilă este situaţia generată
fie de absenţa aproape a tuturor reperelor
necesare fie, atunci cînd acestea există, de
neputinţa stabilirii, din diverse motive, a unui
consens al interpretării. Tn acest sens, îndrăz
nesc să susţin că istoriografia noastră dedicată fenomenului urbanizării, cu toate că, aparent, stabileşte un control general al lui, dedus din extrapolarea unor cazuri izolate, individuale, în mod paradoxal, este pusă în
imposibilitatea de a urniza repere ferme privind începuturile urbane a numeroase organisme urbane luate în parte. Se constată astfel, atît diferenţe substanţiale privitoare la
elementele ce ar constitui probe ale urbanizării, cît şi privitoare la cronologia fenomenului. Din punct de vedere cronologic, neconcordanţele pornesc de la cîteva decenii
şi ajung la un secol sau chiar două. Cauza
este, printre altele, recursul fragmentar la
banca de date existentă şi , mai precis, ignorarea informaţiilor furnizate de planimetria
urbană.

Nu este în inte n ţia discuţiei de faţă de
a trece în revistă modul în care istoriografia
românească rezolvă aceste probleme 1 , ci de
1

Pentru aceasta şi pentru rolul potenţial al invest igaplanimetrice, inclusiv bib li og rafice, ve zi Eugenia

ţ~i lor

a furniza un important reper al urbanizări
româneşti, extras din categoria celor func·
ţional-spaţiale şi verificabil apoi pe cale ar·
heologică. Acesta se referă la unul din prin·
cipalele cîştiguri dobândite de un centru ur·
ban, şi anume tîrgul permanent.
Se poate spune că o aşezare care, în evo·
luţia sa, ori la un moment dat, face dovadc:
deţinerii unei asemenea funcţiuni a trecut
în orice caz, de nivelul de dezvoltare sătes<
şi îl atinge pe cel de tîrg sau cel urban
niveluri pe care, pentru spaţiul românesc extracarpatic, le consider sinonime. Materializarea acestei funcţiuni este piaţa oraşului
deseori gândită sau rezultând în formă dE
centru al aşezării, apoi strada comerciali
principală sau reţeaua de străzi şi pieţe avînc
acest rol. Nu există, cred, oraş medieval european care să fie lipsit de o asemenea com
ponentă şi aceasta se aplică, în egală măsură
majorităţii oraşelor extraeuropene. Necesita·
tea schimbului se dovedeşte a fi mult ma
stabilă decît necesităţile productive, milita·
re, politice 2 •
Cele două căi principale de alcătuire c:
acestui spaţiu - spontană şi dirijată - per·
mit diferenţierea tipologică între modelul
conţinând un spaţiu obţinut printr-o evoluţie
lentă şi cel conţinând un spaţiu proiectat de1iberat să susţină cadrul acestei funcţiuni .
Analiza planului unui oraş medieval poate
oferi numeroase informaţii în acest sens ş i
coexistenţa dintre aceste două modele este
deseori întâlnită.
Se poate spune fără să se greşească, decî1
eventual la nivel de detaliu, că locul de
schimb permanent este legat inextricabil de

Greceanu, Structura urbană a oraşulu i Roman , mărturi E
a trecutului istoric , «Revista Mu zeelor ş i Monumentelor», 1975, 2; T. O. Gheorghiu, Arheologie şi planimetriE
- unele aspecte de istorie urbană medievală româneas·
că extracarpatică, «Studi i şi cer cetări de istori e vechE
ş i arheologie », 1990, 2, p. 185 ş i urm.
2 Importanţa ş i ponderea comer ţ ulu i avînd drept sed iu ora şele moldoveneşt i ş i m u n teneşti reies din celE
95 de procente cu care acesta participa la comerţul statal
(ci. R. Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti ş i Moldovei
cu Braşovul ·(seaolele XIV - XVI), Bucureşt i , 1965,
p . 196.
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ga, 1976)
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ICOMOS-Bulletin, 4, Pra-

Fig. 3, a, b , - Hereford · (după L. Benevolo) faze de constituire a piefei

dou.'i

- Modele urbane europene spontane sau semispontane

Fig . 5 Eszfergom (dup.'i L.

Geră)
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naşterea oraşului 3 şi aceasta constituie un re-

per tipologic de mare valoare. Altfel
spus, prin el se poate preciza momentul urbanizării unei localităţi, iar alcătuirea acestui
spaţiu este un rezultat, la rîndul său, al efectului unui cadru extrem de complex în care
influenţele politice, economice, sociale, culturale etc. au contribuţii cu ponderi diferite. Rezultă şi de aici că încărcătura semantică
a acestui sau acestor spaţii (piaţa, strada, reţeaua de pieţe sau străzi) este legată atît
de înţelesul de oraş ca entitate distindă faţă
de mediu şi restul aglomerărilor umane, cît
şi de altele, în care îşi rezervă un loc cultul
şi cultura, puterea politică şi administrativă, producţia.

Manifestarea coeziunii de grup, în legătu
ră cu toate aspectele amintite este un fapt
nu lipsit de importanţă şi care în evul mediu
european îşi găseşte locul în acelaşi spaţiu.
Se poate afirma astfel că nu există, decît în
cazuri rare, spaţii de schimb urbane care să
nu fie însoţite de prezenţa primăriei, a bisericii sau a altor construcţii de interes obştesc, ocupînd în majoritatea· cazurilor amplasamente semnificative.
Coroborarea tuturor acestor aspede, în
care alcătuirea spafiului se conjugă cu implantarea arhitecturii amintite, furnizează repere sigure, ante quem mai precis, ale începuturilor oraşului. Ele sînt cu atît mai preţioase în situaţia inexistenţei altora şau prin
coroborare cu cele deocamdată nesigure şi
care capătă înţelesuri depline doar în relaţie
cu fenomenul constituirii
spaţiului
de
schimb.
Aminteam înainte cj,. oraşul românesc medieval are o geneză care scapă în mare mă
sură ' controlului arheologic şi celui istoric,
în general din cauze obiective. Lipsa documentelor timpurii se asociază unei cercetări arheologice care rareori a vizat punctele
cheie ale genezei oraşului zona de
tîrg, în special . Consideraţiile care se fac as3 Aserţiunea este cu atît mai convingătoare cu cît
se apl i că cazurilor de aşezăr i urbane concentrate pentru
un t imp îndelungat exclusiv în j urul unei pieţe sau unui
spaţiu destinat comerţulu i permanent. Ipostazele unei
dezvoltări spontane sî nt ilustrate de Spisska Sobota, Herelord, V ianden, Esztergom, Santo V ittorino, Tele
etc. Din aceeaşi categorie a spaţ ii lor comerciale spontane face parte şi «carsija» (bazarul) oraşelor balcanice
(Ohrid, Dacovice etc.). Promovări dirijate şi controlate
de stat sînt ilustrate de Spisska Nova Ves, Kremn ica , Trzebn ica, Liibeck etc. Exemplele acoperă întreg
spaţ i ul continental şi aproape toată gama tipologică .
Vezi ilustraţiile

tăzi în legătură
mâneşti sînt în

cu începuturile urbane romare măsură un rezultat al
concluziilor unor cercetări arheologice punctiforme, vizînd în special arealul unor piese
sau ansambluri de arhitectură şi nu spaţiul
funcfiona/ principal a/ oraşului, la fel cum documentele sînt interpretate deseori în mod
contradidoriu. La aceasta se adaugă prelucrarea independentă a unor rezultate diferite
furnizate de şantiere arheolgice izolate, din
cadrul aceluiaşi oraş, iar toate acestea, împreună cu penuria documentară şi lipsa de
repere arhitectonice este firesc să constituie
principalele motive ale amintitelor neconcordanţe ivite în istoriografia problemei. Este
suficient să amintesc cazurile oraşelor Suceava, laşi, Roman, Tîrgovişte, acestea fiind cel
mai intens cercetate.
Pentru găsirea unei soluţii valabile, trebuie să se recurgă la coroborarea tuturor categoriilor de informaţii, iar între acestea planul ca depozitar de date şi materializare a
tuturor factorilor generatori şi de dezvoltare
poate avea un rol dintre cele mai importante.
Pentru oraşul de tip occidental metoda
planimetrică s-a dovedit a fi un instrument
preţios care a permis, pînă la un moment
dat, să se dobîndească succese remarcabile.
A fost apoi lesne ca arheologia să nuanţeze
sau să completeze informaţia. Oraşului românesc i s-a refuzat această şansă în special
datorită neîncrederii manifestate de istorici
în ceea ce priveşte continuitatea structurilor
urbane pînă astăzi şi deci, în ceea ce priveşte
capacitatea unor planuri tîrzii de a furniza
informaţii referitoare la oraşul timpuriu,în lipsa ridicărilor topografice de epocă. Tn această privinţă, consider că în ultimii ani, printr-o serie de publicaţii datorate în special unor
arhitecţi s-au strîns suficiente argumente pentru un recurs, în parametri normali de siguranţă, la metoda planimetrică. Aceasta înseamnă că pentru oraşul românesc extracarpatic studiul are drept suport ridicări topografice nu mai vechi de secolul XVI 11 (în
cel mai bun caz) şi de cel tîrziu jumătatea
secolului XX.
Demersul propus se va concentra exclusiv
asupra unor probleme de zonare funcţională
a unor oraşe româneşti, în relaţie cu momentul apariţiei şi cu locul ocupat în spaţiu de
unele obiective sau ansambluri timpurii de
arhitectură. La concluzii ale cercetării arheologice privitoare la momentul urbanizării se
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Fig . 6 Tele - exemplu de piafil liniari! semiregulafă
J. Hruska)

· (după

Fig . 7 Ohrid - planul de ansamblu al oraşulu i - Faza
- detaliu al zonei centrului comercial · (după
B. Kojic)
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Fig . 8 Dacovice B. Kojic)
Fig . 9 Kremnica L. Sasky)

detaliu al zonei comerciale-(după

exemplu de piaţă semiregulafă

-(după
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va recurge doar acolo unde aceste date sînt
puse în evidenţă într-un mod concludent. Informaţia astfel obţinută va furniza în final repere ale localizării nucleelor originare ale
oraşelor noastre medievale şi ale modului
lor de organizare.
Tn primul rînd, o sumă de precizări privind
amplasamentul zonelor de schimb: «bazar», «tîrg», «dricul oraşului» - în terminologia tradiţională. Din analiza planurilor se
constată, pe de o parte, poziţia centrală ocupată de aceste zone în cadrul oraşului şi locul
lor semnificativ în raport cu reţeaua de transport; iar pe de alta diferenţa vizibilă de lotizare - mult mai densă - faţă de restul
oraşului, ultimul fapt detaşîndu-le fără greş
de context.
La acestea se adaugă concentrarea în aceeaşi zonă sau direcţionarea către ea a principalelor construcţii ale oraşelor timpurii. Este firesc ca analiza să înceapă cu cele mai
importante oraşe capitalele: Suceava,
laşi, Cîmpulung, Tîrgovişte, Bucureşti.
La Suceava 4 , pe cale documentară şi parţial arheologică, se constată că ansamblul tîrgului medieval îşi păstrează locul pînă la
mijlocul secolului nostru. Reţeaua de străzi
şi pieţe înscrisă acestei funcţiuni se asociază
prezenţei Curţii Domneşti, a bisericii catolice
de pe locul bisericii Sf. Dumitru, şi a celei
armeneşti Sf. Cruce, toate de la sfîrşitul secolului al XIV-iea, ca apoi biserica• catolică
să fie înlocuită prin biserica domnească
Sf. Dumitru în prima parte a secolului al
XVI-iea, ansamblu completat de Alexandru
Lăpuşneanu prin turnul-campanilă. Sînt amintite documentar, dar milocalizate deocamdată pe plan, spitalul şi casa sfatului. Spaţiul
circumscris funcţiunii de tîrg este vizibil
orientat est-vest, spre Cetatea de Scaun. De.molarea integrală, aberantă, a vechiului centru a permis, pe de altă parte, descoperirea
întregii reţele de pivniţe ce ocupa aproape
în totalitate subsolul acestei zone şi faptul
este verificabil pentru toate oraşele româneşti extracarpatice, dar cu precădere pentru
cele moldoveneşti.

13

1- C'ATED1ALA
4

Studiul de caz detaliat vezi la T. O . Gheorghiu,
Tnceputurile Sucevei medievale, «Arhitectura», 1-6,
1990, pag. 132 şi urm. Aici se găseşte şi bibliografia
la zi, cu excepţia: M. D. Matei, Civilizaţie urbană medievală românească, Contribuţii · (Suceava pină fa mijlocul secolului al XVI-iea), Bucureşti, 1989, care nu
schimbă în nici un fel datele problemei puse de autor
anterior
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-PRMARtA

-cASTELUL
4-MANASTIRI

cu Suceava se consideră
lente de pînă pe la mijlocul secolului al X IV-iea îi urmează un veritabil salt
valoric al producţiei, schimbului, culturii
etc, însoţitor al primelor ctitorii domneşti din
oraş. Faptul la care se adaugă aşezarea în
oraş a coloniştilor armeni şi germani, databil~
tot la sfîrşitul secolului al XIV-iea, este probat pe cale arheologică şi poartă girul atestări lor documentare. Tot atunci are loc şi reorganizarea urbanistică a oraşului în funcţie
de noile repere arhitedurale, reorganizare
amintită deseori confuz sau ignorată de unele lucrări de specialitate 5 •
Iaşiul, cu o zonă comercială dezvoltîndu-se între Curte şi mănăstirea Barnovschi
(Tîrgul de Jos sau Vechi) şi începînd cu a
în

legătură

că, evoluţiei

Tn puţinele cazuri în care structurarea centrului este
ea este localizată abia în secolul al XVI-iea
·(ibidem, p. 157-158). Se reia astfel o mai veche afirmaţie rezultat al unei investigaţii fragmentare a spaţiului
respectiv (pentru o opinie contrară, vezi T. O. Gheorghiu, Tnceputurile.„ passim)
5

amintită,

1 - CATEDRALA
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piaţă liniară -(fusiformă)

Fig. 11 Spisska Nova Ves · (după L. Sasky)

-

Fig. 12 Domazice - două etape în organizarea pieţei
centrale · (după O. Libal)

-

Modele urbane europene dirijate (prestabilite)

Fig. 10 Trezebnica - exemplu tipic de

piaţă

rectangu-

spaţiu
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lară · (după P. Niedermaier)

Fig. 13 Elbing·(Elblag) - exemplu de
de tip stradal · (după W. Hubatsch)
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)4a-planul

oraşului;

14c-8iserica Sf. Dumitru;

Fig. 14 Suceava -

14e-Biserica
14b 14d -

Mirăuţi

Cetatea de Scaun;
Biserica Sf. Cruce · (armenească);
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laşi 15a--planul oraşului; 15b-Biserica CaI Se-Mănăstirea Barnovschi; I Sd-Mănăstirea
Sf. Sava ·(zona cuptoarelor de sec. XIV-XV)

Fig. 15
tolică;

doua jumătate a secolului al XVI-iea, pina
în zona actualei Pieţe a Unirii (Tîrgul de
Sus) are, conform rezultatelor de pînă acum
ale cercetărilor arheologice (deocamdată
doar parţial concludente) 6 , saltul valoric către
urban întîrziat faţă de Suceava. El este însoţit
sau determinat de implantarea Curţii Dom-

neşti la intersecţia p~incipalelor artere ale
oraşului,

implant datat,

deocamdată,

la în-

6 Evaluârea critică ·a informaţiilor la zi este conţinută
de Studiul de caz - laşi, manuscris. Vezi şi T. O . Gheorghiu, Arheologie şi planimetrie .. ., p . 187-188 şi
idem, Planimetria şi arheologia - «Anuarul Institutulu i
de istorie şi arheologie din Cluj», 1989, p. 597 şi urm .
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ceputul secolului al XV-iea. Biserica domnească Sf. Nicolae ridicată de Ştefan cel Mare
peste o mai veche biserică de lemn completea.ză ansamblul.
Vama,
contemporană
probabi I
cu
Curtea, biserica Sf. Vineri din secolul al
XV 1-lea şi mănăstirea Barnovschi, gîndită ca
o a doua reşedinţă domnească, de la începutul secolului al XVI 11-lea,la care se vor adă
uga cîteva hanuri, mobilizează zona, conferindu-i funcţii şi semnificaţii suplimentare.
Aceeaşi zonă este delimitată spre nord şi
nord-vest de nucleele de locuire armenesc
şi catolic, aşezate la laşi cel mai tîrziu la
începutul secolului al XV-iea şi, după unele
opinii, în jumătatea a doua a secolului al
X IV-iea.
Cîmpulungu/7, mult mai puţin cercetat
din punct de vedere arheologic îşi probează
în mare parte vechimea şi statutul prin cunoscuta inscripţie a pietrei tombale a comite1ui Laurenţiu din 1300. Cîteva descoperiri arheologice şi mărturii documentare mai tîrzii
verifică datarea timpurie şi completează
ansamblul datelor. Zona de tîrg, organizată
liniar, urmărind în general Strada Mare are
orientarea influentată de o sumă de repere: Bărăţia, de' la sfîrşitul secolului al
XI 11-lea, Curtea Domnească de pe locul actualei mănăstiri Negru Vodă 8 şi Biserica

7

O bibi'iografie sumară a Cîmpulungului trebuie să

curpindă : I. Răuţescu, Cimpulung-Muscel, monografie
istorică, Cîmpulung, 1943, H. Stănescu, Constribufie, în

baza studierii vechilor monmfiente şi aşezăminte oră
la cunoaşterea vieţii la Cîmpulung-Muscel, în
timpul orinduirii feudale, in Stud. cercet. ist. artei,
1961, 2, p. 458 şi urm„ I. Hurdubeţiu şi FI. Mirtu, Cimpulung-Muscel medieval, «Studii şi articole de
istorie» XI, 1968, p . 27 şi urm„ Carmen Jinga Mariana, Consideraţii asupra genezei oraşului CimpulungMuscel, «Studii şi cercetări - Muzeul Cîmpulung-Muscel, 1981, p . 11 şi urm„ Gh. I. Cantacuzino şi colectiv, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice
de la fosta curte domnească din Cîmpulung din anii
1975-1977, «Studii şi comunicări - Muzeul Cîmpulung-Muscel», 1981, precum şi celelalte rezultate ale
cercetărilor arheologice publicate în «Studii şi cercetări
- Muzeul Cîmpulung-Muscel», «Materiale şi cercetări
arheologice», «Cercetări arheologice»
8 Reluăm astfel concluziile unei părţi din istoriografia
problemei . Datele de temă urbanistice nu se schimbă
esenţial nici dacă luăm în considerare varianta inexistenţei aici a unei curţi domneşti. Ansamblul pe care îl suprapune actuala mănăstire acesta este motivul pentru
care o bună parte din concluziile preliminare care ar
fi avut nevoie de verificări ulterioare, trebuie privite
cu rezervă.
şeneşti

Domnească din secolul al XVI-iea. Tot secolului al XVI-iea îi este atribuită biserica Popa
Savu din extremitatea nordică a pieţei-străzi,
direcţia fiind continuată printr-un alt monument din acelaşi secol Biserica Valea.
Tîrgovişte, iniţial cu o dezvoltare de asemenea liniară, de-a lungul Străzii Mari principala arteră de tranzit nord-sud, prezintă, conform unor opinii, o deplasare a tîr- ·
gului din nordul Curţii (zona comunităţii catolice, concentrate în jurul bisericii Sf. Maria
de la începutul secolului al XV-iea sau de
la sfîrşitul secolului al XIV-iea} în zona de
la vest de Curte, cea care pînă acum cîţiva
ani reprezenta zona comercială din jurul bisericii Tîrgului. Această ultimă zonă ar fi început, conform aceloraşi opinii, să se constituie ca atare abia după implantarea Curţii
Domneşti la sfîrşitul secolului al XIV-iea. Investigaţia privind constituirea zonei c9mer<. 0 '::- se complică substanţial prin descoperi. __ - ~
~ ;q„ - ~n+erioare acestei Curţi. Fă
ră să încerc dev-.
. :;oluţie planimetrică, semnalez concentrarea în zonă sau la limita ei, a bisericii Tîrgului cu o primă fază
din secolul al XVI-iea şi a bisericii Geartoglu, datată iniţial ca prim nucleu în secolul
al XVI-iea, dar dovedindu-se mult mai timpurie. Se poate adăuga complexul din secolul al XV-iea de sub mănăstirea Stelea şi
evident, Curtea Domnească, cu propriile ei
probleme de cronologie.
Există şi numeroase opinii care, pe baza
cercetărilor arheologice plasează începuturile urbane ale Tîrgoviştei ulterior momentului aşezării domniei aici 9 •
Zona comercială din Bucureşti, dezvoltată preponderent în nordul, estul şi vestul
Curţii Domneşti (Vechi), cu începuturi în secolul al XIV-iea îşi păstrează locul pînă astăzi. Pe baza unor cercetări arheologice parţiale, se consideră că nucleul originar, corespunzător «Tîrgului de Jos», trebuie plasat
în estul Curţii, în zona viitoarei biserici a
Doamnei Maria din secolul al XVI-iea, el extinzîndu-se treptat spre vest şi nord. Zonele
locuite în secolul al XV-iea din jurul bisericii descoperite sub biserica Sf. Gheorghe
Nou şi cea din estul acesteia delimitează
pentru acel moment spaţiul funcţional de

9
Neconcordanţele literaturii de specialitate privitoare la Tîrgovişte, vezi la T. O. Gheorghiu, Arheologie
şi planimefrie„„ p. 188.
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schimb 10 • El va fi înconju_!Jlf mai tîrziu spre
nord-vest de hanuri şi spre nord-est de curţi
boiereşti şi mănăstiri, înglobate apoi şi acestea tîrgului în continuă extensie.
O altă serie de oraşe importante, fără
să fie reşedinţe domneşti însemnate, adă
postind doar curţi domneşti temporare sau
alte instituţii feudale - Botoşani, Roman, Bîrlad, apoi Piteşti, Buzău - face dovada aceloraşi concentrări de funcţiuni localizate spre
centru sau determinînd orientarea sau structurarea zonei comerciale.
Botoşaniu/ posedă, implantate în plină zonă comercială, două ctitorii domneşti Sf
Gheorghe şi Uspenia - de la mijlocul secolului al XVI-iea, posibil a fi ridicate, măcar
una din ele, peste mai vechi lăcaşuri de
lemn. Dacă biserica Sf. Gheorghe, marcînd
zona <<Tîrgului Vechi» a avut sigur rol de
biserică domnească urbană, se pare că Uspenia, astăzi în ccTîrgul Nou», făcea parte
dintr-un complex monastic. Faptul, desebit
de important, poate lămuri planimetria de
origine a zonei de schimb şi modul în care
s-a petrecut extensia. Un alt reper este constituit de spaţiul ocupat în imediata apropiere a «Tîrgului Vechi», în sud, de comunitatea armenească, cu o primă biserică ridicată
înaintea mijlocului secolului al XVI-iea 11 •
Romanul, despre care, din considerente
arheologice, se vorbeşte ca despre un pxemplu tipic de oraş înfiinţat la sfîrşitul secolului
al X I V-lea ca urmare a ridicării unei cetăţi
a puterii centrale, confirmîndu-se astfel o
atestare documentară interpretabilă şi tradiţia, pune probleme de c,LS>nologice a începuturilor orăşeneşti cu mult mai mari decît au
concluzionat cercetările arheologice 12• Ori-

10
Săpăturile arheologice din Bucureşti, după un început impetuos, au fost înlocuite cu sporadice cercetări
de salvare, dispărute şi ele ulterior, în paralel cu demolarea unor zone importante din perimetrul istoric.
Acesta este motivul pentru care o bună parte din concluziile preliminare care ar li avut nevoie de verificări
ulterioare, trebuiesc privite cu rezervă
11 Cea mai completă informaţie arhitecturală şi urbanistică la Eugenia Greceanu , Ansamblul urban medieval
Botoşani, Bucureşti, 1981
12 Din păcate, între rezultatele cercetărilor arheologice şi cele ale investigaţiei planimetrice de pînă acum
nu s-au realizat apropieri care să elucideze geneza şi
evoluţia timpurie a oraşului (vezi M.D. Matei şi L. Chiţescu, «Dacia» N.S., 1O, 1966, p. 314 şi urm., idem, «Stud
mater. muzeogr . ist. mii.,» 1, 1968, p. 31 şi urm.,
M.D. Matei, «Studii de istorie„.» p. 69-72 etc. şi Eugenia Greceanu, Structura urbană.„, passim.

cum, fără a se putea controla deocamdată
fenomenul din acest punct de vedere, este
de remarcat orientarea puternic dirijată a
zonei de schimb conform axei marcate
de Curtea Domnească, ulterior Episcopie, şi
a mănăstirii Precista Mare din secolul
al XVI-iea, axă care continuă mult spre
nord. Zona comercială, limitată spre est de
nucleul armean colonizat, ocupat pe la sfîrşitul secolului al XV-iea, adăpostea pînă de
curînd impresionantele pivniţe boltite pe două şi trei niveluri, legate între ele prin complicate treceri şi trape.
Bîrladul, cu atestări timpurii confuze, îndelung comentate în istoriografia noastră 13 , are un centru comercial triunghiular,
dezvoltat în mod sugestiv în funcţie de
cele trei direcţii principale ale drumurilor comerciale. Zona este marcată de prezenţa Bisericii Domneşti, făcînd probabil parte din
ansamblul Curţii Domneşti amintită prima oară la sfîrşitul secolului al XVI-iea, apoi a mai
tîrzielor biserici Sf. Dimitrie de la sfîrşitul secolului al XVI 1-lea şi Sf. Ilie din jumătatea
a doua a secolului al XVI 11-lea, marcînd extinderea funcţiunii spre nord şi est. Cercetări
le arheologice întreprinse în această zonă
pot preciza cu un plus de siguranţă, cronologia şi structura timpurie a zonei.
În Ţara Românească, Piteştiul este un alt
exemplu de dezvoltare liniară a zonei de
schimb centrale, care are drept reper biserica
domnească di.n secolul al XV 11-lea, suprapunînd o mai veche bănuită biserică de la sfîrşitul secolului XIV. Acest loc este plauzibil
să fi fost ocupat, într-una din variantele de
interpretare, de Curtea Domnească, deseori
amintită documentar începînd cu prima parte
a secolului al XVI-iea. Datarea timpurie a
acelei biserici este în consens cu atestările
documentare care, începînd cu 1385, amintesc despre Piteşti ca de un «Tîrg Nou», pe
unul din traseele comerciale importante ale
zonei. În secolul al XVI 11-lea, în cealaltă extremitate a spaţiului comercial se va construi
biserica Sf. Nicolae, întreaga zonă fiind de. limitată la nord şi la sud de o serie de repere
mai tîrzii fafă de nucleul originar, din secolele
XVI-XVI 11, furnizînd informaţii concludente
privitoare la modul de extensie a spaţiului
1
respectiv '.
13 Tn lipsa cercetărilor arheologice şi a unor documen te sigure, analiza se rezumă la perioada ulterioară secolului XV, de cînd se dispune de date mai precise
14
Problemele generale ale oraşului şi monumentelor
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Buzău/, care nu a beneficiat de nici un
fel de săpături arheologice, ilustrează un caz
aparte. El nu posedă în stricta zonă de
schimb nici un monument sau vestigiu susceptibil de a constitui reper timpuriu, fapt
ce poate fi explicat eventual prin dispariţia
acestora şi prin lipsa investigaţiilor arheologice. În imediata apropiere a străzii Tîrgului, în spatele imediat al frontului de sud,
există însă biserica Negustori, posibil de a
fi fost construită peste prima biserică atestată
documentar în 1585, cea a popii Mihai, prima
sau una din primele biserici ale aşezării în
concepţia multor cercetători. La sfîrşitul secolului al XVI-iea sau la începutul următoru
lui, în extremitatea cealaltă a spaţiului de
tîrg, se va ridica biserica C<Sf. Îngeri», concentrînd ulterior în jurul ei un nucleu de
schimb.
Cîndva, după începutul secolului al
XVI-iea, cînd la Buzău se va aşeza Episcopia, sau după prima jumătate a aceluiaşi secol, cînd se va ctitori mănăstirea Banu, se
va produce o reorganizare a zonei de
tîrg, urmărind, de data aceasta, axul determinat de cele două importante ansambluri.
Rămîne
deschisă
problema numărului
mare de biserici atestate documentar de-a
lungul timpului şi nelocalizate, ca şi a cetăţuii
ridicate de către Negru Vodă, amintită de
Pietro Luccari. Ar trebui căutate apoi locurile
de unde au fost emise documente dor;nneşti,
toate acestea constituind repere de prim
ordin. în varianta în care pe locul Episcopiei
se va dovedi că poate fi localizat vreunul
din aceste ansambluri aulice, datele de temă
se inversează, putîndu-se dovedi anterioritatea axului de compoziţie nord-sud faţă de
cel materializat de strada Tîrgului 15 •
Concentrarea funcţională din, sau la limita zonei de tîrg permanent se menţine şi
pentru oraşele cu un ascendent timpuriu, urmat la un oarecare timp de o eclipsă pre-

lungită pînă în zilele noastre, precum şi pentru oraşele mai noi. Din primele, exemple
excelente sînt Baia, Siretul şi Curtea de Argeş, iar dintre ultimele, Galaţi, Tîrgu-Jiu,
Rîmn icu-Sărat.
La Curtea de Argeş spaţiul tîrgului este
direcţionat spre ansamblul Curţii Domneşti,
Bisericii Domneşti şi bisericii Sîn Nicoară,
primle două datînd, în faza lor aulică, de
la începutul secolului al XIV-iea.
Dacă biserica Botuşari, ridicată în cealaltă
extremitate a zonei de tîrg de Petru Cercel
în 1583, a fost într-adevăr zidită peste o biserica catolică de la sfîrşitul secolului
XIV 16 , înseamnă cu atît mai mult că trasarea
tîrgului nu este întîmplătoare. Rămîne de vă
zut dacă biserica Adormirea, în plină zonă
centrală şi ctitorită mai tîrziu nu marchează
unirea celor două nuclee construite - dinspre Curte şi al bisericii catolice, sau nu suprapune o biserică mai timpurie, importantă
pentru urmărirea configuraţiei de atunci a zonei de tîrg.
Rîmnicu-Sărat prezintă o dezvoltare a
centrului de asemenea liniară, axată pe biserica ridicată de Ştefan cel Mare 17 , centru
dublat pînă de curînd de o impresionantă
reţea de pivniţe. La sfîrşitul secolului al
XVI 1-lea, în apropierea tîrgului se va ridica
de către Brâncoveanu, mănăstirea fortificată, fapt ce delimitează cu destulă precizie
zona construită spre acea parte.
Procedeul folosit aici, avînd drept subiect
oraşele româneşti extracarpatice este de fapt
parte a metodei pe care am numit-o C<COntextualistă» 18 , pentru că determină întinderea aşezării la un moment dat, indirect, pe
baza unor date contextuale, din care face
parte amplasarea în spaţiu a unor piese sau
ansambluri de arhitectură. Poziţia lor în planul oraşului poate fi un indiciu dacă în mo-

16

N. Stoicescu, Bibliografia

localităţilor şi

monumen-

telor feudale din România I -Ţara Românească, voi.

sale sî nt tratate de Eugenia Greceanu, Ansamblul urban
medieval Piteşti, Bucureşti , iar unele consideratii cu privire la geneza strudurilor sale urbane apar la T.O.
Gheorghiu , Studiu de caz - Piteşti, «Arhitectura»,
1988, 3, p. 47 şi urm.
15 Buz ă ul concentrează o bibliografie bogată, prelucrată istoric de I. Ionescu, I stor ia oraşului Buzău ,
Buc ureşti , 1979 şi împreună cu unele informatii planimetrice, de T.O. Gheorghiu, Buzăul - oraşul medieval,
«Arhitectura», 1986, 1, p. 41 şi idem, Studiu de caz
- Buzău, manuscris, î n care se emit variantele cele
mai plauzibile de localizare a diferitelor nuclee locuite
sau ansambluri

I, p . 238, 242 ş i 243
17 Prezenta timpurie în istoria urbană a zonei ş i deci
existenta unui nucleu construit în perioada de început
a statulu i feudal sînt probate de ditorirea aici a unei
biserici de către Ştefan cel Mare (d. A. Lepădat, O
biserică a fui Ştefan cel Mare în Ţara Românească,
«BCMI», 1910, p. 105) amplasată nu întîmplător în axul
tîrgului
18 Pentru prima oară, această denumire ş i preciz ă r i
privitoare la metodă apar la T.O . Gheorghiu, Buzău„ ., p. 41 . Completări ş i coreduri vor apărea î n
idem, Metoda de abordare şi modele ale unor oraşe
medievale rom6neşti extracarpatice, «Arhitectura•,
1988, 1, p. 38 şi urm.
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mără

bisericile de mir, care fixează termene
''ante quem» de ocupare a zonei respective
şi pe de altă parte, mănăstirile şi curfile feudale care fixează termene "post quem».
Aşadar, dacă ridicarea unei biserici obşteşti
de către comunitate sau domnie anunţă un
proces de ocupare a terenului respectiv în
curs de desfăşurare, ridicarea mănăstirii sau
a curfii precizează faptul că atunci zona era
liberă şi va fi inclusă ariei construite urbane
abia ulterior.
Faptul îşi are explicaţia în regulamentele
urbane care în Ţara Românească şi Moldova, chiar dacă nu au fost decît rareori consemnate documentar au existat şi nu s-au deosebit fundamental de cele vest europene, precum şi printr-o relativ strictă delimitare a funcţiunilor urbane. Conform acestei
precizări, delimitarea nucleelor originare ale
oraşelor noastre se poate face şi prin discutarea amplasamentelor mănăstirilor şi curţi
lor, aşa cum am lăsat să se înţeleagă în legătură cu cîteva dintre cazuri le analizate.
Exemple deo~eb.it de sugestive sînt mănăsti
rea Sf. Gheorghe din Suceava care limitează
cel puţin pe acea linie oraşul din secolul
al XVI-le, al curţii Dancu şi apoi al mănăstirii
Golia care delimitează oraşul laşi din secolul
al XVI-iea spre nord, apoi a schitului Beştelei
şi a curţilor boiereşti de pe strada Grecilor
care delimitează Piteşti ul secolelor XV I şi
XVI I spre sud şi nord. Mănăstirea .(lbă indică zonă neocupată spre est pentru Romanul din secolul XVI, în care mănăstirea Precista Mare informează similar despre întinderea zonei construite spre sud în secolul XVI I
etc.
,..,,
Din trecerea în revistă a acestor exemple,
la care se pot adăuga multe altele, se pot
trage cîteva concluzii preliminare, din care
o parte au fost amintite deja.
Importantă consider constatarea legată
de o anume ordonare a ansamblului faţă de
o serie din piesele de arhitectură amintite
care constituie fie repere axiale, aflate la o
oarecare distanţă, fie, la un moment dat, centre ale ansamblurilor respective. Acest fapt
poate indica acţiuni deliberate de organizare
a spaţiului, conform unor modele uzuale şi
se adaugă, în unele situaţii, riguroasei geometrii a zonei înseşi. Coroborarea acestor
constatări planimetrice cu informaţia tipologică furnizată de spaţiul geografic înconjură
tor conturează una dintre premisele discuţiei
despre funcţionarea în spaţiul românesc a

unor modele orăşeneşti răspîndite pe întreg
continentul. Momentul implantării lor trebuie
căutat în intervalul ultimei părţi a secolului
al XI 11-lea şi primei jumătăţi a următorului
pentru oraşele cu puternice nuclee coloniste
prestatale (Cîmpulung, Baia, Siret) şi în intervalul imediat ulterior consolidării statelor
feudale, în acest caz iniţiativa aparţinînd puterii centrale, aidoma situaţiei altor state centralizate europene.
<;:oroborînd la rîndul lui acest complex
de informaţii cu tot ce poate fi pus la dispoziţie de studiul documentar, arheologic şi
arhitectonic, privind respedivele organisme
urbane se obţin, pentru o parte din ele, cele
mai cercetate, modele de geneză şi dezvoltare cu un mare grad de plauzibilitate şi care
vor putea fi verificate numai prin noi cercetări, în special arheologice. Faptul schimbă
substanţial ansamblul datelor cunoscute pînă
în prezent şi oferă noi direcţii de investigare. În faza actuală a studiului, cele mai concludente rezultate le-am obţinut pentru Suceava, laşi,Cîmpulung şi Piteşti 19 ,
Se poate remarca în toate aceste cazuri
atingerea statutului urban, surprinsă pe
alte căi este însoţită de o organizare în consecinţă a zonei centrale, în funcţie de datele
de temă existente şi de noile implanturi aulice. Modelele evidenţiate, repet, de mare
probabilitate nu sînt spontane. Ele au la bază
informaţia europeană urbană medievală uzuală. Pieţele alungite (străzile-piaţă) sau tipul
,ffusiform» au numeroase replici, în special, în zona central-europeană, inclusiv
Transilvania.
Pentru Cîmpulung, lipsa informaţiilor arheologice obligă la o rezolvare în variante. Prima consideră iniţială piaţa fusiformă
de la sud de Bărăţie, ulterior spaţiului comercial extinzîndu-se spre nord. A doua consideră iniţială piafa-stradă de la nord de Bă
răţie, pînă spre biserica Popa Savu, apărută
mai tîrziu, extinderea spre sud prin piaţa fusiformă avînd loc probaqil concomitent cu
ridicarea în cealaltă extremitate a ei a Curţii
sau mănăstirii Domneşti. Se remarcă locul
simbolic ocupat oricum de Biserica Domnească ridicată în secolul al XV 1-lea în centrul
că

pieţei.

La Suceava,

piaţa

este

flancată

(sau in-

19 Dintre cele patru studii de caz, Piteşti este publicat
în «Arhitedura» 1988, 3, p. 47 şi urm. şi Suceava în
«Arhitectura» 1990, 1-6, p . 132 şi urm.
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Fig. 26 Suceava - restituţie planimetricii privind centrul comercial al oraşului medieval timpuriu"situaţia de
dupil apariţia Curţii Domneşti şi anterioară ocupilrii piefei cu construcţii)

Fig . 27 laşi - restituţie planimetrică privind «Tirgul
de Jos» medievaf.(secolele XV-XVII) - ipoteza organizării ca piaţi!, ocupatil ulterior cu construcţii
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Fig. 28 Cîmpulung - restituţii planimetrice privind
centrul comercial şi relaţia lui cu nucleele româneşti
(secolele XII I-XVI)
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ciude) de o serie de ansambluri: biserica armeană, Curtea Domnească, biserica catolică
şi este orientată spre Cetatea de Scaun. La
laşi, structurarea aceluiaşi spaţiu este în funcţie de Curte, fiind flancat de biserica Sf. Vineri şi vamă iar la Piteşti piaţa lenticulară
va fi fost organizată în funcţie de monumentul
sau ansamblul aflat sub mai tîrzia Biserică
Domnească.

Ulterior, toate aceste spaţii vor fi progresiv lotizate, fenomen paralel cu apariţia
unor noi suprafeţe destinate schimbului. Fenomenul este paralel cu extinderea continuă
ci reţelei de străzi şi pieţe comerciale mobilate cu prăvălii, cîrciumi, hanuri. Fenomenul disipării în oraş a acestor funcţiuni este
cisemănător cu ceea ce se petrece în oraşul
1<balcanicn, care prezintă pentru secolele
XVI-XVI 11 o structură polinucleară. Aici,
zonei iniţiale, creştine ,cînd ea există1 i se
~daugă cartiere otomane, iar spaţiile destinale schimbului se organizează la limita dintre
1uclee, de-a lungul principalelor căi de cir:ulaţie 20 •

Trecerea în revistă a acestor metode de
Henţă planimetrică obligă în final la con;tatarea că, într-o şi mai mare măsură în le~ătură cu oraşul românesc, ceea ce se cîştigă
:>e această cale poate fi deosebit de impor·ant dar nu şi sigur decît prin verificări ar1eologice, de data aceasta localizate şi di·ecţionate cu un plus de precizie prirf re:>erele planimetrice enunţate.
înseamnă, altfel spus, că este inerentă
:onstituirea prin eforturi conjugate, interdis:iplinare, a unei bănci de date suficient de
:omplete şi de sigure, care-abia în continuare
;ă permită un studiu în limite normale de
;iguranţă.

TEODOR OCTAVIAH GHEORGHIU

oraşelor PifeJfi, Roman,
Boto,ani, prelucrate dupl Eugenia Greceanu, restul pla~urilor provin din colecţia autorului.

NOTA : Cu eJCcepfia planurilor

20 Vezi exemplul Ohrid-ului ca fiind cel mai concludent.
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