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Emil Lupu
nlcrcsul istoriografiei române privind
problema drnmurilor „internaţionale" şi
a începuturilor vieţii urbane medievale
beneficiază de puţine date concrete, oferite de
„studiul pe obiccl". A.flată, paradoxal - după mai
bine de 100 de ani de cercetare arheologică - abia la
început, cunoaşterea civilizaţiei urbane 1 presupune
cunoaşterea vechimii şi importanţei drnmurilor
comerciale de legătură. Dacă produsele materiale şi
spirituale ale civilizaţiei urbane au determinat
evoluţia societăţii locale şi au influenţat atât elitele,
cât şi civilizaţia rurală, atunci este necesară o mai
atentă studiere a modelului urban medieval
românesc, chiar dacă partajarea sa de modelul rural
nu poate fi atât de lesne realizată.
Problematica axelor comerciale internaţionale cc au tranzitat teritoriul Ţărilor Române şi
a influenţelor pe care acestea le-au exercitat în procesul genezei statelor medievale Ţara Românească
şi Moldova, dar şi în planul apariţiei oraşelor
medievale româneşti, a devenit o constantă a
istoriografici române; Nicolae Iorga a formulat o
teorie, larg acccplată şi dezvoltată de alţi istoricii
români, potrivit căreia, drumurile comerciale de
legătură între Europa Centrală şi de Vest, pe de o
parte, şi Orient11l 1111'itiisii, pc de alta, şi dintre bazinul
Mării 13allicc şi Constantinopol, au fost factori
determinanţi în cristalizarea vieţii statale la sud şi
răsărit de Carpaţi2.
O poziţie asemănătoare a avut Gheorghe
Brătianu, adept al lui H. Pircnne în ceea ce priveşte
influenţa comerţului internaţional în viaţa internă a

I

1

importanţii nouii, datoritt'i negustorilor din oraşele
Transilvaniei şi ale Ungariei, care îi folosesc resursele. Pe
de altii parte „dn1111ul Moldovenesc"deschidea comerţului
oraşelor din Galiţia, Cracovia şi Lw6w, accesul la porturile
de pe coasta Miirii Negre. Aceste împrejuriiri noi de ordin
economic explicii brusca dezvoltare a principatelor
româneşti în a doua jumiitate a secolul ului al XJV-lea"J.

Un alt promotor al determinismului econoînţelegerea organizării statelor medievale
româneşti, de la est şi sud de Carpaţi, a fost P. P.
Panaitescu. El considera că „dualitatea fonnei de stat
mic în

corespunde unor cauze adânci, unor deosebiri organice,
geografice şi economice"~. Astfel, „( .. . ) între drumurile
de comerţ din Ţara Româneascii şi cele din Moldova nu
em, deci, nici o legiiturii, cele douii ţiiri aveau orientiiri
economice deosebite( .. .)"5 , prin um1are, ele „( .. . ) emu
douii zone deosebite de influenţ1'i politicii, ce emu urmarea
zonelor de influenţii comercia!t'i: zona 11ngureascii em în
Muntenia, iar Moldova ciidea în zona de interese şi de
influenţe polone" 6 . Ceva mai târziu, P. P. Panaitescu
îşi

reconsideră concepţia, contestând tezele lui
Nicolae Iorga şi Gheorghe Brătianu (după apariţia
unui punct de vedere contrar, exprimat de Barbu T.
Câmpina 7), afirmând că: „Drumurile comerciale n-au

creat oraşele şi Cil atât mai puţin statele"s.
O primă sinteză asupra punctelor de vedere
privind influenţa drumurilor comerciale asupra
Ţării Româneşti şi Moldovei a fost realizată de către

Penim cel mai recent studiu în domeniu, vezi L. R.'îdvan,

Oraşele din Ţt1m

lw1111î11et1sc1l l'IÎ111l la sfârşit11/ seco/u/11i al XVI-iea,

laşi,200t

Nicolile lorg;:i il dezb<ltut această temă în numermse lucrări,
din care cităm dmr câtev;:i: N. Jorg;:i, Trei lecţii de istorie desl're
î11sen11111/atm ro111â11i/or în istorit1 1111ivers11/il, Vălenii de Munte,
1912; Idem, Dntmuri vechi, Bucureşti, 1920; Idem, Drumurile
de co111er/ crcntmre t1/e sta/dor ro111â11c'Şfi, Bucureşti, 1928; Idem,
Istoria co11u'rf11/11i ro111â11esc. El'om veche (voi. I), El'OC/I 11111i nowl
(voi. li), ediţi;:i a li-a, Bucureşti, 1937, passim. Către sfârşitul
\'iefii, ilcmst<'i poziţie a fost uşor ;:itenu;:ită, identificând şi alţi
factori în ;:ipariiia primelor st;:ite medievale româneşti (Idem,
Elc111e11te econo111ice În rnltum nmstril, în voi. Confainţe şi
l'rde:\eri, Bucureşti, 19·B).
2

statelor feudale europene. L1 ampla sa operă de
analiză a influenţei exercitate de bazinul Mării Negre
asupra popoarelor ce au gravitat pe lângă aceasta în
decursul epocilor istorice, Gh. Brătianu a afirmat nu
o dată că „navigaţia de pe Ouniire dobândise o

Gh. I. Brătianu, Marra Ncngnl, ediţie îngrijită de V. Spinei,
voi. II, Bucureşti, 1988, p. 144.
~ P. P. P;:imitescu, lnterprc/1/ri ro1111încşti. Studii de istorie
economicii şi sociali"i, Postfoţ<'i, note şi coment;:irii de Şt. S.
Gorovei şi M. M. Szckcly, ediţi;:i a II-a, Bucureşti, 1994, p. 99.
3
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6

l/Jidc111, p. 103.
Ibidem, p. 104.

7 Barbu T. Câmpina, Despre ro/11/ genovezilor la g11rile 011111/rii în
secolele XIII-X/V, în Studii, anul VI (1953), nr. 1, p. 191-236 şi

nr. 3, p. 79-119.
s P. P. P;:inaitescu, /11/roducac la istoria rnlt11rii
Bucureşti, 1969, p. 281.
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Sergiu Iosipescu9, apoi de Şerban Pa.pacostea, care
concluziona: „(„ .) drumul nu a «creat» statul, cum
afirmase marele istoric (Nicolae Iorga, n.n.), în
exuberanţa

descoperirii unei deosebit de însemnate
n istoriei noastre; şi totuşi nu e mni puţin
adc'viirat cii drumul comercial şi lupta pentru controlul
acestuia nfost o componentii hotărâtoare n etapei finale de
constituire n statului feudal, atât în cazul Ţării
Româneşti cât şi ni Moldovei"W.
corelaţii

Dacă

rolul drumurilor comerciale a fost
apreciat la adevărata sa dimensiune în ce priveşte
organizarea vieţii statale, el nu trebuia neglijat nici
în privinţa influenţării componentelor sociale şi
culturale ale zonelor pe care le traversează. Pe
şleaurile adânc săpate de roţile căru~elor încărcate
cu mărfuri, se deplasau şi constructorii catedralelor,
artiştii şi tipografii de mai târziu. Locurile de popas,
târgurile şi oraşele de tranzit erau toate marcate de
influenţele locurilor îndepărtate de plecare şi de
destinaţie ale acestor drumuri.
Spaţiul exterior al curburii Carpaţilor a fost
racordat din zorii evului mediu românesc la o axă
internaţională de circulaţie, la vest reprezentată de
oraşele hanseatice şi la est de marile antrepozite
conectate la drumul mătăsii. Fiind o deviaţie secundară a acestei axe, creată prin efortul militar şi politic
al coroanei maghiare şi prin calităţile saşilor
colonizaţi în Transilvania, acest drum comercial a
apărut odată cu oraşul Braşov. Beneficiind de scutiri
şi o largă autonomie comunală, Braşovul a monopolizat comercial spaţiul dintre gura râului Ialomiţa
şi cea a râului Siret, încă din secolele XIII-XIV.
Negustorii braşoveni au fost marii beneficiari ai eforturilor complexe ale regalităţii maghiare,
directe sau prin intermediari, de prelungire a
grani~ei estice până la Dunăre. Ei au fost favorizaţi
de protecţia iniţială a cavalerilor teutonill (care au
curăţat nu numai acest spaţiu extracarpatic de
grupurile nomade ale cumanilor), apoi de Episcopatul Cumaniei (care încerca să pună în practică o
vastă campanie de colonizare cu popoare de diverse
eh1ii, aduse din Transilvania şi de pacificare prin
creştinare a triburilor turanice 12 ), într-un spaţiu ce
depăşea cu mult graniţele eparhiei catolice.
9

S. losipcscu, Drwnuri co111ercinle în Europa centralii şi s1td-esticii
însen1111ilatea lor politicii (St'CO/ele XIV-XVI), în AIIA, XIX,

şi

1982, p. 265-284.

10

Ş.

Pilpilcostcil,

Ce111'7il

în viziunea lui Nicolae Iorga şi în istoriografia zilelor
11mstre, în SMIM, XVIII, 2000, p. 45-56.
11 DIR, C, veacul: XI, XI! şi Xlll, voi. I, nr. 77, p. 150-151.
12 Ibidem, nr. 185, p. 228; nr. 188, p. 230-231; nr. 189, p. 231; nr.
193, p. 235; nr. 194, p. 235-236; nr. 228, p. 273-274; nr. 230, p.
275-276.

primul document ce atestă
unui coridor comercial în zona curburii
exterioare a Munţilor Carpaţi este privilegiul comercial acordat la 28 iunie 1358 de regele Ungariei,
Ludovic cel Mare, negustorilor braşoveni. Binecunoscut şi intens analizat de istoriografia românească, documentul nu mai poate suporta nici un fel de
interpretări noi. „Controversa provocată în istoriografia
română de interpretarea acestui document se poate
rezuma la două poziţii principale: a lui Nicolae Iorga şi
finii Lăzărescu ce deduc existenţa unui culoar angevin şi
n Mariei Ho/ban care îl socoate un act de pretenţie întrun moment de criză a relaţiilor dintre voievodul Nicolae
Alexandru şi regele Ludovic J"13. Privilegiul semnifică

w1 gest de autoritate al regatului maghiar faţă de
voievodul Ţării Româneşti, în subordonarea căruia
se afla şi teritoriul cuprins între vărsarea râurilor
Ialomiţa şi Siret, teritoriu care ar corespunde unei
părţi din fostul Episcopat al Cumaniei. Documentul
confirma negustorilor braşoveni dreptul exclusiv
de liberă circulaţie prin acest „coridor", care le
permitea astfel accesul la porturile de la Marea
Neagră şi Dunăre. Pentru ca accesul braşovenilor să
fie asigurat în totalitate, la scurt timp după ce
Vladislav Vlaicu le dădea şi el un privilegiu
comercial, la 20 ianuarie 1368, textul fiind probabil
conceput de cancelaria regală de la Buda 1 ~, „regele

Ludovic, după cererea anume n braşovenilor, îngiiduie cn
„negustorii domnului Demetrius, princeps Tnrtarorum»
(Dimitrie, principe ni tntnrilor), să nu-i mai plătească lui
tricesimn obişnuitii, aşn încât şi voi în pământul (terre)
aceluiaşi domn Dimitrie să puteţi trece sigur şi liber, foră
plata tricesimei, cu lucrurile şi miirfurile vonstre" 15 •
Relaţiile comerciale din acest coridor comercial erau cu multă vreme înainte stabilite, pe baza
unor înţelegeri care nu presupuneau obligatoriu
emiterea unor documente scrise. Spre exemplu,
negustorii sibieni nu au solicitat şi n-au primit (sau
nu s-au păstrat), acte privind de drepturi de liberă
trecere (nici din partea regelui Ungariei, ca putere
suzerană, nici din partea domnitorului Ţării Româneşti sau a mezilor şi voievozilor locali de dinainte
de constituirea statului Ungrovlahiei, ce îşi exercitau autoritatea asupra drumurilor tranzitate de
aceştia), totuşi au desfăşurat obişnuitele activităţi
comerciale la sud de Carpaţi şi au beneficiat de
dreptul de depozit, pentru mărfurile aduse din Ţa
ra Românească.

slat11/11i în ro11/ 111cdi11 românesc, Cluj-

Nilporn, 1988, p. 204. Subiectul il fost rclmt de curând în
Idem, Dr11111urile co111erciale internaţionale şi genL'Zil statelor
ro111âncşti

Deocamdată,

existenţa

S. Iosipescu, op. cit„ p. 275, rnre

şi conchide că „întreaga
a Mariei Ho/ban întăreşte caracterul de excepţie al
drumului Brăilei faţă de căile comercinle ale Ţtirii Româneşti''.
14 M. Holban, Din cronica relaţiilor româno-ungare în secolele
Xlll-XJV, Bucureşti, 1981, p. 152-153.
1s Iorga, Istoria comerţului, p. 457; doc. republicat în DRH, O,
voi. I, nr. 49, p. 90.
13

construcţie
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Câteva drumuri comerciale şi oraşe medieval.e de la Curbura Carpaţilor

nească

De la Braşov, pentru intrarea în Ţara Româerau folosite patru căi importante: drumul

Branului, drumul Prahovei, drumul Teleajenului şi
drumul Buzăului, toate pomenite explicit într-un
salvconduct acordat braşovenilor în noiembriedecembrie 1476, de către Vlad Ţepeş 16 . Dintre acestea, două tranzitau zona care ne interesează: drumul
Teleajenului şi drumul Buzăului. Plecând de la Braşov, acest drum al Teleajenului, avea două ramificaţii: pe Calea Zizinului şi Calea Teliului până în
depresiunea Întorsurii Buzăului. De aici, drumul
urca pe valea Buzoelului, pe Tabla Buţii (un platou
aflat la peste 1300 de metri altitudine), de unde, pe
lângă cetatea Teleajenului, cobora pe drumul Teleajenului17 sau drumul Buţilor, pe la Vălenii de Munte,
Bucov; de aici se bifurca spre Târgşor (pentru a se
îndrepta către Bucureşti) şi Gherghiţa (pentru a
urma traseul către Oraşul de Floci, Brăila, Bucureşti
şi Buzău)ts.

De sub Tabla Buţii se desfăcea şi drumul
care cobora fie pe apa Bâscii Chiojdului,
fie pe apa Siriului şi apoi, mai sus de Nehoiaşu,
însoţea apa Buzăului. Acest drum, care a reprezentat un foarte important catalizator pentru
creşterea economică a zonei de curbură exterioară a
Carpaţilor, cobora până la Buzău, iar de aici se
îndrepta către Brăila. Către sfârşitul secolului al
XIV-iea, după stabilirea contactelor politice şi
comerciale între Ţara Românească şi Polonia, creşte
în importanţă drumul Bogdanului, ce făcea legătura
între Târgovişte şi Suceava, apoi Bucureşti şi
Suceava. Acest drum intra în zona de curbură pe
sub Dealul Istriţa, pe moşiile satelor Greci, Bădeni,
Lipia, Cucuteni, venind dinspre Gherghiţa şi
Bucov, se intersecta cu drumul Brăilei la Buzău, apoi
mergea tot pe sub poala dealurilor, pe la Potâmid1eşti, Poşta Câlnău, Si..neşti, Râmnicu Sărat, Dumbrăveni, Tâmboieşti, trecând apa Milcovului pe
raza oraşelor ce apar în jurul unor puncte de vamă
de hotar, în secolul al XVII-iea, Focşanii Mw1teni şi
Moldoveni.
Aceste mari drumuri comerciale ale zonei
erau completate în acea vreme de un număr de
poteci şi drumuri secundare, pe care se făcea spartul
plaiului (umblatul plaiului sau vama cucului), pentru
evitarea pw1ctelor de vamă în comerţul de
Buzăului,

16

relnţiile Ţării Româneşti cu
în sec. XV şi XVI, voi. I (1413 -

I. Bogdan, Documente privitoare ln

Braşovul şi

cu

Ţara Ungurească

contrabandă; unele dintre aceste poteci vor deveni,
în timp, drumuri oficiale, pri..n amplasarea w1or
puncte de vamă şi control pe traseul lor.
Cea mai importantă influenţă a drumurilor
comerciale asupra zonelor pe care le-au traversat sa manifestat în domeniul economic. Pe traseul
drumurilor enumerate au apărut hanuri, staţii de
schimbare a cailor, pw1cte de vamă, iarmaroace, ce
au implicat populaţia locală în activităţi comerciale
şi manufacturiere. Multe din localităţile rurale
aflate de-a lungul acestor drumuri apar mai
devreme în documentele medievale păstrate, decât
cele aflate în afara zonei de influenţă. Dintre
locuitorii acestor localităţi sunt „recrutaţi"
negustorii ce participă la comerţul cu Braşovult9, în
aceste localităţi apare cea mai intensă circulaţie
monetară (la nivel rural), ce demonstrează nevoia
de bani şi determină mai rapid dezagregarea
obştilor ţărăneşti devălmaşe; boierimea ce deţine
proprietăţi în prejma acestor drumuri manifestă
interes pentru participarea la activităţi de comerţ.
Efectele benefice ale acestor drumuri sunt
reprezentate de dezvoltarea economică mai rapidă
a localităţilor, ajungându-se la realizări în plan
edilitar, pri..n construcţii civile şi religioase: biserici
parohiale, mori, poduri, conace boiereşti; ele
determină şi stabilirea unor elemente umane
alogene2°. Dincolo de prosperitate, drumurile aduc
însă locuitorilor îndatoriri şi neplăceri: trebuie să
asigure întreţinerea şi paza lor, răspunzând solidar
pentru infracţiuni petrecute pe raza localităţilor de
reşedinţă. Au obligaţia de a asigura cai de olac
precum şi cazarea şi hrana soliilor importante.
Aceste drumuri sunt folosite şi de armatele de
invazie şi de cele ale Ţării Româneşti, deterrninând
de multe ori exodul populaţiei în timpul
campaniilor militare şi distrugeri ale edificiilor. Pe
aceste drumuri se deplasează totodată şi marile
molime ale epocii, locuitorii din preajmă fiind
primii afectaţi.
Dar, dincolo de toate neajunsurile, existenţa
rutelor comerciale dintre Braşov şi Brăila, apoi
apariţia drumului Bogdanului, a adus zonei de
curbură o dezvoltare sesizabilă în toate planurile
vieţii medievale. De departe, beneficiul cel mai
evident este evoluţia civilizaţiei urbane. Singurele
oraşe din zonă în perioada de timp investigată sunt
Buzăul şi Râmnicul Sărat, fiecare dintre ele având un
specific şi o cale proprie de apariţie şi dezvoltare.

1508), Bucureşti, 1905, p. 98.
17 Pentru descrierea amămmµtă a traseului transilvănean, v.
P. Binder, Drumurile şi plaiurile Ţării Bîrsei, în SAi, XN, 1969,
p. 209-211.
1s G. M. Petrescu-Sava, Târguri şi oraşe între Buzău, Târgovişte şi

20

Bucureşti,

antropogeograjică,

în dezvoltarea

istorico-geografică şi economică şi socială,

19

R Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu
(secolele XIV-XVI), Bucureşti, 1965, p. 259-303.
E. Zlharescu, Veclziul judeţ al Saacului în lumina istorică şi

Braşovul

Societăµi

Bucureşti,1937,p.110.
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Bucureşti, 1923 (extras din
Buletinul
Geografice Române, tom. XU (1922), p. 149-173).

Emil Lupu
Buzăul printre primele oraşe ale Ţării Româneşti,
fortificate de legendarul Negru Vodă. Informaţia a
fost inclusă în lucrarea sa Copioso ristretto deglli
annali di Ragusa, publicată la Veneţia în 1605:

Oraşul Buzău a apărut ca loc de târg permanent, într-o zonă de concentare a unor aşezări
rurale, atestate documentar în evul mediu, reperate
arheologic sau păstrate şi astăzi. Aleatoriu, menţio
năm satele Bănceşti (înglobat în cartierul Simileasca), Gârlaşi, Balta Plopului, Verneşti, Mără
cineni, Vadu Paşii, Focşănei, Atârnaţi, Lipia. Nu
există nici un izvor intern, nici o legendă despre
întemeierea oraşului şi nici o ştire despre un
personaj fondator, dar analiza numelui acestuia,
preluat de la cel al râului pe malul căruia s-a
format, ne poate oferi o cale de înţelegere a acestui
îndelungat proces, plecând de la terminaţia cu

„Negru Vodă- legendarul întemeietor al Ţării -a fondat
oraşul Câmpulung şi a tras câteva întărituri de cărămidă
arsă la: Bucureşti, Târgovişte, Cetatea de Floci şi

-iiu.
a fost favorizată de poziţia
trecere peste râul Buzău,
de
vad
w1
la
sa geografică,
la răscrucea unor drumuri străvechi, într-un loc de
contact a două zone naturale cu bogăţii şi produse
complementare (câmpie şi deal), ideal pentru
schimburi comerciale. Oraşul s-a format pe malul
drept al râului Buzău, la ieşirea acestuia dintre
dealuri, pe o câmpie aluvionară (formată de râu),
cu un pământ extrem de fertil şi cu o climă blândă.
La acestea se adăuga poziţia strategică, care îi
oferea o oarecare siguranţă, fiind apărat pe de o
parte de râu, ce nu putea fi trecut decât prin vad, pe
de altă parte de pădure şi de braţele moarte ale
râului. La începuturile sale, aşezarea s-a ivit
probabil într-o poiană din întinsa pădure care
pornea de pe dealul Istriţa şi care acoperea cea mai
mare parte a actualului oraş. Resturile acelei păduri
sunt astăzi Crângul Buzăului, pădurile Frasinul şi
Spătarul. Din râu porneau mai multe braţe, dintre
care o parte, în timp, au secat dând naştere unui
teren mlăştinos, unele s-au transformat în bălţi iar
în altele, locuitorii au amenajat numeroase iazuri,
pentru creşterea peştelui sau pentru funcţionarea
morilor de apă.
La un moment dat, contextul istoric (întemeierea statului medieval Ţara Românească, privilegiile comerciale acordate de domni negustorilor
străini) a asigurat un climat de anumită stabilitate
în zonă, care a permis dezvoltarea activităţilor
comerciale, ceea ce a făcut ca aşezarea rurală să
capete un loc de târg permanent şi apoi, ca urmare
a prosperităţii aduse de acesta, să-şi dezvolte
caracteristici urbane, transformându-se în oraş. Credem că începuturile oraşului Buzău sunt aproape
sincrone cu începuturile celor mai veclU oraşe sudcarpatice: Câmpulung, Argeş, Brăila, Slatina,
Târgovişte, Târgşor, Gherghiţa şi Râmnicu Vâlcea.
O probabilă tradiţie, înregistrată pe la
sfârşitul secolului al XVI-iea de raguzanul Giacomo
di Pietro Luccari (care a vizitat Ţara Românească în
timpul domniei lui Mihai Viteazul), considera
rezonanţă maghiară

Apariţia aşezării

încep să apară
în cronici pe la începutul secolului al XVI-iea şi
transfigurează fapte istorice mult mai complexe,
petrecute într-o perioadă mai lungă de timp.
Important ar fi să avem confirmarea faptului că
tradiţia plasează Buzăul printre cele mai vedu
oraşe ale Ţării Româneşti. El a devenit cu timpul
capitală a judeţului cu acelaşi nume şi reşedinţă
Buzău" 21 • Negru-Vodă şi descălecatul

episcopală.

Deşi

ştirile

documentare lipsesc, putem
presupune că aşezarea de pe râul Buzău a căpătat
caracteristici urbane pe la sfârşitul secolului al XIVlea, simultan cu procesul de centralizare a statului
medieval Ţara Românească. Prima pomenire a
Buzăului ca târg şi pwKt de vamă apare într-un
document din 1431, după 30 ianuarie, emis de Dan
al Ii-lea (1420-1431). După reînnoirea privilegiului
comercial acordat negustorilor braşoveni, domnul
trimitea o poruncă „târgurilor şi vămilor" ţării,
anunţându-le că s-a înţeles cu braşovenii ca negustorii locali să poată vinde şi cumpăra produse din
Braşov, iar negustorii braşovenii să aibă deplina
libertate de a cumpăra şi vinde în Ţara Românească, vama urmând să se ia ca şi în vremea lui
Mircea cel Bătrân. „Ioan Dan, marele voievod şi domn

a toată ţara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea întregii ţări
a domniei mele, celor mici şi celor mari şi tuturor
târgurilor domniei mele şi vămilor: rucărenilor şi
câmpulungenilor şi arghişanilor şi târgoviştenilor şi
târgşorenilor şi săcuianilor şi gherghiceanilor şi brăileni
lor şi buzăenilor (s.n.) şi flocenilor şi cetăţii de la Câmpulung şi tuturor celorlalte târguri şi vămi şi altora, mici
şi mari. Şi aceasta să ştiţi, că s-a întocmit domnia mea cu
braşovenii, ca să neguţătorească oamenii domniei mele şi
să ducă la Braşov ce le va plăcea: fie ceară, fie său, fie
argint, fie aur, fie mărgăritar, fie ce le va plăcea (. ..). Şi
iarăşi, din Braşov să aducă în ţara domniei mele, ce le va
plăcea şi să neguţătorească: fie postav, fie argint, fie
florini, fie ce le va pliicea(.. .)"22.
Se reconfirma astfel vechiul privilegiu
comercial acordat de Mircea cel Bătrân negustorilor
braşoveni în 1413, prin care se stabileau şi taxele
vamale ce trebuiau plătite pentru mărfurile
exportate, importate sau tranzitate prin Ţara Româ-

Apud P. Simionescu, P. Cemovodeanu, Cetatea de smun a
1976, p. 92.
22 DRH, B, voi. I, nr. 69, p. 130.
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nească23. Târgul Buzău nu este expres menţionat în
acest prim document, dar existenţa sa se subînţelege
din enumerarea buzoienilor în calitatea lor de târgoveţi sau vameşi, alături de brăileni, câmpulw1geni,
argeşeni, târgşoreni, gherghiceni, secuieni, etc., adică
alături de cele mai importante grupări negustoreşti
din Ţara Românească. Prin urmare, oraşul (sau
târgul) Buzăului fiinţa în prima treime a secolului al
XV-iea, având o comunitate negustorească implicată
în relaţii comerciale cu braşovenii şi brăilenii, aici
existând şi un pw1ct vamal important.
Întrebarea care persistă este aceea a
momentului sau perioadei de apariţie a oraşului.
Izvoare scrise mai vechi de anul 1431, nu avem
încă. Sursele nescrise, reprezentate în principal de
inventare arheologice, sunt încă foarte puţine.
Prezenţa w1or situri arheologice aparţinând w1or
aşezări, cimitire, tezaure (cercetate arheologic sau
doar semnalate prin descoperiri întâmplătoare),
asigură suportul pentru a afirma că teritoriul
ocupat de actualul oraş Buzău a fost folosit de
comunităţile umane încă din neolitic.
Pe teritoriul ocupat de Parcul „Crâng", în
perimetrul dintre sere şi obelisc, au fost descoperite
fragmente ceramice, obiecte din silex, fragmente de
chirpic, provenind dintr-o aşezare aparţinând
culturii Gumelniţa. Tot din această epocă, la
kilometrul 5 al căii ferate Buzău-Nehoiaşu a fost
reperată o altă aşezare a acestei culturi2~.
În epoca bronzului, teritoriul acesta propice
pentru locuire a fost folosit de către comwutăţile
culturii Monteoru. S-a descoperit un mormânt de
inhumaţie la circa 15 metri sud de statuia „Leu cu
mistreţ", o aşezare monteoreană la vest de castelul
de apă din „Crâng" şi o alta, la acelaşi pwKt al căii
ferate Buzău-Nehoiaşuzs.
Din prima epocă a fierului (Hallstatt)
datează o aşezare aflată în zona suburbană actuală
a oraşului, în vecinătatea pădurii Frasinul; din a
doua epocă a fierului (Latene) este aşezarea
descoperită la vest de castelul de apă din Parcul
Crâng26 şi el alta, în perimetrul cuprins între strada
Bucegi, Centrul Militar şi Liceul de Muzică şi Artă,
unde a fost determinată şi o necropolă din aceeaşi
epocă (Latene)27.

I. Bogdan, op. cit., p. 4-6.
Gh. Diaconu, Buziiul din celt' mni Vt'Chi timpuri pânii în anul
1000, în Spiritualitate şi istorie 1n Întorsura Carpaţilor (sub
îngrijirea dr. Antonie Pli!mădeal<'!), (în continuare, Spirit. şi
ist.), voi. I, p. 32.
2s Drâmbocianu, Repertoriul arheologic al judeţului Buziiu, (în
continuare RLî'. arh.), ms.
26 Gh. Diaconu, op. cit., p. 35.
27 Vasile Drâmbocianu, Rep. arh., ms., descoperiri ale lui
Victor Teodorescu.
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După ocuparea unei părţi a Daciei de către
romani şi apoi după retragerea administraţiei
imperiale din provincia Dacia, în zona oraşului
Buzău se dezvoltă w1 sislem de aşezări, din care
una a fost reperată în zona străzii Bucegi şi a
Liceului de Muzică şi Artă, o alta în Parcul „Crâng"
şi o altă aşezare, între Cimitirul evreiesc şi Pădurea
Frasinu 28 .
Din aria de ocupare a culturii Ciurel face
parte o importantă aşezare aflată tot în Parcul
Crâng, la vest de castelul de apă29, iar din perioada
culturii Dridu şi din secolele XI-XIII, au fost
descoperite mai multe monede bizantine şi emisiuni imitative ale celui de-al doilea ţarat bulgar (fără
o localizare precisă a lor)3°, fapt ce demonstrează că
teritoriul oraşului a fost cuprins în zona de schimburi comerciale şi influenţă culturală a centrelor
comerciale din Dobrogea şi sudul Dunării.
În afara fostei moşii a oraşului, la 2 kilometri
sud-est de fosta uzină Metalurgica, pe malul drept
al râului Buzău, în anul 1977 a fost descoperită şi
investigată arheologic o necropolă de inhumaţie,
datată la mijlocul şi în a doua jumătate a secolului
al XVI-iea, care a aparţinut cu siguranţă w1ei
aşezări din vecinătatea sudică a oraşului, pe drumul
Brăilei, aşezare probabil acoperită de actuala groapă
de gunoi sau de balastieră31 .
Din câte se poate observa, există un hiatus
între momentul primei atestări a oraşului şi perioada acoperită numai de documente arheologice,
care se termină în primii a.iu ai secolului al XI-iea.
Izvoarele numismatice prezentate în lucrări de
istorie locală suferă de absenţa contextului şi
locului de descoperire, fapt pentru care a fost deja
contestată apartenenţa w1ora dintre ele la arealul
actualului oraş Buzău 32 . De fapt, în perioada
secolelor XIII-XIV trebuie căutată constituirea
oraşului, care nu credem că poate fi abordată decât
printr-o metodă de cercetare regresivă (sau
contextualistă33 ), pom.indu-se de la analiza oraşului

Tbidem.
Tbidem.
30 E. Obcrla.nder-Tâmoveanu, E. M. Constantinescu, Monede
romane târzii şi bizantine din colecţia Muzeului judeţean Buziiu, în
Mousa.ios, IV, partea I, 1994, p. 323-326.
31 V. Drâmbocianu, Siipăturile arheologice de salvare în nt'cropoln
feudalii din punctul „Balastiera" (Buzău-est), în Mousaios, li,
1978, p. 26-33.
32 B. Mitrea, Un mic tezaur de monede bizantine de bronz din
secolele XII-XIII, în SCN, ID, 1960, p. 499.
33 T. O. Gheorghiu, Buzău - Oraşul medieval, în Arhitectura,
anul XXXIV (1986), nr. 6, p. 41; mai recent, acelaşi model de
~ercetare este prezentat, cu rezultate excepţionale în Idem,
Inceputuri ale urbanisticii medievale româneşti extraairpntice secolele XIII-XV(în Arheologia Moldovei, XXVII, 2004, p. 137163.
28
29
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(a relaţiei dintre arealul său geografic . şi cel
construit), în perioada bine acoperită de documente
scrise şi din care se păstrează complexe monumentale şi arheologice.
Potrivit celor mai vechi hărţi păstrate (o
schiţă din 1830, - ii. 2 - restituire a lui Basil
Iorgulescu, apoi hărţile din anii 1881 şi 1892 - ii. 4),
teritoriul oraşului era organizat în trei moşii, cu
hotarele mai vag sau mai corect precizate: moşia
târgului, moşia domnească şi moşia Episcopiei}.!.
Moşia Episcopiei începe să se constituie în primul
sfert al secolului al XVI-iea, printr-un proces
continuu de cumpărare şi donaţie de terenuri de la
orăşeni şi domnie către Episcopie. De asemenea,
din moşia domnească, preexistentă apariţiei moşiei
episcopale, Episcopia primeşte „braniştea târgului",
înainte de 7 aprilie 1536-154035 . Moşia Episcopiei
ocupă toată partea de nord, vest şi est a
hinterlandului, fiind adiacentă moşiei domneşti şi
moşiei oraşului. La sud, între vatra oraşului şi
moşia acestuia, se afla moşia mănăstirii Banu,
mănăstire care datează de la sfârşitul secolului al
XVI-lea3 6, fiind construită pe o moşie particulară,
probabil cumpărată de la orăşeni.
Astfel, încorsetat de proprietăţi diferite,
oraşul a funcţionat cel puţin 400 de ani pe aceeaşi
vatră. Nucleul său medieval (ii. 3) timpuriu se
consideră a se afla în perimetrul cuprins între
biserica Greci (Negustori), sinagogă, clădirea Bazar şi
Piaţa Oacia3 7 . lazul morilor - un braţ al râului Buzău
folosit pentru alimentarea cu apă a 19 mori în evul
mediu şi a 10 mori la sfârşitul secolului al XIX-iea este considerat o lucrare hidrografică artificială,
având o lungime de 8-10 kilometri, ce închidea
hotarul oraşului la est3B. Prezenţa unor arbori
seculari - martori ai întinderii iniţiale a braniştei sau
crângului târgului - ne ajută să estimăm că acesta
înconjura oraşul la nord, vest şi sud. Biserica Sfinţii
Îngeri a fost cunoscută, până târziu, cu supranumele Biserica din pădure. Spaţiul pentru sediul Episcopiei, situat în afara vetrei oraşului, a fost obţinut
prin defrişarea unei părţi din crângul târgului. Nu
întâmplător, aceasta a fost amplasată într-un punct
din care se puteau controla drumurile care mer34

V.

şi

descrierea

oraşului

geografic, statistic, economic

la Basil Iorgulescu,

geau către nord, pe valea Buzăului şi est, către
Râmnicu Sărat, respectiv Focşani, prin vadul Buză
ului de la Mărăcineni (drumul Bogdanulw). (ii. 1)
Analiza tramei stradale păstrată până la
sfîrşitul secolului al XIX-iea - efectuată de experţii în
urbanism - a dus la încadrarea Buzăului în
categoria Angersdor.f9, a oraşelor cu structură
fusiformă (alături de Piteşti, Câmpulw1g, eventual
Roman); această structură a fost determinată de
evoluţia
aşezam
între doi poli comerciali
importanţi: piaţa permanentă - paznrul (bazarul) - şi
piaţa temporară oborul, târgul, iarmarocul,
dejugătoarea, poli legaţi prin intermediul uneia sau
mai multor uliţe-străzi, cu denumirea generică de
uliţa târgului, uliţa tăbăcarilor, uliţa boiangii/or etc. În
cazul Buzăului se cu.noaşte sigur doar locaţia
târgului periodic - oborul - aflat pe locul actualei
clădiri „Baznr". Pentru localizarea celuilalt pol
comercial (bazarul), un indiciu preţios ne oferă
amplasarea bisericii Greci-Negustori şi a cartierului
negustoresc; negustorii se aşezau întotdeauna în
vecinătatea bazarului, iar biserica lor ne sugerează
că bazarul buzoian medieval trebuie căutat în
vecinătate. Meşteşugarii (boiangii, tăbăcarii, brutarii şi măcelarii) şi-au stabilit cartierele în preajma
oborului - târgul periodic, de unde se puteau
aproviziona cu materia primă necesară; până la
sfârşitul secolului al XIX-iea, mahalalele lor erau
situate între obor şi iazul morilor. Uliţa târgului era, la
sfârşitul secolului XIX, actuala stradă Cuza Vodă,
însă traseul său a fost configurat în a doua jumătate
a secolului respectiv, pentru a asigura relaţia între
Piaţa Dacia (o mlaştină asanată, pe care regele Carol
I a putut vâna raţe sălbatice), spaţiu administrativ
de epocă modernă, şi Hala de came şi peşte, de
asemenea o creaţie târzie, din anul 1890. Fronturile
de clădiri ce mărginesc Uliţa târgului se datează
(prin stil şi feroneriile balcoanelor) în a doua
jumătate a secolului al XIX-iea. De aceea, amplasarea paznrului trebuie căutată în preajma bisericii
Negustori, atât cât procesul de sistematizare din ultimele decenii ale secolului XX a mai lăsat nealterat.
Pornindu-se de la afirmaţiile lui Giacomo
Luccari, i-a fost atribuită oraşului Buzău o
fortificaţie din cărămidă~o, în interiorul căreia viaţa

Dicţionar

istoric ni judeţului Buz1îu,
Bucureşti, 1892 (în continuare, Dicţ. ni jud. Bz.), p. 116-123.
35 DRH, B, voi. IV, nr. 9, p. 11.

39

Pentru datarea şi evolujia an„.,,,mblului, v. Lăudat
Vasilescu, Biserim Banu din oraşul Buzău, în GB, anul XVII
(1958), nr. 11, p. 1070-1078; Dimitrie Gh. Ionescu, Biserici vechi
din oraşul Buziiu, în GB, anul XXIV (1965), nr. 1-2, p. 83-103.
37 Idem, Istorin oraşului Buziiu. Din cele mai vechi timpuri pântî
astiizi, Bucureşti, 1980, p. 91-92.
38 Gh. Ceauşcl, M. Vlad, Contribuţii cu privire la morile de ln
Buziiu, în SAI, II, 1957, p. 209-236.

„Dupii consolidarea oraşului medieval, târgul (locul acestuia) s-n
stabilit, nuri întâi, în incinta fortificnt1î, din necesitiiţi lesne de
înţeles, mai apoi, odntii cu dezvoltarea economicii n oraşului şi
extinderea spaţiului construit destinat locuirii, târgul se ţinea în
afara incintei fortifimte, ln est de aceasta (în 1624 este amintit
«Târgul de Jos»), unde n funcţionat până la începutul secolului ni
XJX-len, pentru m, dupii o întrerupere de câ,tivn ani (1806-18121831?), sii se mute ln sud-vest de oraş, pe locul unde se orgnnizenzii

36

şi

şi modele ale genezei unor oraşe
extramrpntice, în Arhitectura, anul XXXVI

Gheorghiu, Metod1î de abordare

medievale

româneşti

(1988), nr. 1, p. 39.
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medieval era un oraş deschis, cu o
de maximă concentrare a locuirii în prejma
pazarului. Cu excepţia zonelor comerciale, deja
pomenite, existau o serie de cartiere - mahalale -,
reprezentând aglomerări de case, prăvălii, biserici şi
ateliere, legate între ele de obişnuitele uliţe
întortocheate. În imediata apropiere a aglomerării
comerciale şi de locuire se afla câmpul oraşului. În
privinţa acestuia, nu se poate face o precizare strictă
a hotarului, el fiind alcătuit din loturi agricole aflate
în proprietate privată. Chiar şi după ce Episcopia
primeşte prin danie domnească crângul târgului,
acest pâlc de pădure va continua să fie defrişat de
buzoieni pentru extinderea vetrei oraşului, pentru
lucrări agricole şi pentru obţinerea lemnului de foc
şi construcţie. Aceste încălcări de proprietate vor
constitui sursa conflictelor periodice dintre Episcopie şi orăşenime.
În afara vetrei oraşului s-au constituit şi mari
proprietăţi boiereşti şi mănăstireşti. La nord şi vest
se afla moşia Episcopiei, pe care, după 1500, se
înfiinţează ţigiinia episcopiei (numită şi mnlwlaua
episcopiei în secolul al XVII, iar mai târziu
Simileasca). La început, era alcătuită numai din
sălaşele de ţigani robi, aflaţi în proprietatea şi
serviciul casnic al Episcopei. Cu timpul, aici se vor
aşeza şi scutelnicii, ruptaşii, posluşnicii sau alţi
oameni aflaţi în serviciul reşedinţei eparhiale.
Intrată abia în a doua jumătate a secolului al XIXlea în componenţa oraşului, Simileasca a fost mai
degrabă o localitate rurală, ce a apărut pentru
necesităţile Episcopiei şi a existat pe seama

urbană se desfăşura după modelul oraşelor săseşti.
Cronica evenimentelor petrecute la Buzău în
toamna anului 1600, când trupele poloneze staţio
nează aici înaintea bătăliei din apropierea Năenilor,
ne înfăţişează imaginea oraşului, realizată de un
anonim ofiţer polon: „Ln 10 octombrie (1600, n.n.)
sunt aşezate tunuri de bronz în trei biserici mai înalte
din oraşul Buziiu, pentru a apiira cu ele câmpia dinspre
sud de t'Ventualele atarnri neaşteptate ( ... ) clici dinspre
sud locul este apiirat de biserici, ca nişte înlt'irituri ftirnte
anume, iar dinspre riisiirit şi apus de carele legate în
şir"~ 1 • Dacă această fortificaţie de cărămidă a
oraşului ar fi fost prezentă, suntem convinşi că
polonezii ar fi folosit-o pentru apărare şi ar fi fost
pomenită în cronică. Nici Paul de Alep, aproape 60
de ani mai târziu, nu vorbeşte de vreo fortificaţie a
oraşului, ca de altfel nici un alt document scris, cu
excepţia
menţionată a lui Giacomo Luccari.
Prezenţa unei astfel de forţificaţii, nu ar fi trecut
neobservată de strategii epocii şi nici o cronică de
epocă nu o menţionează.
În fapt, oraşul a beneficiat de minima
apărare naturală asigurată de crângul târgului (la
nord, vest şi sud) şi iazul morilor (Ia est), Ia care s-au
adăugat incinta ansamblului episcopal (Ia nord),
incinta mănăstirii Blagoveştenin-Ba1111 şi biserica
Grecilor (Ia sud) şi biserica Sfinţii Îngeri (la vest). Fără
a deţine capacităţi economice necesare pentru
edificarea şi întreţinerea unui sistem defensiv, fără
disciplina organizării de breaslă, care crea şi
obligativităţi militare, oraşul s-a rezumat permanent Ia asigurarea pazei în1potriva tâlharilor, ceşi făceau deseori sălaş în crângul târgului. „Tradiţia"
vehiculată de izvorul literar italian, care atribuie
Buzăului o fortificaţie medievală, nu se regăseşte în
tradiţia locală şi nici nu a găsit un suport arheologic
pentru confirmare, devenind o „tradiţie cultă"
preluală şi vehiculată doar de istoriografia localăH.

şi

tendinţă

oraşului.

La marginea de sud a Buzăului, în jos de târg,
în jurul anului 1586 111ii11iistirea Banului,
deţinând o întinsă proprietate funciară. În imediata

a

astiizi" (Eugen Marius Constantinescu, Buzău, Bucureşti,
1988, p. 20). Automl confundă pazt1rul (piaţa permanentă) cu
târgul anual Dnlst1irn şi ti\Q,'1.tl s.'iptămi\nal (oborul).
~ 1 Ci1/11tori striii11i, voi. IV, p. 2.13-235.
• 2 C. Gh. Dumitrescu (Omşlll B11zii11. StL1di11111011osmfic, Bu.z.'iu,
1926, p. 20-25) nu face nici o referire la o astfel de fortificaµe,
deşi arc mcrilul unei serioase documentări de teren; Ionescu
(/slorit1 oraşL1/11i Buz1lit, p. 34) preia o schiţ<'i a arhitectului
Gustav Treibcr, despre care precizează că: ,Jiirii sii rnnoascii
istoria omşL1/11i, îi descoperii î11s11 vechile tc111elii" (p. 92, n. 268), pc
care „distinse n11cleul pri111itiv, bine haşurat, iar tot ce se vede în
afara lui, 111t1i sla/1 haşurat, precum şi zidul împrejmuitor (s.n.),
pot fi atri/J11ite secolelor XII-XIV" (p. 92); E. M. Constantinescu,
afirmă că „existenţa omş11/ui Buziill, înainte de constituirea
slt1t11/11i fe11dt1/ ·r11m Ro1111înmscii a M11nte11ici, este 111enţionată în
11111'1e docu111e111<' externe. Astfel, cronicarul mguwn Giaconw di
l'iclro L11cari, î11 111cmrm «De gli 111111ali de RmtSll» (1601),
v11/orifinî11d o cronicii 111ai veche, a /11i Nicolo L11rnri, rnre a triiit în a
do1111 jw1111l11/c a scco/11/11i al XIV-iea, 111enţio11mzii Buz1iu printre

apărut

ei apropiere a fost întemeiată ţigiinia Banului, iar
ceva mai la vest, tot în afara perimetrului „urban",
s-au constituit mai multe proprietăţi boiereşti. La
sfârşitul secolului al XVII-iea, cea mai importantă
dintre acestea aparţinea căpitanului Mănăilă4 3.
Prezenţa unor arbori seculari din pădurea crângul
târg11l11i pe fosta proprietate a lui Mănăilă, ne
determină să credem că extinderea proprietăţilor Ia
vest şi sud-vest de oraş, s-a făcut tot prin încălcarea
drepturilor Episcopiei, respectiv prin defişare.
Alături de izvoarele scrise şi de analiza
evoluţiei urbane, cercetarea arheologică urbană ar fi
putut avea rolul cel mai important, atât în stabilirea
perioadei în care a apărut oraşul Buzău, cât şi în
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cele cinci oraşe din Ţara Ro111âneascii unde existt1L1 ccftlţi din
ciiriinridii (.. .)"(op.cit., p. 8).
<3 D. Gh. Ionescu, C/1511 Versu-Miiniiilă, în Revista Muzeelor, V,
1968, nr. 2, p. 174.
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clarificarea organizării sale teritoriale. Din păcate,
până la această dată nu a fost realizată decât o
singură campanie arheologică în presupusa vatră
medievală a oraşului4 4. Încă înainte de debutul
activităţii de teren, indispensabilul acord al
autorităţilor locale, al proprietarilor de terenuri, al
posesorilor de reţele subterane de distribuţie a fost
condiţionat de atât de multe servituţi, încât am fost
nevoiţi să ne rezumăm cercetarea doar la sondarea
a două terenuri virane, nerevendicate la acea dată.
Prima secţiune a fost trasată în apropierea
clădirii „Bazar" (ii. 5) (o hală de came şi peşte,
construită la sfârşitul secolului al XIX-iea), pe un
teren viran rezultat în urma demolării (înainte de
1989) unor clădiri de secol XIX4S. În acest perimetru,
situat pc un mic mamelon natural, se presupunea
că s-ar fi aflat „fortificaţia" din cărămidă, citată de
Giacomo Luccari. Stratigrafia sectorului era
următoarea: sub solul actual, reprezentat de un
nivel de moloz rezultat din demolările de sfârşit de
secol XX, au fost surprinse trei straturi (de arsură,
nisip şi apoi moloz), care suprapuneau un pavaj,
realizat din bolovani de râu de dimensiuni medii,
ce se datează în perioada interbelică; acest pavaj a
fost aşezat pc un suport de nisip şi fragmente de
cărămizi. Sub acesta a fost determinat nivelul de
construcţie al parterului clădirii de secol XIX
(demolată înainte de 1989), ce suprapunea un strat
de pământ purtat, conţinând pigment de mortar,
fragmente de cărămizi, nisip, pietricele. Acest strat
de nivelare acoperea calota semisferică a unei
pivniţe,
construită
din caram1z1 de epocă
medievală. Cheia de boltă era prăbuşită în
interiorul pivniţei umplută, până la nivelul naşterii
calotei, cu moloz. Pc latura sa estică, pivniţa a fost
parţial demantelată în zona de naştere a calotei, cu
ocazia săpării unui şanţ pentru instalarea unei
conducte de dejecţie, de secol XX. Pereţii pivniţei
erau din cărămizi de epocă, dispuse în asize
regulate, legate cu mortar de var şi nisip, având un
plan circular (în secţiune orizontală). Sub nivelul de
construcţie al pivniţei, reprezentat de un strat de
loess aruncat, pigmentat cu mortar de var şi nisip şi
pământ brun, au fost surprinse niveluri de humus
afânat cu mult cărbune şi cl1irpic ars, conţinând
fragmente ceramice, care se datează larg în secolele
XVI-XVII; sub această depunere se afla pământul

<< Cercetările au fost rmlizate în vara anului 1995, de d\tre

Emil Lupu, în calitate de responsabil ştiin~fic într-un colectiv
din prof. un.iv. dr. arh. Teodor Octavian Gheorghiu şi
arh. Cam1en Magazin.
<> Emil Lupu, Teodor Octavian Gheorghiu, Rnport de cercetare
arhl'ologicii - Bllziiu, în CCA, Campania 1995, Brăila, 1996, p.
20-21.
alcătuit

steril, fără urme antropice, reprezentat de loess cu
urme de combustii vegetale.
Pivniţa surprinsă in situ avea aspectul unui
cuptor pentru ceramică, dar nu prezenta urme de
ardere internă. Ea făcea parte dintr-un complex de
pivniţe, datate larg în a doua jumătate a secolului al
XVIII-iea, care ar putea aparţine hanului Episcopiei,
ce a funcţionat aici până la desfiinţarea oborului de
vite, în a doua jumătate a secolului al XIX-iea (pe
amplasamentul căruia s-a construit clădirea
„Bazar"). Pivniţele au fost funcţionale până la
demolarea din anii '80 ai secolului XX.
A doua secţiune a fost realizată lângă
biserica „Negustori, în afara curţii sale actuale, la
aproximativ 100 de metri sud-vest de punctul
„Bazar" Pe acest amplasament, cu ocazia demolării
caselor din preajmă şi a săpării fundaţiilor blocurilor din jur (în perioada „sistematizării" centrului istoric, în anii '80), au fost descoperite
morminte de inhumaţie de epocă medievală, dar
nu a fost efectuată nici măcar o supraveghere
arheologică.

Stratigrafia sectorului respectiv era urmă
toarea: sub stratul de humus actual (adus pentru
nivelare, după terminarea blocurilor din preajmă),
se afla un nivel de moloz aparţinând etapei de
demolare a caselor din secolele XIX-XX, în anii '80
ai secolului XX. Acest strat suprapunea imediat
pavajul din piatră de râu al unei străzi, anterioară
anului 1985, iar la capătul de sud al secţiunii,
resturile fundaţiei gardului din secolul al XIX-iea,
aparţinând curţii bisericii „Negustori". Între acest
gard şi capătul de sud al secţiunii au fost surprinse
in situ două morminte de inhumaţie din secolul al
XIX-iea. Parţial suprapusă de gardul din secolul al
XIX-iea, a fost surprinsă o groapă menajeră de la
începutul secolului al XIX-iea, iar în capătul de
nord al secţiw1ii o altă groapă, ce conţinea fragmente ceramice din secolele XVI-XVII, ambele
gropi fiind săpate până în pământul viu. Cel mai
vechi nivel, suprapunând imediat pământul viu,
era reprezentat de un humus vechi de pădure, care
prezenta la partea superioară urme de incendiere.
Groapa, datată în secolele XVI-XVII, pornea de la
partea superioară a acestui strat de humus vechi.
Cele două sondaje arheologice din anul 1995
nu au produs dovezi ale existenţei unei locuiri
umane mai vechi de secolul al XVI-iea. Amplasamentele alese erau creditate, până atunci, cu cele
mai mari şanse de a deţine urme ale oraşului din
secolele XIV-XV, însă nu au probat prezenţa unor
urme antropice din această perioadă.
Tot în perioada 1994-1996, au fost efectuate
sondaje arheologice, pentru „descărcare de sarcină
arheologică", pe actualele amplasamente ale Banc-
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Post, sucursala Buzău şi magazinul Husqvama,
aflale în acelaşi perimetru, considerat a apa~ne
velrei medievale a oraşului. Nici în aceste puncte
nu au fost surprinse complexe arheologice anterioare secolelor XVII-XVIII.
Pe de altă parte, în perioada 1992-1998, au
fost urmărite săpăturile efectuate46 în perimetrul
cuprins între bulevardele N. Bălcescu, Unirii, Transilvaniei şi Palatul Comunal. În vecinătatea bisericii
„Sf. Sava Cotul", aflată în constructie, au fost
descoperite mai multe morminte de ir~humatie cu
urme de sicrie din lenm iar pe amplasa~entul
sucursalei Buzău a Băncii Naţionale au apărut, la
adâncimea de 3,5-4 metri fa!J. de cota terenului
aclual, resturile unui pod din lemn şi ale unui canal
sau iaz.
Pe amplasamentul sucursalei Buzău a Băncii
Agricole au fost descoperite de cupa excavatorului
resturile unei pivniţe cu boltă în leagăn, realizată
din cărămizi de epocă medievală, dar prezentând
în interior gunoaie de secol XX şi amenajări pentru
o reţea de alimentare cu energie electrică. În partea
de sud-vest a aşa numitei vetre istorice a oraşului,
pe strada Crizantemelor, au fost sectionate mai
mulle cuptoare medievale, iar în ' perimetrul
cuprins între străzile Pompiliu Ştefu, Gării,
Crizantemelor au fost descoperite morminte de
inhumatie,
unul dintre acestea continând
ca
,
,
inventar o pafta 17 • Din păcate, toate aceste complexe, necunoscute până la data dezvelirii lor, au
fost distruse fără nici o posibilitate de cercetare de
specialitate. Important rămâne faptul că prin
punctarea acestor descoperiri fortuite ajungem la
concluzia că aspectul oraşului medieval avea altă
configuraţie decât cea apreciată până acum şi că
ocupa o suprafaţă mult mai extinsă decât se credea.
În ordinea cronologică dată de atestarea
documentară, al doilea oraş din zona curburii
Carpalilor
este Râmnicu Sărat. El a fost mentionat
,
,
pentru prima dată într-w1 privilegiu comercial
acordat de voievodul Vlad Dracu, la 8 septembrie
1439, negustorilor poloni, ruşi şi moldoveni.
Privilegiul avea următorul conţinut: ,,În Cristos

Ownnezeu prea credincios şi prea-pios şi de Cristos
iubitor şi de Dwnnezeu uns şi singur stăpânitorul Ioan
Vlad Vodă cu mila lui Dumnezeu şi rn dumnezeiasca
bunii voinţă stt'ipânind şi do11111i11d peste toatt'i Ţam
Ungrov/11/iiei pânii la Mare şi duce al Amlaşului şi

Carpaţilor

Făgăraşului (. . .) am binL'Voit domnia mea (. . .) şi am
eliberat acest(. . .) hrisov al domniei mele(. .. ) înştiinţând
pe toţi negustorii şi pe toţi oanmenii care ar dori să vină
în ţara domniei mele din toată ţara polonă, (. . .) din
Galiţia, din Moldova, (. .. ) să vină în pace şi în libertate
foră nici o frică; iar vama se va plăti la Râmnic, de car
câte doi florini ungureşti iar în celelalte locuri vama cea
dreaptă precum plătesc şi oamenii mei (. . .). Dată în
Argeş iar scrisă la Târgovişte, septembrie 8, anul 6948
(1439 )"48.
Râmnicul a apărut la încrucişarea a două căi
importante: drumul Bogdanului, care venea din
Polonia, prin Moldova, trecând prin Suceava,
Bacău, Adjudul Vechi, îndreptându-se spre Buzău
Târgovişte sau Bucureşti şi drumul care cobora din
Transilvania către Brăila, w1 drum comercial
secundar, dar foarte cunoscut ca drum de
transhuman!J.49 . De altfel, până în 1862, când are loc
mutarea reşedinţei judeţului Slam Râmnic de la
Focşanii Munteni la Râmnicu Sărat, oraşul a avut o
importanţă comercială mai mică fa!J. de Buzău.
Probabil că a cunoscut o dezvoltare impresionantă
după anul 1439, ca punct de intrare şi ieşire
obligatoriu pentru drumul comercial de legătură cu
Moldova, dar după mutarea punctului de vamă la
Focşanii Munteni (la sfârşitul secolului al XVI-iea
sau începutul secolului al XVII-iea) a rămas
cunoscut doar ca un loc de schimb pentru satele din
zonele de deal şi câmpie din preajmă. Mai mult
decât în cazul Buzăului, numărul redus al
documentelor scrise referitoare la existenţa oraşului
în secolele XIV-XV, plasează în zona probabilităţilor
participarea Râmnicului la marile evenimente ale
istoriei românilor.
Înconjurat de tăcerea documentelor, oraşul a
continuat să existe după anul 1439, la fel precum
probabil că exista încă de pe la sfârşitul secolului al
XIV-iea, odată cu stabilirea graniţei dintre Ţara
Românească şi Moldova sau poate cu mult mai
devreme, odată cu organizarea judeţelor. O
scrisoare din 15 martie 1481, trimisă de Ştefan cel
Mare din tabăra de la Roman, readuce Râmnicul în
prim-plan, atunci când domnitorul se adresează
„tuturor boierilor mari şi mici şi tuturor judeci/or şi
tuturor judecătorilor şi tuturor sămcilor, de la mic până
la mare, din ţinutul Buzăului şi Râmnicului"so,
solicitându-le să-l recunoască drept domn pe

B. P. Hasdeu, Dornnwnte inedite în limbi striiine, în Arhivo:i
istoricii a României, tom I, partea 1, Bucureşti, 1865, p. 84--85,
nr.108.
49 Constanţa Tănase, Alexandm Go:ii~l, O p11gi111i de istorie
cconomieti. Tm11slrn11111nf11 tmnsilv1inenn1i /11 Curbura Cnrpnfilor, în
voi. Direcţia judeţennif Baetiu 11 Arhivelor N11tio11nle-se111ice11tcn11r
-, voi. li, Bucureşti, 2001, p. 21-22.
.
so I. Bogdan, op. cit., p. 155.
45

<1' Lucr<lrile au fost rmlizate f<lr<l contract de supraveghere
arheologică şi f<lr;i aplicarea măsurilor de protccµe a sitului
arheologic, stipubte în certificatele de urbanism eliberate
(care prevedeau obligaµa beneficiarilor de a realiza JTu"icar o
aşa-zis;i „desc<lrcare de sarcinii arheologicii").
<i lnfom1o:iţie ofcrit;i de c<ltre Valentin Constantinescu
(descmtor tehnic lo:i Muzeul judeţean Buziiu).
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pretendentul Mircea. Insolitul (dar şi insolentul)
răspuns al acestora, redactat pe spatele scrisorii lui
Ştefan, venea „de la toţi boierii buzoieni şi râmniceni şi
de la toţi cnejii şi de la toţi ru111ânii"s1. Fără a face vreo
precizare directă în acest sens, cele două documente sunt primele atestări ale existenţei judeţului
Slam Râmnic şi implicit a reşedinţei sale. Deoarece
la acea vreme nu exista încă târgul Focşanii
Munteni, considerăm că cele două scrisori sunt şi
dovezi indirecte privind continuitatea existenţei
oraşului Râmnic în tot cursul secolului al XV-iea.
Răspunsul dat de buzoieni, râmniceni şi
brăileni la scrisoarea lui Ştefan cel Mare şi refuzul
de a-l sprijini pe pretendentul Mircea a determinat
intervenţia oştilor moldovene în Ţara Românească.
Spre deosebire de campania din anul 1473, de
această dală a avut loc o confruntare amplă în
preajma oraşului Râmnic, la 8 iulie 1481, descrisă
pc larg de Lrtopiseţul de la Bistriţa: ,,În mrnl 6989, luna

/11i Iulie în 8, într-o Duminicii, au fost riisboiu cu
Muntenii şi cu Ţepeluş la Râmnic şi au biruit iariişi
Ştefan voe·vod cu mila lui 011111nezeu şi rn ntgiiciunile
prea rnmtei Niisciitoare de Dumnezeu şi a tuturor
sfinţilor şi rn rugiiciunea efântului şi sliivitului marelui
mucenic Procopie; şi mare şi nenumiimtii mulţime de
oameni furii biituţi Cii totul şi toate steagurile lor furii
luate şi nici 111rnl nu le riimase, şi toţi vitejii şi boierii
ciizurii atunci; şi-şi vor aduce aminte de acea luptil şi de
acea moarte pânii la sfârşitul lumei. Atunci au dîzut şi
Ş1111drea în acel riisboiu şi au fost dus şi îngropat lângii
tatiil si'iu, la Ooljeşti (. .. ) În anul 6990, Martie în 10,
luat-au Ştefan voevod cetatea Criiciunei şi alt aşezat întrînsa pârciilabii siii Vâlcea şi Ivn11co"s2.
Urmare a acestei bătălii a fost şi ridicarea
unei biserici în târgul Râmnicului (cunoscută sub
numele de Piatra)53, probabil în timpul scurtei
domnii a lui Mircea sau poate după ce a fost
ocupată cetatea Crăciunei, de pe Siret; această
cucerire dovedeşte că, pentru o scurtă perioadă, un
teritoriu muntenesc din jurul cetăţii (în care putea
să se afle şi Râmnicul) a intrat în componenţa Ţării
Moldovei. Pentru excursul nostru, prezenţa acestei
biserici şi poziţia pe care a ocupat-o în cadrul
oraşului reprezintă una dintre puţinele posibilităţi
de a realiza o hartă istorică a oraşului medieval.
Între oraşele medievale româneşti, Râmnicul
Sărat a rămas (încă) una din necunoscutele istorice.
.;1

l/Jidc111, p. 282.

I. Vlădescu, (lsvoarde islorici ro111â11ilor, 1.) L:topiseţ11l de la
l3istri/a şi L·topiseţ11l de la P11t11a, Bucureşti, f.a., p. 123-125.
53 Al. L•pcdatu, O biserieti a lui Şttfan cel Mare în Ţara
R0111â11msoi, în BCMI, anul III (1910), p. 107-109 şi H.
Constantinescu, ctitorie a lui Ştefan cel Mare în Ţara Ronmneasc1î,
în GB, anul XXIV (1965), nr. 7-8, p. 684-690, consideră că
Ştefan cel Marc a ctitorit o biserică la Rînmic după bătălia de
la „Cursul Apei" din 1473, situând acest ptmct lângă Rînmic.
52

O hartă a siturilor arheologice nu a fost realizată,
pentru că, exceptând două intervenţii arheologice
(din ultimii 12 ani), nu au fost efectuate nici măcar
periegheze şi supravegheri de specialitate în
perioada sistematizării sălbatice a centrului istoric
urban, în anii '80 ai secolului XX. Până acum a fost
determinată prezenţa a două situri arheologice,
aparţinând culturii Boian, în perimetrul cartierului
Dărâmaţi şi pe locul magazinului Victoria. De
asemenea, pe Strada Mare a fost descoperită o
seceră de bronz, atribuită culturii Monteoru 0 ~ iar în
apropierea sa, o amforă databilă în secolele III-IV p.
Chr. În Parcul Municipal, situat în faţa Primăriei, a
fost descoperit în perioada interbelică un cimitir
otoman din secolul al XVIII-lca 05, la intersecţia
dintre Strada Mare şi strada Al. I. Cuza, mai multe
morminte medievale iar în zona Străzii Digului,
fragmente ceramice medievale, inclusiv un sfeşnic
de lut, smălţuit, pe care Ic-am datat în a doua
jumătate a secolului al XV-lca" 6 . Nu ştim pc baza
căror argumente a fost stabilită vatra istorică a
oraşului între sediul actual al Primăriei, Casa de
cultură şi fosta mănăstire „Adormirea Maicii

Oomnlllui" 57 .
Primele cercetări arheologice sistematice în
oraşul Râmnic au fost efectuate de către Ion
Motzoi-Chicideanu în anul 1977, în incinta fostei
mănăstiri „Adormirea Maicii Dom11u/11i", aflată acum
între străzile Constantin Brâncoveanu şi Primăverii.
(ii. 8) A fost efectuată atunci o secţiune şi două
casete adiacente, parte a unui plan amplu de
investigare arheologică a fostei mănăstiri. Lucrările
au fost abandonate din cauza desfiinţării DMI. Cu
acea ocazie, au fost surprinse două morminte de
inhumaţie, anterioare Casei Domneşti de pe latura
vestică a incintei mănăstireşti, acestea „tăind" un
complex arheologic reprezentat de un nivel de
d1irpic ars, aparţinând pereţilor w1ei locuinţe. În
acest nivel a fost descoperită o cahlă decorată cu
scena „Sfântul Gheorghe omorând balaurul",
datată în secolele XV-XVI 08 .
Cercetările arheologice necesare realizării
proiectului de restaurare a ansamblului monahal,

54 lnfom1aţic

prof. Florentin Liviu Cristea, fost arheolog la
Muzeul Municipal Rîmnicu S.1rat.
55 Informaµc prof. Mihai Ceauşu, fost director al Muzeului
Municipal Rîmnicu S.'irat.
56 Obiectele au fost recoltate de prof. Mihai Ceauşu, cu ocazia
demolărilor din anii '80 ai sec. XX, prin amabilitatea
dunmcalui având posibilitatea de a Ic studia.
57 Confonn Lista 11101111me11telor istorice. Judeţul B11ziiu, ms.,
realizată la Muzeul Judeţc<U1 BllZ<"\u.
58 Ion 01icidcanu, Raport preliminar de cercetare arheologioî la
Fosta M1îniistire Adormirea din Râmnirn Srîmt, ms., în Arhiva
INMI Bucureşti.
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au fost reluate în anul 199159, fiind efectuate până
acum şapte campanii arheologice. Astfel, au fost
descoperite în jumătatea vestică a incintei fostei
mănăstiri, patru complexe reprezentate de locuinţe
de suprafaţă de plan rectangular, cu podeaua
lutuită, cu resturi de vetre din lut şi o groapă
menajeră, toate locuinţele fiind distruse, după
evacuarea lor paşnică, prin incendiere. S-au găsit
puţine fragmente ceramice, mai ales în interiorul
gropii menajere. Pe lângă ceramica de tip comun,
aparţinând w1or oale cu toartă, au fost descoperite
şi fragmente ceramice smălţuite, cu decor sgrafitat,
cu decor policrom, aparţinând unor străchini cu
fundul inelar, cu două perforaţii pe fund, cu o bună
datare în secolul al XV-iea, şi fragmente ceramice
cenuşii, fine, lucrate la roata rapidă, cu decor
lustruit în re~ea, cu analogii în grupul ceramicii de
tip săsesc. Mormintele care suprapuneau (şi
perforau cu gropile lor) locuinţele descoperite, au
putut fi datate absolut, pe baza inventarului
numismatic, între anii 1558 şi 1590. Numai că, între
acest orizont de înmormântări şi locuinţele
descoperile, exista un strat de pământ brun-închis,
fără urme antropice, ce ne-a determinat să
considerăm că distrugerea locuinţelor a intervenit
cu mult timp înainte de primele înmormântări. Prin
urmare, nivelul de locuire a fost datat relativ numai
pe baza fragmentelor ceramice descoperite, între
sfârşitul secolului al XIV-iea şi sfârşitul secolului al
XV-iea. Abandonarea locuin~elor ar putea fi
coroborată cu prima sau a doua incursiune a oştilor
lui Ştefan cel Mare în Ţara Românească, fie în 1473,
fie în 1481. Orizontul de înmormântări descoperit,
căruia îi aparţin morminte de ambele sexe, adulţi şi
copii, suprapus de prima incintă mănăstirească
(atestată documentar în anul 1593), este legat de
construirea unei biserici de lemn, cu hramul
„Sfântul Glu:org/1e", ce deservea probabil o mahala
dispărută a oraşului Râmnic.
Tot în anul 1991, pe amplasamentul filialei
râmnicene a Băncii Agricole a fost efectuată o
cercetare arheologică de salvare, de către Muzeul
Municipal Rforn1icu Sărat<10 • Cercetarea s-a
concentrat asupra unor pivniţe cu boltă în leagăn,
aparţinând frontului de prăvălii de secol XIX, ce
existaseră până în anii 'SO ai secolului XX pe Strada
Mare. Au fost însă surprinse şi gropi menajere,
Responsabil ştiinµfic Emil Lupu. Rapoartele arheologice se
<ifh'i în <irhiv<i DMl iar rezumatele au fost publicate în CCAR,
<inii 1993-2001; v. şi Idem, Dale arheologice privind Miiniislirm
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conţinând

ceramică cu monograma mănăstirii
Rânmic („MP") 61 , datând de la sfârşitul secolului al
XVIII-iea şi fragmente ceramice smălţuite, cu decor
sgrafitat, ce aparţin aceluiaşi nivel de locuire de
secol XIV-XV, din perimetrul mănăstirii. Nu se
precizează în raport, dacă au fost descoperite şi
complexe de locuire aparţinând acestei epoci.
Harta descoperirilor şi a cercetărilor arheologice din actualul oraş Râmnic, coroborată cu
poziţionarea vechilor biserici din urbe, ne permite
să conturăm un areal de locuire medievală în perimetrul cuprins între: biserica „Sfiînta Paraschiva"
(ridicată pe locul ctitoriei lui Ştefan cel Mare) şi
biserica Cflţa, la nord; malul stâng al râului
Râmnicu Sărat, la vest; fosta mănăstire „Adonnirea
Maicii Domnului", la sud; parcul central al oraşului,
la est. Credem că acest areal înglobează vatra
medievală a oraşului. (ii. 7) Vatra se situează cu
latura sa de nord pe drumul comercial „al
Bogdanului", de legătură între Ţara Românească şi
Moldova; latura de vest controla vadul de pe apa
Rânmicului şi lanţul de mori de apă aşezate pe Iazul
Morilor (un canal artificial ce se aproviziona cu apă
din râul Râmnic, mergând paralel cu acesta, care
trecea pe lângă zidurile de vest ale mănăstirii
„Adonnirea Maicii Domnului", la aproximativ 30 de
mehi de ea); între lazul Morilor şi talvegul actual al
râului, în dreptul mănăstirii, se afla oborul (târgul
săptămânal), iar de la fosta biserică Piatra, a lui
Ştefan cel Mare, pe traseul actual al Străzii Mari,
marcând începutul drumului către Brăila, se afla
Uliţa târgului. Nu avem până acum nici o mărturie
privind existenţa unui bazar al oraşului, dar acesta
probabil că se afla la intersecţia dintre Uliţa târgului
şi Drumul Bogdanului, deci în vecinătatea bisericii
Piatra.
Din documentele din secolul al XIX-iea,
aflate în fondul fostei comune urbane Râmnic62,
ştim că exista o moşie a oraşului, ocupând o
suprafaţă mare la nord şi est de oraş; moşii boiereşti
şi moşia mănăstirii Precista, la sud şi vest. Oraşul
medieval (ii. 6) era înconjurat de o reţea densă de
aşezări rurale, care participau la viaţa economică a
acestuia: Zgârciţi, Jideni, Barasca, Costieni,
Domireşti, Poşta, Râmnicelu.
De la primele lor atestări documentare,
Buzăul şi Râmnicul au fost cunoscute drept centre
urbane cu fw1cţie comercială; locuri de vamă
obligatorii, pe drumurile dintre Braşov şi Brăila

61

l~î11111in1

Astfel de

cer<imică,

prodw;.'i într-un <itelier <ii

mănăstirii

S1imt, judeţul B11z1iu
(scrolclc XVI-XIX), în Mousaios, IV, partea 1, 1994, p. 269-309.

<interior, în
complexe închise d<it<ite <ibsolut în ultimul sfert al secolului <ii

0 Manuscrisul r<iportului ne-<i fost oferit pentru studiu de
<>
c<'Hre responsabilul şantierului, Florentin Liviu Criste<i, cărui<i
îi muiiumim.

DJANBz, Fond.
3-114.

„Ador111irm Maicii Do111nul11i" din

„Adormirea Maicii Domnului", a fost

descoperită

XVIII-Im.
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Emil Lupu
(Buzăul) şi dintre Moldova şi Ţara Românească
(Râmnicul), au avut parte de o amplă dezvoltare
econmrnca în secolul al XV-iea, în domeniul
schimbului de mărfuri efectuat în prăvăliile din
bazarele celor două oraşe. Spre deosebire de
Râmnic, Buzăul este constant prezent în relaţiile
comerciale cu Braşovul, primul neavând decât
prezenţe singulare, sporadice. Prin urmare, este
foarte posibil ca Râmnicul să fi fost, de la
începuturile sale, loc de tranzit pentru mărfurile
vehiculate între Liov, Suceava şi schela Brăilei. În
secolul al XVI-iea, Buzăul primeşte un nou impuls
economic datorită înfiinţării Episcopiei Buzăului,
ce-şi stabileşte reşedinţa
la marginea vetrei
oraşului; după anul 1571, aici apare o importantă
colonie de negustori greci, refugiaţi din Cipru după
căderea
insulei sub ocupaţie otomană, care
înfiinţează prima companie comercială din oraş.
Spre deosebire de Buzău, Râmnicul primeşte o
dublă lovitură; organizarea raialei Brăilei, aduce
posibilitatea raidurilor otomane la doar câteva ore
distanţă de oraş, apoi mutarea punctului de vamă
şi a reşedinţei judeţului la Focşanii Munteni.
Această conjunctură scade şi mai mult activitatea
comercială a Râmnicului, la sfârşitul secolului al
XVI-iea.
Nu încape nici o îndoială că Buzăul şi
Râmnicul existau cu mult înainte de primele lor
atestări documentare. Însă geneza, modul şi
motivele evoluţiei lor de la aşezări rurale la târguri
sau oraşe se înscriu în problematica specifică
tuturor oraşelor extracarpatice româneşti. Absenţa,
pentru o lungă perioadă de timp, a acestui subiect
din preocupările specialiştilor a lăsat istoria de
început a acestor două oraşe în domeniul
specula ţii lor.
Pentru începuturile medievale ale Buzăului
au făcut „şcoală" afirmaţiile lui Giacomo di Pietro
Luccari 63. Teoria privind existenţa de o mie sau
chiar două mii de ani în urmă a oraşului, ca sediu al
unei organizări politice locale, în preajma căruia şi
ar fi găsit tragicul sfârşit mucenicul Sava Gatul (la
12 aprilie 372 d. Chr.), a fost insistent vehiculată de
istoriografia locală. Cea mai importantă monografie
istorică publicată până acum, consideră că „oraşul
Buzău însumează o existenţii cert ii de peste o mie de ani.

Mai întâi - loc de popas pentr11 neguţătorii şi ciiriiuşii în
trecere, dar, totodată şi loc propice unor activităţi
productive ale unor meşteşugari săteşti (lemnari, fierari,
rotari, curelari, zidari etc.) ce se aglomerează, prin
diviziunea socialii a muncii - unii devenind cu timpul şi
negustori ai propriilor produse( ... ). Bineînţeles, apariţia
acestei aşezări, cu o zi de târg periodic, nu însemna

"J

constituirea

oraşului,

cu toate cii, în secolele X-Xlll se
aşezări( ... ) când
drumul de pe sub dealuri, care lega Ţara Românească rn
Moldova, iese în câmpie"b-1.
În cazul Râmnicului, terenul a rămas în
continuare deschis oricăror speculaţii"s. În singura
lucrare monografică a fostului judeţ Râmnic, se
afirmă că „nu se cunosc fapte relative la fundarea
oraşului; nu se ştie când şi de cine s-a fundat. Pe la anul
1474 exista, ciici vedem pe Ştefan cel Mare în războiul lui
Cii Radu cel Frumos, cii intră în oraş şi pune temeliile
bisericii catedrale"<"'. C. C. Giurescu încadra spaţiul
acestui judeţ medieval într-o presupusă Ţarii a
Buziiului67, afirmând apoi, într-o scurtă notiţă, că
târgul Râmnicului exista poate chiar din secolul al
XIII-lea6 8 .
Toate aprecierile privind premisele vieţii
urbane la Buzău şi Rânu1ic sunt limpede
influenţate de teoriile istoriografiei interbelicc 69 , ce
plecau de la postulatul lui H. Pirenne, conform
căruia comerţul şi drumurile au creat şi asigurat
dezvoltarea oraşelor70 sau de aprecierile marilor
noştri istorici postbelici 71 . O primă premisă a
apariţiei vieţii urbane în cele două aşezări ar fi
existenţa unor drumuri comerciale, care se
intersectau la Buzău şi Râmnic. În strânsă legătură
cu aceasta ar fi existenţa unor grupări de aşezări
umane în preajma intersecţiilor comerciale,
adevărate furnizoare de resurse umane şi materii
prime, atrase de târgurile periodice care se
desfăşurau în spaţiul cele două viitoare oraşe. Tot
în perioada interbelică se conturează şi o a treia
premisă, cea a elementelor alogene, cu w1 rol
determinant în apariţia oraşelor. Prezenţa unor
negustori transilvăneni, ce făceau popasuri în
aceste locuri, ar fi stimulat interesul elementelor
locale, apte să participe la activităţi comerciale.
înregistrează

o concentrare vizibili] de

Ionescu, Istoria oraşului Buzău, p. 31.
Istoria oraşului a fost doar tangenţial abordată, începând cu
bătălia lui Ştefan cel Marc, de la Rtmmic; alături de lucrările
citate, adăugăm, N. Iorga, Drwmiri şi oraşe din România,
Bucureşti, 1904, p. 133-136; O. Moşescu, Râmnicu Siirat.
Ciiliiuziiintocmitli de ... , Bucureşti, 1931.
66 Grigore Gr. Dăncscu, Dicţionarul geografic, statistic şi istoric 11/
judeţului Râmnicu Siirat, Bucureşti, 1896, p. 241.
67 C. C. Giurcscu, Târguri sau oraşe şi cetiiţi 1110/dm;ene din secolul
al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-iea, Bucureşti, 1977, p.
83.
68 Idem, în Magazin istoric, anul VII (1973), nr. 7 (76), p. 96.
69 Iorga, Istoria comerţului, passim; Gh. I. Brătianu, Tradiţia
istoricii despre întemeierea statelor româneşti, cd. V. R,ipcanu,
Bucureşti, 1980, passim.
70 H. Pirenne, Les vi/Ies du Moyen-Age. Ess11i d'histoire
economique et sociale, Bmxcllcs, 1927, p. 114.
71 Panaitescu, Introducere, pa.ssi111; Giurcscu, Târguri sau oraşe,
6~

65

Supra, p. 129.

passim.
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Câteva drumuri comerciale

şi oraşe

Pentru a nu fi acuzaţi de părtinire, se
impune o trecere în revistă a tuturor premiselor
propuse de istoriografia privitoare la oraşele
medievale româneşti extracarpatice, care ar fi putut
concura la apariţia vieţii orăşeneşti la Buzău şi
Râmnic:
1. existenţa unor drumuri comerciale, care se
intersectau la Buzău şi Râmnic.
2. existenţa unor grupări de aşezări umane în
preajma intersecţiilor comerciale, ce au funcţionat
ca rezervoare umane şi de materii prime pentru
cele două viitoare oraşe.
3. afirmarea celor două aşezări ca târguri de vale,
centre de schimb periodice.
4. concentrarea în târgurile periodice a unor
grupuri de meşteşugari, care înfiinţează centre de
producţie pentru pieţele locale.
5. exislcnţa unei autorităţi politice locale, care
captează în prejma reşedinţei boiereşti fortificate
grupuri umane cu activităţi preponderente de
schimb şi producţie, pentru piaţa ce hmcţionează
sub controlul feudalului local sau liber.
6. intervenţia autorităţii feudale, locale (pentru
cpocJ anterioară constituirii statului centralizat
Tara Românească) sau centrale (domnitorul),
pentru înfiinţarea şi organizarea activităţilor de tip
orăşenesc.

7. apJriţia centrelor urbane sub influenţa unor
factori religioşi (preexistenţa unei reşedinţe
eparhiale sau a unei organizări cenobitice).
Observăm că există o gamă întreagă de
posibilităţi;
în stadiul actual al informaţiei
privitoare la existenţa celor două aşezări în
perioada secolelor XIV-XV, avem o posibilitate
redusă de a stabili premisa sau grupul de premise
care au favorizat cu prioritate trecerea la etapa
orăşenească.

Pc de altă parte, caracterul orăşenesc al vieţii
unei aşezări este la fel de greu de stabilit pentru
perioada de început a evului mediu românesc.
Pentru vestul Europei, caracterul urban al unei
aşezări poate fi recunoscut pe baza prezenţei
urmăloarelor clemente:
1. Creşterea populaţiei, prin imigrarea unor
grupuri de meşteşugari şi negustori.
2. Existenţa unei incinte fortificate, în interiorul
căreia
să
se grupeze centrul negustoresc,
administrativ, eclesiastic, laic.
3. Existenţa unui drept particular al oraşului.
4. Organizarea comunităţii burgheze, pe bază de

medievale de la Curbura

6. Autonomia

Poziţia

superioară

aşezării

faţă

de puterea

feudală

locală 72 •
Dacă

acest model de analiză ar fi aplicat
extracarpatice româneşti, toate ar fi
descalificate, deoarece nici una dintre ele nu
întruneşte caracteristicile enunţate la punctul 2. De
asemenea, numărul mic al documentelor de epocă
păstrate, care sunt departe de a oferi datele
necesare reconstituirii structurii sociale, economice
şi aspectelor demografice ale celor două localităţi
până în secolele XVIl-XVIII, face inoperant acest
model de clasificare. Penuria documentelor interne
se datorează, printre altele, şi distrugerii arhivelor
orăşeneşti 73 . Actele care s-au păstrat au ca subiect o
serie de interese funciare sau fiscale ale
aşezămintelor rcligioase 7·1. Toate acestea sunt
ulterioare începutului de secol XVI şi oferă doar
mărturii indirecte (prin
pomenirea ca părţi
contractuale a unor locuitori ai oraşelor), privind
structurile sociale şi economice existente la acea
vreme.
Singurele documente importante rămân cele
citate anterior, care atestă cele două localităţi ca
puncte vamale obligatorii, în 1431 (Buzăul) şi 1439
(Râmnicul). Dacă acceptăm că vechimea unei
localităţi poate fi estimată cu cel puţin 25-30 de ani
înainte de prima ei atestare documentară, existenţa
unor puncte de vamă la Buzău şi Râmnic ar începe
la pragul dintre secolele XIV-XV. Prezenţa acestor
pwKte vamale este oglinda w1ei politici comerciale
active, dusă de domnia Ţării Româneşti încă din
vremea lui Vladislav Vlaicu. Interesul puterii
centrale pentru controlul activităţilor comerciale
desfăşurate pe teritoriul statului este dctcnninat în
primul rând de obţinerea de venituri, dar, din
timpul domniei lui Mircea cel Bătrân se păstrează şi
dovezi despre o politică comercială protecţionistă,
atunci când sunt stipulate condiţiile tranzitării ţc'lrii
de către negustorii braşoveni şi poloni.
Cele două puncte vamale sunt, în mod
evident, puncte obligatorii de trecere pentru toţi cei
ce se deplasează în zona de nord-est a Munteniei.
Ele sunt, implicit, aşezate pe rute comerciale
importante, însă nu suntem de acord că prezenţa
acestor rute a determinat apariţia aşezărilor urbane
respective. De la intrarea dinspre Braşov, pc
teritoriul judeţului medieval al Buzăului şi până la
oraşelor

Ph. Dollinger, Li Hanse (XIf<·-X/J/<' siccles), Paris, 1964, p. 27.
Giteva documente, din 20 febrnarie şi 28 mai 1619, vorbesc
despre actele de proprietate rupte sau arse de poloni sau
tMari (D/R, B, vmcul XV/l, voi. III, nr. 287, p. 321-323 şi nr. 335,
p. 372-373).
74 În special acte de danie şi cumpărare, grupate în fondurile
Episcopiei Buz;)u şi mănăstirilor Banu, R'\mnic, Dcduleşti,
Băbeni, Ciolanu.

72

73

jurământ.

5.

Carpaţilor

a negustorilor, în cadrul

comunităţii.
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Emil Lupu
Brăila

75

7<>

nu a existat în epoca

medievală (şi

nu numai)
pe drumul Brăilei, cu
excepţia oraşului Buzău. Multe din localităţile de pe
parcurs au beneficiat de privilegiul feudal de a ţine
târguri periodice75, dar nici una, deşi se aflau în
poziţii geografice favorabile, nu s-a ridicat la rangul
de oraş. Şi Râmnicul, până la sfârşitul secolului al
XVI-iea - când vama ţării este mutată la Focşanii
Munteni - nu are nici o localitate orăşenească
concurentă, pe tot cuprinsul judeţului.
Desigur că prezenţa drumurilor comerciale a
alimentat dezvoltarea celor două localităţi, însă nu
credem că a determinat saltul lor la statutul urban.
Este evident de observat că nici Buzăul nu se află
pe cea mai scurtă cale între Braşov şi Brăila (aceasta
având de fapt un traseu mai direct pe ruta Braşov
Teleajen-Vălenii de Munte-Gherghiţa-Brăila), şi nici
Râmnicul nu se află pe cea mai scurtă relaţie între
Lwow-Suceava-Bacău-Adjud-Brăila
(care ar fi
trebuit să treacă prin Tecuci). Pentru explicarea
acestei situaţii, credem că teoria lui P. P. Panaitescu
referitoare la preexistenţa unor târguri de vale76 ,
necesare schimbului între areale geografice
complementare economic, este cea mai potrivită.
Aşa cum bine se ştie, încă din antichitate s-a creat o
interdependenţă
între
spaţiul
intracarpatic,
deţinător şi producător de metale şi teritoriile
extracarpatice. Această situaţie s-a perpetuat şi s-a
accentuat în evul mediu, când Ţara Românească şi
Moldova s-au străduit să evite orice embargou pe
care l-ar fi putut institui singura lor sursă de
produse metalifere, oraşele săseşti transilvănene.
Tot de aici proveneau majoritatea produselor
manufacturate mărunte, pentru care nu a existat
niciodată o producţie internă suficientă, produse
obţinute din materii prime, livrate de spaţiul
extracarpatic. Numai prezenţa (anterioară înfiinţării
rutelor Braşov-Brăia şi Suceava-Brăila) acestor două
tâ1s11ri de vale, periodice sau permanente, poate
explica traseul acestor variante de drumuri.
Preexistenţa unor grupări de aşezări în jurul
viitoarelor oraşe, nu a fost până acum probată, nici
documentar şi nici arheologic. Toate localităţile
pomenite deja, gravitând în secolele XVI-XVIII în
jurul Buzăului şi Râmnicului, au o atestare
documentară ulterioară celor două. Dispărute sau
înglobate în vetrele actualelor oraşe, ele nu au
păstrat nici monumente de arhitectură, care să
probeze vechimea lor. Descoperirea, izolată şi fără
un context clar, a unor monede din secolele XI-XIII,
în preajma sau pc raza celor două oraşe, nu ne dă
posibilitatea de a le considera dovezi privind
nici o

altă aşezare urbană

existenţa unor aşezan în locurile respective.
Singura prezenţă materială care ar putea aparţine
secolului al XII-iea, reprezentată de fragmente
ceramice cu analogii la Garvăn-Dinogetia, în
ceramica din grupa a VI-a, a fost surprinsă la
poalele dealului Cetăţuia de la Sărata Monteoru, în
anul 1939 77 .
Ipoteza privind capacitarea unor grupuri
alogene de negustori şi meşteşugari, care ar fi pus
bazele unei colonii
urbane în teritoriul
extracarpatic, întemeiată pe exemplele oraşelor
Câmpulung, Baia şi Siret, este în continuare viabilă,
fără a putea fi probată. Acum se cunoaşte că
negustorii buzoieni au fost participanţi activi la
comerţul cu Braşovul7 8 , dar nu se regăsesc în aceste
registre nume de origine străină decât în proporţie
mică 79 , fără să ştim când au intrat în comunitatea
locală. Prezenţa unor grupuri alogene în cele două
oraşe, în epoca de început, ar fi trebuit să lase unne
materiale importante. Ne referim în special la
segregarea comunităţilor în jurul unor biserici
parohiale proprii, aşa cum la Buzău s-a întâmplat
cu orăşenii de origine grmcă-cipriotă, aşezaţi pe
lângă biserica Greci (Negustori), după anul 1571; la
cei de origine bulgară, colonizaţi în oraş după
războiul din 1806-1812, care ridică biserica Sârbi (Sf
Nicolae); la comunitatea mozaică, ce ridică o
sinagogă pe Calea Brăilei în secolul al XIX-iea.
Singura biserică catolică din Buzău datează de la
începutul secolului XX.
În privinţa Râmnicului, a fost în mod repetat
comisă o enormă confuzie între relatările unor
călători străini privind Râmnicul Vâlcii şi Slam
Rcî.mnic8°, astfel că este necesară precizarea că nu
există nici o informaţie scrisă privind existenţa unei
comunităţi catolice la Râmnicu Sărat în epoca
medievală.

Pentru Buzău, a fost prezumată de mai
multe ori, ca etapă dirijată, urmând celei spontane
(orăşenesc-incipientă), edificarea unui ansamblu

I. Bamea, M. Comşa, Gh. Ştefan, Dinogelin, I, Bucureşti,
1967, p. 186, 203, fig. 123/4,8,10 şi fig. 125/1-2. Informaµa şi
posibilitatea studierii materialului, nL~a fost oferită de d-na
Eugenia Z-iharia, responsabil ştiinµfic al şantiemlui
arheolof.,'ÎC.
7s R Manolescu, op. cil „ p. 259-303.
79 Ionescu, lslorin omşului Buziiu, p. 81 şi 84, care a beneficiat
de listele manuscrise de participanp din jud. Buzău, oferite de
Radu Manolescu, nepublicate în volumul citat al acestuia din
77

unnă.

Argumente dorn111c11t11re privind ansnmblul
monumental „Adormiren Mnicii Domnului" Rn111nirn Siiml, în
Mousaios, IV, partea a II-a, 1994, p. 70-71; Idem, Buziiul şi
Rnmnicul în miirturii externe, în Mousaios, VII, 2001, p. 135,
136, 138.

so Valeriu Nicolescu,

Iorgulescu, Dicf. ni j11d. Bz, p. 545-549.
Panaitescu, lnlroducere, p. 232.
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fortificat, în prima jumătate a secolului al XIV-leas1
sau constituirea spontană a aşezării (orăşenesc
incipientă), lângă reşedinţa feudală preexistentăB2.

În ceea ce priveşte Râmnicul, acesta nu beneficiază
de aprecieri privind existenţa unei fortificapi
preorăşeneşti, considerându-se că ocupă un spapu
nou, fără tradiţie de locuire, fiind sincron cu o
formapune prestatală sau cu întemeierea statului
muntean. Interesul puterii munteneşti pentru acte
de ctitorire, se manifestă în cazul Râmnicului la
aproape un secol, după cel al lui Ştefan cel MareB3.
Singurul aspect care poate fi argumentat
priveşte intervenpa autorităpi centrale în viaţa
economică a celor două oraşe. Aşa cum am mai
precizat, cele mai vechi documente ce atestă
existenţa celor două localităp sunt privilegii
comerciale, adresate unor negustori străini, în care
sunt precizate punctele vamale ale ţării. Între
acestea se află cele de la Buzău şi Râmnic, deci în
aceslc locuri fusese implantată o instituţie a
domniei, având un reprezentant local, însărcinat cu
strângerea taxelor vamale.
Existen~1 unei autorităp religioase importante, eparhiale sau mănăstireşti în perioada preorăşenească, nu poate fi luată în calcul. Se cunoaşte
destul de bine că la Buzău a fost stabilit sediul unei
episcopii ortodoxe, imediat după anul 1500.
Anterior acestei date, populaţia ortodoxă din zona
Carpaplor de curbură se supunea direct Mitropolici
Tării Româneşti, având probabil reşedinţa la Curtea
de Argeş, apoi la Târgovişte. Până acum nu a fost
determinată prezenţa vreunei reşedinţe nobiliare,
din secolele XIV-XV, în vatra oraşului. Cu privire la
sediul Episcopiei s~a emis şi ipoteza ridicării sale pe
amplasamentul unui fost metoh al mănăstirii
Vintilă Vodă, schitul Frăsinet, anterior secolului al
XVI-iea. Astfel, cu ocazia lucrărilor de restaurare la
palatul episcopal, din anul 1981, au fost descoperite
fundapile unui foişor de epocă brâncovenească,
contemporane cu pivniţele palatului, ce suprapuneau fundaţiile unei clădiri anterioareB4 • În
absenţa oricărei investigapi sau supravegheri
arheologice în timpul lucrărilor de săpătură din
biserică şi de la palatul episcopal, se consideră şi în
momentul de faţă, că fundapile clădirii din prima
etapă ar aparpne perioadei de refacere din vremea
lui Matei Basarab. În ceea ce ne priveşte, credem că,
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Gheorghiu, Mctod1î şi 111odc/e, p. 39.

Idem, Aşez1îri 11111m1e. Fascicolul I. Istoria aşez1îrilor u111ane de la
origi11i pânii la rl'llaştere, Timişoara, 1996, p. 244; Idem, Celtîţi/e
omşl'lor. Ap1îmrm url~mii î11 centrul şi estul Europei în Evul
Mtdi11, Bucureşti, 2000, p. 98.
S] I/lidtlll, p. 89, 102, 104.
si Antonie Plămădeală, Trei descoperiri recente la Episcopia

la fel de bine ele ar putea aparpne unei clădiri
anterioare chiar şi catedralei episcopale, având în
vedere că pivniţa palatului se adosează la aceste
fundaţii, aflate între intrarea în biserica episcopală
şi palat.
La Râmnic, autoritatea religioasă locală a
fost considerată a fi reprezentată de personalul ce
deservea biserica lui Ştefan cel Mare. Cunoscută în
secolul al XVII-iea cu apelativul de biserica
domneascii din RflmnicBs, ea a polarizat o parte a
locuirii urbane, fiind cel mai important obiectiv
arhitectonic din perimetru. Abia la sfârşitul
secolului al XVI-iea, după ridicarea miiniistirii
Grecilo~h (în preajma iarmarocului), ce beneficia de
o centură de ziduri de apărare, securitatea
locuitorilor se va îmbunătăp substanpal, iar
monumentul emblematic de până atunci va fi
eclipsat de acest ansamblu.
Aşa precum se înţelege, părerea noastră este
că cele două oraşe medievale existau deja la graniţa
dintre secolele XIV şi XV. Absenţa unor documente
scrise sau arheologice, nu ne pem1ite să coborâm,
deocamdată, perioada preorăşenească mai jos de
mijlocul secolului al XIV-iea. Suntem întru-totul de
acord că „premisele civilimţiei urbane s-au format în

cadrul procesului de feudalizare a societiiţii româneşti şi
într-o legiiturii directii şi indisolubilii cu acela al
organiziirii politice a acesteia" 87 • Orice propunere de
coborâre a perioadei de întemeiere a celor două
oraşe în secolul al XJII-lca, comportă cea mai marc
doză de relativitate.
Nu considerăm că pot fi aplicate şabloane
evolutive procesului de apariţie şi dezvoltare a
acestor două oraşe, ca de altfel nici celorlalte din
teritoriul extracarpatic. Este foarte adevărat că
formarea şi dezvoltarea lor a fost influenţată şi de
componente economice. Suntem de părere că cele
două aşezări au avut o etapă preorăşenească în care
au funcponat ca târguri de vale, servind ca locuri de
schimb pentru zone complementare economic.
Aparipa lor nu a fost influenţată de crearea sau
existenţa
prealabilă
a unor rute comerciale
„intemaponale" ci dimpotrivă, au determinat
crearea unor rute paralele care le puteau introduce
pe traseele importante ale comerţului. Situate la
două stapi de poştă unul faţă de celălalt, ca şi faţă
de cele mai apropiate oraşe (Gherghiţa, Focşanii
Munteni, Bucov), cele două oraşe au beneficiat de
condipi de mediu diferite. Buzăul s-a aflat într-o
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B11z1î11/11i, în Spirit. şi ist., voi. II, p. 33 şi pi. I.

8s DRH, B, voi. XXIV, nr. 391 (la 20 octombrie 1634).
86 I. R Mircea, Catalogul documentelor Ţ1îrii Româneşti. 13691699. Sec,tia Istoricii de la Arhivele Statului din Burnreşti,
Bucureşti, 1947, p. 241, nr. 1671 (doc. din 13decembrie1593)
87 M. D. Matei, Genez1i şi evoluţie 11r/la111î în Moldova şi Ţara
Ro1111ineasoî. Pâ111î în secolul al XVII-iea, Iaşi, 1997, p. 78.
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luncă adăpostită de marele codru al Vlăsiei,
beneficiind de o bună aprovizionare cu apă
potabilă, lemn, pământ argilos potrivit ca materie
primă pentru cărămizi, pământ agricol foarte
mănos. Râmnicul s-a amplasat pe un strat de loess
nisipos, pe malul unui râu cu apă sărăturoasă,
improprie consumului sau irigaţiilor; până la
începutul secolului XX, a suferit o permanentă criză
de apă potabilă; nu a beneficiat de materii prime
pentru construcţii, solurile argiloase şi nisipoase
conţinând un mare procent de sare, iar lemnul
trebuia adus din păduri situate la mari distanţe.
Ambele au fost oraşe dcsd1ise; prezenţa unor
sisteme fortificate de apărare ar fi contravenit
principiilor de tactică militară defensivă, utilizate
pc tot parcursul epocii medievale româneşti.
Evoluţia urbană a celor două aşezări nu a
fost determinată de existenţa prealabilă a w1or
reşedinţe
feudale locale. Apariţia Episcopiei
Buzăului, cu apetenţă de constituire şi apoi de
mărire a domeniului funciar propriu, a generat
lungi procese cu orăşenimea buzoiană, pentru
braniştea oraşului 88 , ca şi pentru tentativele de
control
şi
supraimpozitare
a
activităţilor
comerciale. În aceeaşi măsură, construirea de
reşedinţe boiereşti - în vetrele oraşelor sau la
periferic - a provocat permanente tulburări
reciproce de posesie cu orăşeni. Nici veleităţile
negustoreşti pc care le manifestau familiile boiereşti
locale, care se prevalau de privilegii de clasă,
încălcând regulile corporative ale negustorilor, nu
au reprezentat, în linii principale, un factor de
progres pentru Râmnic şi Buzău.
Cele două oraşe au atras forţa de muncă
excedentară din lumea satelor şi meşteri, oameni de
cultură, militari şi clerici. Pentru zona de întorsură a
Carpaţilor ele au fost centre de civilizaţie,
alimentate de arterele comerciale care le tranzitau.
Deşi pentru unii călători - chiar şi în prima
jumătate a secolului al XIX-iea - erau mai mult
nişte „snte ndombile" 89 , cu mult sub orice standard
de civilizaţie urbană occidentală, cele două aşezări
nu pot fi apreciate potrivit punctajului propus de
Dollinger. Absenţa unor documente scrise, pentru
secolele XIV-XV, care să ateste prezenţa unei
conduceri autonome a oraşelor, a breslelor, a
normelor particulare de drept sau a existenţei unei
pieţe permanente (bazarul), ne împiedică să facem
aprecieri privind calitatea vieţii urbane la Râmnic şi
Buzău. Tentativele de reconstituire a nucleelor

ss D. Gh. Ionescu, L11pl11 oriişcnilor din B11ziiit rn Episcopia (1550185()), în SAi, VIII, 1966, p. 83-103.
89 Apud Al. L.•pedah.1, Doi misionari scoţieni în Ţ1irile Ro111ii11e
11n1111 o s11f1I de 1111i, în Analele Arndemiei Române, Memoriile
Sccfiunii Istorice, scria a III-a, tom. XV (1934), p. 185.

primitive orăşeneşti, plecând de la tramele stradale
cunoscute90, credem că nu au decât o valoare
orientativă. Între secolele XV-XIX, cele două oraşe
au trecut prin nenumărate distrugeri totale, urmate
de reconstrucţii ample. Până acum, datele oferite de
observaţiile arheologice ne determină să afirmăm
că toate construcţiile monumentale, subterane sau
supraterane, ce au reuşit să ajungă întregi sau în
stare de ruină până în secolul XX, nu sunt
anterioare sfârşitului de secol XVIIl9 1. Mai mult
decât atât, după anul 1831, străzile celor două oraşe
au suferit ample regularizări 92 , fiind organizate
fronturile liniare de prăvălii de pe uliţele târgului, ce
nu puteau decât să şteargă orice date privind
structura urbană din perioada de început.
SUMMARY

T'1e Romnninn historiogmphy's interest in the
commercinl routes is more thnn one century old. A
certnin theory, supported by Nicolae Iorga nnd Gheorghe
Bmtinnu, clnims the co111111ercinl routes hnd nn essential
role in the birth of the med ie·vn/ stntes. Barbu T. Câmpina
nnd P. P. Pnnnitesrn hnve renlized n criticnl nnnlysis of
the eco110111ical determinism in the orgnnizntion of the
medieval Romnninn cit ies nnd stntes. The synthesis of the
theories and rnrrents on this subject belongs to Sergiu
losipesrn nnd, Inter on, to Şerban Pnpncosten, both of
them munre of the interdependence between the ronds, the
stntes and the cities.
Following the latter historiogmphy rnrrent, we
have analyzed the rond connecting the city of Bmşov
with the Dnnube, n rond whic/1 used seveml gorges in the
Buziiu Mountains. We alsa presented an eq11ally
important ro11te trnversing the nren, connecting the
medievnl states Vnllachin nnd Moldavin. Both roads were
nlready in existence in the 13th centun;, in n relntionship
of interdependence with the locnl towns: Bmşov, Briiiln,
B11ziiu, Râmnirn Siimt. Given their econo111icnl
significance, they hnve been n subject of conflict between
the three medieval stntes: Vnllnchin, Moldnvia and
Tmnsylvnnin.
!11 whnt concerns the city of Buziiu, we renched
t/1e conclusion that its existence is dnting, nt the very
lenst,from t/1e second /111/f of the 14th century, n vital role
Gheorghiu, Melodii şi 111odc/e, passi111.
91 Un ptmct de vedere diferit la E. M. Constantinescu: ,,Însuşi
traseul slnizii C11Z11 Vod1i îl piisfreazii l'e cd 111 stnlzii J'ri11ciJ'11le di11

90

liirgul protejat, în secolele XIV-XV/, de o i11ci11l1i forlifirnl1I. Î11
aceste pivniţe, s11pmp11S<', rnre co1111111irnu în/re ele prinfr-1111
co111plex sistem de soiri şi /1111ele, se asc1111dr11 J'Op11laţia oraş11l11i
at1111ci când, 1111 mrcori, an·sta ciidra pmd1I /11/arilor 51711 o/0111a11ilor"
(Buzău, p. 23).
92 Pentru Bttzc"\u, v. DJANBZ, Fond. Prim;'iria oraşului Buzău,
dos. 18/1835-1838, f. 3-45; pentru R.-'imnic, v. DJANBZ, Fond.
Primăria oraşului R.-'inuucu S.'irat, dos.: 10/1834, f. 1-5;
7 /1837, f. 1-10; 8/1839, f. 1-10; 7 /1897,f. 1-33.
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in its birth being played by the Gennan merchants in
Braşov. We belil"ve that its medieval center laid between
the two commercial points of interest: the pennanent
market (the bazam·) and the temporary market (the cattlefair). The mapping of the known sites and the few
arc/wmlogical inq11iries cond11cted so far lwve nat
providl'd infomwtion related to the beginni11gs a11d the
devl'iopment of the town. An important element of
evol11tionary col1erence is the settlement, in this town, of
the Sent of the Bislwp of Buzău, in the early 16th
ce11t11ry.
Rdmnicu Sărat renwins a great arclweological
unknown, as its site lws nat been mapped yet and has

medievale de la Curbura

Carpaţilor

hosted only huo archaeological investigations. lts
evolutionary nuc/eus is be/ieved to lay between the „Sf
Paraschiva" and „Câţa" clwrches, the lefi bnnk of the
Rdmnic river, the former „Adormirea Mnicii Oo111n11lui"
monastery and the Central Park.
Both tow11s are documented in the early 15tl1
century, and their existence may be extended towards the
end of the 14th century. We have found the towns tobe
inconsistent with existing birth and evolution models of
the central and western European medieval towns< the
development of the huo towns is atypical, consistent wit/1
the geo-politica/ status of the mediL'Val state they
belonged to.
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II. 1 . Harta Specht (1791), detaliu asupra

oraşului Buzău .

II. 2. Planul oraşului Buzău din 1830
(Apud D. Ionescu, Istoria oraşului
Buzău, Bucureşti, 1979, p. 126)

11. 3.

Evoluţia oraşului Buzău (apud Teodor
Octavian Gheorghiu, Metodă de
abordare şi modele ale genezei unor oraşe
medievale româneş ti, în

„Arhitectura", anul XXXVI, nr. 1988,
fig . 15).

II. 4. Planul oraşului Buzău din anul1892 (a:pud Basil Ior~ulescu, Dicţionar
geografic, statistic, economic şi istoric al ;udeţului Buzau, Bucureşti, 1892).

11. 5.

Oraşul Buză u,

vedere satelitară
http:/ /maps.google.com/maps/

11. 7. Râmnicul medieval. (apud Teodor Octavian Gheorghiu, Cetăţile oraşelor. Apărarea
urbană în centrul ş i estul
Europei în Evul Mediu, fig. XMIV) .

II. 8.

Oraşul

Râmnicu Sărat, vedere satelitară
http://maps.google.com/ maps/

II. 6. Harta Specht (1791), detaliu asupra
oraşului Râmnicu Sărat.

