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CONSIDERAŢII ISTORICE PRIVITOARE  
LA EVOLUŢIA ORAŞELOR DIN REGATUL UNGARIEI 

LAURENŢIU RĂDVAN 

Abstract: The present study aims to offer a perspective on how towns have been 
founded in Medieval Hungary and on their subsequent development. Even if there is 
no continuity between the cities of the Roman period and the medieval ones, some 
features characteristic for the pre-urban settlements are attested in Pannonia even for 
the period between the fifth and the tenth centuries. On the Roman ruins of 
Esztergom, Sopron and Szombathely, elements belonging to nomadic populaces 
settled, thus assuring a certain continuity of the settlements. After the advent of the 
Hungarians, these settlements became part of a system encompassing the royal 
residences; settlements having pre-urban features, centers of a flourishing trade, have 
been added to them, being mentioned as such by authors as Otto of Freising, Otto of 
Deogilo, al-Idrisi, Abu Hamid and so on. These settlements were not fortified, having 
rather the aspect of villages; they were, however, market-places, where exchange was 
practiced. Around the year 1200, more than one hundred settlements of this kind has 
been attested, but only a small percentage out of them achieved urban status later on.  
For economic and military reasons, the Kings of Hungary encouraged the settlement 
within their Kingdom boundaries of colonists came from the Western and Central 
Europe. From the twelfth century onwards the so-called “guests” (hospites) are 
mentioned, who founded permanent settlements (called in the beginning vici 
Lationorum), in clear-delimitated spots bestowed to them, in the vicinity of royal 
residences in Esztergom and Székesfehévár. The Mongol invasion in 1241 hastened 
the urbanization process. Due to Bela IV’s and his successors’ efforts an extensive 
reforming program was applied to the Kingdom. Given the fact that its revenues have 
been ceded to the barons, the central authority could not longer rely upon the revenues 
of its domains, thus encouraging the urban development and the trade, which could 
assure a much more secure financial base to it.  
The pattern followed in the settling of the new towns was that of the twelfth century 
towns in Eastern and Northern marches of Germany, pattern which have also been 
applied in Poland. To the colonists, traders and even knights came from the German 
lands, it was granted the right to found a settlement (through the locatio process) and 
other privileges. Among the rights reserved to towns was self-government. Every 
year, the town elected a judge (judex, maior villae or villicus) to represent it while the 
local count (ispán) lost any jurisdiction over its inhabitants and over the territory 
bestowed to them by the king. Besides the judge, a council of twelfth sworn men 
(jurati) was elected; the council and the judge had the authority in all the matters 
concerning the citizens’ community. Later on, in certain towns, an enlarged council, 
having one hundred members, was set forth, this council being appointed with the 
judge and sworn men election. The royal privilege encompassed also commercial 
rights, such as holding a weekly market or an annual fair. A peculiarity of the 
Hungarian towns which received a royal privilege was the election of the parish priest 
by the community, a right scarcely met among other European towns.  
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The fifteen-century sources attest the existence of a hierarchy of Kingdom’s towns. 
First, there were the free royal towns (liberae civitates regiae), present all throughout 
the Kingdom, which had the right to appeal the magister tavarnicorum. These were 
towns as: Buda, Pesta, Pressburg, Trnava, Sopron, Košice and others, to which were 
added the three centers of the Saxons in Transylvania, namely Sibiu, Braşov and 
Bistriţa, without being related, however, to the aforementioned juridical institution. 
There was a second class of royal towns, which encompassed all fortified settlements 
such as Székesfehévár, Esztergom, Zagreb, Visegrád, Krupina, Cluj but also 
unfortified towns such as Szeged, Timisoara or Zvolen. A different class was 
represented by the mining centers in Transylvania and Slovakia, among which some 
enjoyed the privilege of autonomy. The other towns, some fortified but the majority of 
them without strongholds, pertained to the Bishoprics (Veszprém, Eger, Oradea and 
so on), to nobles or to the King (Komárno, Miskolc, Ráckeve) or to the Queen 
(Obuda, Beregovo); their dwellers were not considered free, depending on a castellan 
appointed by the lord of the land. 

Key words: Hungary, towns, market-place, urbanization, colonist, self-government, 
privilege. 

Studiul de faţă1 doreşte să ofere o perspectivă asupra felului în care au 
evoluat oraşele dintr-o regiune învecinată cu ţările române, regiune care a 
influenţat mai apoi centrele urbane de la sud şi est de Carpaţi. Se cuvine o 
precizare: nu am tratat în acest studiu oraşele din Transilvania. Nu am făcut acest 
lucru deoarece acestea, datorită specificului lor şi interesului special pe care îl 
prezintă pentru istoria românilor, necesită o abordare separată. De altfel, istoricii 
români, ca şi cei maghiari sau germani, s-au ocupat îndeaproape de felul în care s-
au dezvoltat centrele urbane din spaţiul intra-carpatic, prin urmare acestea nu 
reprezintă obiectul principal al acestei lucrări; nu am putut însă evita unele 
menţiuni ale acestor oraşe. În schimb, felul în care au apărut oraşele de mai la vest, 
precum şi particularităţile acestora nu au fost tratate decât colateral de istoricii de la 
noi2. Oraşele din ţările române nu au fost rupte de restul Europei, ci au preluat 
numeroase forme şi structuri din exterior, unele introduse prin intermediul 
coloniştilor ce au venit aici din Ungaria şi Transilvania. Pentru a avea o perspectivă 
largă asupra fenomenului urban din această regiune în Evul Mediu trebuie să 
cunoaştem în mod obligatoriu oraşele din regatul Ungariei. 

* 

Încă de la început, se poate pune întrebarea cum Ungaria a devenit ţară de 
difuziune a elementelor urbane spre răsărit, atât timp cât regiunile locuite de 
                                                 

1 Studiul de faţă a fost realizat în cadrul unui proiect de cercetare susţinut de Fulbright Commission 
in Romania. Tema proiectului este: Medieval Towns in East Central Europe: A Comparative Approach. 
Lucrări similare avem în curs de publicare pentru oraşele din Polonia şi sudul Dunării. 

2 Am întreprins deja o abordare a oraşelor din Ungaria medievală, însă aceasta este sumară şi 
are caracter de sinteză (Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului 
al XVI-lea, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2004, p. 32-37). 



 

 

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND ÎNCEPUTURILE  
ORAŞULUI CÂMPULUNG ŞI ALE CURŢII DOMNEŞTI 

 GHEORGHE I. CANTACUZINO 

Résumé: Les problèmes du commencement du processus d’urbanisation de 
Câmpulung ont été longuement débattus. Selon plusieurs opinions, la ville de 
Câmpulung est apparue à la suite de l’évolution d’une ancienne agglomération rurale 
devenue, comme résultat du développement économique, foire et puis ville. Lorsque 
les caractéristiques urbaines de l’agglomération s’accentuèrent, la communauté 
villageoise se transforma dans une communauté des citadins. Une contribution à part 
dans cette évolution est due à la communauté des colons saxons, établis là-bas au 
cours du XIIIe siècle, à laquelle appartiennent les vestiges d’une église et la pierre 
tombale de 1300 de «Laurencius comes de Longocampo». Les opinions concernant le 
degré d’urbanisation de Câmpulung sont variées. Certaines considèrent qu’au XIIIe siècle 
l’agglomération avait les traits d’une ville, selon d’autres le processus d’urbanisation 
dura plus longtemps, au XVe siècle la localité était une foire et seulement vers 1520–
1530 elle avait les traits spécifiques aux villes médiévales classiques. On peut 
considérer comme justifiées les opinions qui attribuent au Câmpulung les 
caractéristiques d’une ville dans la deuxième moitié du XIVe siècle, tenant compte du 
fait que dans les premières décennies du XVe siècle on connaît des témoignages sur 
son importance économique et sur le prestige de certains de ses habitants. Les 
problèmes du rapport entre l’ancienne communauté villageoise roumaine qui dût 
habiter ici d’un temps immémorial et les colons saxons et du statut de l’agglomération 
aux XIIIe et XIVe siècles restent encore à résoudre. 
Les chroniques du XVIIe siècle, suivant la tradition et des chroniques disparus, 
mentionnent le voïvode Radu Negru, duc d’Amlas et Fogaras, qui arriva en 1290, 
avec de nombreuses gens, en Valachie en fondant la ville de Câmpulung où il érigea 
une église «grande et belle et haute» et puis à Argeş où il a fixé sa cour. La chronique 
de Giacomo di Pietro Luccari de Raguse, éditée à Venise en 1640, qui a utilisé des 
informations des sources plus anciennes, mentionne que „Negro Voevoda di natione 
ungaro padre di Vlaico nel 1310. S’era impadronito di quella parte di Valachia (…) 
fabricò la città in Campolongo, e tiro alcune cottine di matoni cotti in Bucuriste, 
Targoviste, Floc, e Busa. Il quale morendo fu sepelito in Argis”. Le passage de la 
chronique raconte des événements de 1330 et confond le voïvode Vlaicu avec Basarab 
Ier, donc Negru Voevoda doit être le surnom de Thocomer, père de Basarab. Il est 
difficile de savoir dans quelle mesure, en reprenant, indirectement, des sources 
souvent fragmentaires et en consignant la tradition, les chroniques reflètent la réalité 
historique. La mémoire collective sur Câmpulung et sur les débuts d’organisation 
d’état de la Valachie garde le souvenir des peuplades arrivées de l’autre coté des 
montagnes. Mais on doit préciser que, comme le prouvent les fouilles archéologiques, 
l’église des voïvodes n’est pas plus ancienne que les dernières décennies de la 
première moitié du XIVe siècle. Quant à l’existence d’une résidence princière à 
Câmpulung, elle est prouvée par l’inscription de Curtea de Argeş sur la mort du grand 
Basarab voïvode à Câmpulung en 1351/1352 et la pierre tombale de son fils, le grand 
voïvode Nicolae Alexandru, enterré en 1364 dans sa fondation de Câmpulung. 
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Des mots clé: Câmpulung, ville médiévale, communauté villageoise, processus 
d’urbanisation, colons saxons, voïvode Radu Negru, résidence princière. 

 
Examinarea începuturilor vieţii urbane a reprezentat o preocupare importantă 

în cercetarea istoriei medievale a Ţării Româneşti şi Moldovei1. În cazul Ţării 
Româneşti, interesul pentru Câmpulung, unul dintre cele mai vechi oraşe, este 
firesc. Începuturile procesului de urbanizare a aşezării, locul Câmpulungului în 
cadrul procesului de constituire a statului medieval de la sud de Carpaţi, autoritatea 
sub care s-a aflat oraşul în secolul al XIII-lea şi în prima parte a veacului următor, 
existenţa şi caracterul reşedinţei voievodale de aici, ridică probleme care au fost 
îndelung discutate, atât prin referiri în cadrul unor lucrări mai ample, cât şi prin 
studii speciale2. În multe probleme opiniile sunt diferite, fapt firesc ţinând seama de 
numărul mic al izvoarelor, astfel încât capătă o importanţă deosebită cunoaşterea 
vestigiilor vechilor monumente, a dovezilor arheologice. În cele ce urmează se 
poate încerca doar punctarea unora dintre aspecte. 

 În unele lucrări privind viaţa urbană în Ţara Românească3 s-a presupus că 
oraşul Câmpulung s-a dezvoltat dintr-o veche aşezare a unei obşti de moşneni4. 
Mai multe documente din secolul al XVII-lea, începând cu hrisovul dat de Radu 
Mihnea la 7 mai 1615 <7125>5 sunt date oraşului Câmpulung şi „tuturor moştenilor 
din oraş”, cărora în actul din 26 august 1630 <7138> li se întăreşte moşia „care se 
numeşte a oroşanilor, care iaste din şăzutul satului”6. Din aceste specificări s-a 
dedus că aşezarea sătească a devenit, ca rezultat al dezvoltării economice, târg  
permanent şi ulterior oraş.  

O contribuţie aparte la accelerarea procesului de urbanizare a avut stabilirea 
aici a unei comunităţi de saşi veniţi din Transilvania în cursul secolului al XIII-lea, 
care au convieţuit şi mai târziu s-au integrat în vechea obşte sătească. Cele mai 
vechi dovezi ale prezenţei saşilor sunt vestigiile vechii biserici a Sf. Iacob cel Mare 
(Bărăţia), a cărei primă fază de construcţie datează din secolul al XIII-lea şi în  
                                                 

1 Analiza aprofundată a cercetărilor româneşti în contextul istoriografiei europene, a 
încercărilor de definire a oraşului medieval, a criteriilor pentru stabilirea caracterului urban al 
aşezărilor, a cadrului economic – social şi politic al formării oraşelor extracarpatice, în lucrarea: Mircea D. 
Matei, Geneză şi evoluţie urbană în Moldova şi Ţara Românească până în secolul al XVII-lea, Iaşi, 1997. 

2 O recentă sintetizare a problematicii la Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţara Românească 
până la sfârşitul secolului al XVI-lea, Iaşi, 2004, p. 395-412 şi indice. 

3 Şt. Olteanu, Geneza oraşelor medievale din Ţara Românească, în Studii, 16, 1963, 6,  
p. 1277; I. Hurdubeţiu şi Fl. Mârţu, Câmpulung-Muscel medieval, în SAI, XI, 1968, p. 28-29;  
Fl. Mârtzu, în monografia Câmpulung Muscel ieri şi azi, coord. Gh. Pârnuţă, Câmpulung, 1974, p. 17-18.  

4 Vezi Ioan Răuţescu, Câmpulung-Muscel. Monografie istorică, Câmpulung-Muscel, 1943, 
capitolul XI, Obştea moşnenilor câmpulungeni, p. 360-401; Henri H. Stahl, Contribuţii la studiul 
satelor devălmaşe româneşti, vol. II, Bucureşti, 1959, p. 321-334; Şt. Trâmbaciu, Obştea câmpulungenilor 
muşceleni, Bucureşti, 1997. 

5 Gh. Pârnuţă, Şt. Trâmbaciu, Documente şi inscripţii privind istoria oraşului Câmpulung 
Muşcel, I, Bucureşti, 1999, p. 160-162; vezi Şt. Olteanu, op. cit., p. 1277. 

6 Gh. Pârnuţă, Şt. Trâmbaciu, op. cit p.172-173. 



 

 

ASUPRA ÎNCEPUTURILOR ORAŞULUI CÂMPULUNG 

DENIS CĂPRĂROIU 

Abstract: The present paper attempts to act in accordance with the tenets recently 
formulated by the Romanian Commission for Urban History regarding the early 
history of Câmpulung. Among the many complex issues raised by the genesis of this 
particular town, our research emphasizes only one aspect, namely the town’s 
foundation, which we consider to have been the initiative of Negru Vodă/Thocomer, 
the first Valachian prince. Thocomer arrived from Transylvania, more precisely from 
the Fărăgaş County, in a particular historical context, after the death of the Hungarian 
king Ladislau the IVth. He privileged his loyal companionships, a group of 
Transylvanian Saxons, by founding the town of Câmpulung, the original capital of the 
first medieval Romanian state. 

Key words: urban foundation, Transylvanian Saxons, political context, Pechenegs, 
Cumans, Tatars, Thocomer, Nogay. 

Într-o comunicare susţinută recent (2006), la Bucureşti, cu prilejul sesiunii 
organizate de Comisia de Istorie a Oraşelor din România, Stela Cheptea şi Mircea 
D. Matei propuneau celor prezenţi la dezbateri, „pentru mai buna clarificare a 
lucrurilor”, a existenţei unor categorii distincte de aglomerări urbane: „oraşe 
formate” şi, respectiv, „oraşe întemeiate”1. 

Străduindu-se să asigure, prin sugestiile oferite cu prilejul respectivei 
dezbateri, premisele, atât de necesare, unor cât mai precise încercări de 
tipologizare, autorii amintitei comunicări au readus în discuţie câteva dintre 
aspectele esenţiale ale raportului factor politic − geneză şi dezvoltare urbană2.  
                                                 

1 Textul comunicării cu titlul On the Relation Between the Political Factor and the Cities in 
the Middle Ages, a fost publicat, ulterior, în HU, XIV, 2006, nr. 2, p. 223-232. 

2 Ca idee principală, atrăgeau atenţia asupra sensurilor complexe pe care trebuie să le releve 
conceptul de „factor politic”, restrângerea sa la ceea ce numim autoritate politică centrală fiind total 
„neproductivă”: „... problema raportului între factorul politic şi dezvoltarea oraşelor trebuie să se înscrie, 
obligatoriu, printre cele mai complexe sarcini ale cercetării româneşti de specialitate. Necesitatea 
definirii conţinutului conceptului de factor politic, ca şi a momentului începând cu care putem vorbi 
despre oraşul medieval în spaţiul românesc extracarpatic impune, de la sine, clarificarea, în egală 
măsură, a realităţilor specifice perioadei  constituirii statelor şi apariţiei domniei, deoarece considerăm că 
este de neconceput o domnie care creează/întemeiază oraşe, contestându-se caracterul şi funcţiile 
specifice aşezărilor preexistente statului medieval şi, respectiv, domniei”. Ibidem, p. 223-224. 
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MONUMENTE ŞI FORTIFICAŢII 
 

DE L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE SFÂNTUL DUMITRU DE SUCEAVA 

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC 

In memoriam Alexandru Artimon 

Rezumat: Cercetări arheologice întreprinse în deceniul şapte al secolului trecut au dus la 
descoperirea în perimetrul actualei biserici Sfântul Dumitru din Suceava, ctitoria din anii 
1534–1535 a domnului Petru Rareş, a vestigiilor a două biserici, de planuri diferite, care  
s-au succedat în acelaşi spaţiu. Prima biserică, un edificiu de plan aproape pătrat, cu abside 
rectangulare, a fost datată la sfârşitul secolului al XIV-lea şi a fost atribuită cultului catolic. 
Cel de al doilea edificiu, de plan triconc, care suprapunea parţial ruinele primei biserici, a 
fost considerat a fi acea biserică construită în primele decenii de zidarul Johannes Murator 
pentru Petru Rareş, edificiu care s-a prăbuşit la puţin timp după construire. Cercetări 
ulterioare au identificat prima biserică din secolul al XIV-lea cu una din cele două mici 
mănăstiri, monydria, pentru care boierul Iaskios din Mavrovlahia, identificat cu acel Iaţcu 
menţionat într-o serie de documente emise de cancelaria Moldovei în perioada anilor 
1399–1411, solicita patriarhului ecumenic Antonie al IV-lea să accepte calitatea de ctitor, 
şi anume aceea cu hramul Sfântul Dumitru. Cea de a doua biserică a fost identificată de 
mai mulţi istorici şi arheologi, între care ne numărăm şi noi, cu edificiul contruit de Ştefan 
cel Mare la Suceava după victoria din anul 1497 din Codrul Cosminului, biserică ce s-a 
prăbuşit din cauza unui viciu de construcţie. Petru Rareş, după cum indică pisania, a 
construit biserica „în mijlocul oraşului Suceava, unde este hramul slăvitului mucenic şi 
purtător de biruinţă Dimitrie, izvorâtorul de mir”. Biserica a fost pictată, la interior şi 
exterior în timpul domniei ctitorului său, în intervalul 1536–1538. Programul iconografic al 
frescelor de la biserica Sfântul Dumitru se încadrează în marele curent ce caracterizează 
pictura murală din Moldova domniei lui Petru Rareş. Atât pictura interioară cât şi cea 
exterioară au avut de suferit de-a lungul timpului degradări masive, degradări accentuate de 
ultima restaurare, făcută în dispreţul tuturor principiilor care guvernează această activitate. 
În zona de nord-est a bisericii sfântul Dumitru se înalţă turnul clopotniţă, construit în anul 
1560/1561 de către Alexandru Lăpuşneanu, edificiu care a cunoscut de-a lungul timpului 
modificări care i-au alterat forma iniţială.  
În secolul al XVII-lea, biserica Sfântul Dumitru apare menţionată în scrierile unor 
călători străini care au străbătut Moldova, mânaţi de varii interese. În secolul  
al XVIII-lea, al treilea din existenţa bisericii, ctitoria lui Petru Rareş se confruntă cu 
noi probleme, pe care ajungem să le cunoaştem datorită unor izvoare documentare 
care datează mai cu seamă din a doua jumătate a acestui veac. Sunt probleme de 
natură economică, biserica fiind obligată să facă compromisuri pentru a dispune de 
banii necesari pentru întreţinere. Din această epocă avem informaţii despre modificări 
sau lucrări de reparaţii întreprinse la biserică, precum şi un inventar minuţios a tuturor 
bunurilor pe care le deţinea sfântul locaş. Secolul al XIX-lea va aduce noi evenimente, 
dintre care unele nefericite, precum unele incendii, în existenţa multiseculară a 
bisericii Sfântul Dumitru din Suceava. La mijlocul secolului trecut, Comisiunea 
Monumentelor Istorice şi Mitropolia Bucovinei au iniţiat lucrări de restaurare, în 
perioada 1937–1939, lucrări care au fost reluate în 1947–l949 şi, mai cu seamă, în 
1967 şi care, cu întreruperi semnificative, continuă şi în zilele noastre. 

Cuvinte cheie: Suceava, biserică, ctitorie domnească, pictură bisericească. 
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FORTIFICAŢIILE ORAŞULUI MEDIEVAL TÂRGOVIŞTE. 
CONTRIBUŢII ARHEOLOGICE 

PETRU DIACONESCU, GHEORGHE OLTEANU, TIBERIU MUSCA 

Abstract: The sole medieval town from Wallachia which is known to have had a 
fortified defence system is Târgovişte. 
In the second period of XVth century was established a simple fortification system, 
made up from a cover trench and a defensive rempart, which nowadays is no longer 
visible, to defend a part of the future town with a total area of 12,000 m2. Propped on 
the high ledge of river Ialomiţa the entrenchment had a trigonal shape on the 
Câmpulung’s truck road axis and was, probably, a defensive solution against a 
possible attack coming from the Hungarians. 
The second defensive improvement was built-up on Prince Matei Basarab’s initiative 
about 1645. Propped on the high ledge of river Ialomiţa, too, the fortifications – cover 
trench and defensive rempart – had a 5.2 km length enclosing the built surface and 
surroundings, too. On equal distance there were outspreaded eleven watch towers. 
The main access zones were fitted with brickwork gates and drawbridges and were 
acting as inland duty points. Two of these structures were archaeologically investigated. 
The defensive structures of Târgovişte were the first fortification system for and 
against artillery and preceded, with twenty years, Vauban’s system spread across 
Western and Central Europe, including Transylvania. 

Key words: Târgovişte, fortification, archaeologically investigations. 

Problematica fortificaţiilor oraşelor medievale româneşti extracarpatice este 
încă mult dezbătută, în istoriografia autohtonă. Majoritatea cercetărilor consemnează 
caracterul deschis al oraşului românesc: „diferenţa dintre oraşul german (occidental) şi 
cel românesc – este zidul de apărare”1. 

Moldova dispune de trei exemple de oraşe fortificate: Piatra Neamţ, din 
secolul al XIII-lea (nu pare urbană, n.n.), Suceava încă din a doua jumătate a 
secolului al XIV-lea, pe când oraşul (târgul) nu primise rangul de reşedinţă 
domnească şi Roman, din secolul al XV-lea, cu deosebirea că în acest caz, 
fortificarea a fost aparatul puterii centrale2. 
                                                 

1 T. O. Gheorghiu, Cetăţile oraşelor. Apărarea urbană în Evul Mediu, Editura Simetria, 
Bucureşti, 2000, p. 11. 

2 D. M. Matei, Geneză şi evoluţie urbană în Moldova şi Ţara Românească, Iaşi, Editura 
Helios, 1997, p. 73, 74, 105. 
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ISTORIA URBANISMULUI 

SEMNIFICAŢIA PLANULUI ORAŞULUI  

PAUL NIEDERMAIER 

Zusammenfassung: In den letzten Jahren hat die hiesige Städtegeschichtekommission 
fünf Lieferungen des Städtegeschichteatlas Rumäniens herausgebracht (Sighişoara/ 
Schäßburg, Suceava, Târgovişte, Sebeş/Mühlbach und  Câmpulung/Langenau ). Aufgrund 
dieser Lieferungen wird in dem Beitrag die Aussagekraft unterschiedlichen 
Grundrissgefüge ausgelotet. Ausgangspunkt ist eine kurze Beschreibung dieses 
Gefüges und der wichtigsten Bauwerke, die zugleich auch Datierungshilfen darstellen. 
Auf dieser Grundlage ergeben sich erste Einsichten in die Zusammensetzung der 
Städte aus einzelnen Siedlungen sowie in das Verhältnis zwischen diesen. 
Fürstenresidenzen und Burganlagen im Weichbild der Orte widerspiegeln das 
Verhältnis zwischen den verschiedenen sozialen Kräften und der Standort von 
Kirchen und Klöstern jenes zwischen weltlichen und geistlichen Elementen der 
Städte. Eine besondere Beachtung wird den Befestigungsanlagen geschenkt, die als 
Symbole der Macht schlechthin einzuschätzen sind. Sowohl das Straßennetz als auch 
die Größe und Form der Parzellen wirft weiterhin ein Licht auf die Wirtschaftskraft 
der Bewohner die zusätzliche Aussagen bezüglich des sozialen Gesamtgefüges der 
Städte erlauben. Dieses kommt auch im Organisationsmaß der Gemeinschaften zum 
Ausdruck und rundet so das allgemeine Bild ab. Dementsprechend sind die Stadtpläne 
als ein wichtiges Zeugnis der Merkmale und Entwicklungstendenzen der einzelner 
Städte zu betrachten. 

Schlüsselworte: Städtegeschichteatlas, Stadtplan, Grundrissgefüge, Siedlungen, 
Straßennetz, Kirchen, Klöster, Parzellen, Symbole der Macht, soziale Kräfte, 
Wirtschaftskraft, Organisationsmaß. 

În materialul de faţă se intenţionează prezentarea raporturilor de putere din 
cadrul  oraşelor medievale, reflectate în fasciculele Atlasului istoric al oraşelor din 
România apărute până în prezent: Sighişoara, Târgovişte, Suceava, Sebeş şi 
Câmpulung. Ca material comparativ, suplimentar, s-au utilizat pentru Transilvania 
volumele privind evoluţia urbanismului medieval1 iar pentru Ţara Românească şi 
Moldova o serie de articole apărute în revista „Historia Urbana”2. 
                                                 

1 Paul Niedermaier, Der mittelalterliche Städtebau in Siebenbürgen, im Banat und im Kreischgebiet. 
Die Entwicklung vom Anbeginn bis 1241, Heidelberg, 1996; idem, Städtebau im Mittelalter, 
Siebenbürgen, Banat und Kreischgebiet, (1242-1347), Köln, Weimar, Wien, 2002; idem, Städtebau 
im Spätmittelalter, Siebenbürgen, Banat und Kreischgebiet, (1348-1541), Köln, Weimar, Wien, 2004. 

2 Teodor Octavian Gheorghiu, Radu Radoslav, Spaţiul central al oraşului medieval românesc 
extracarpatic din secolele XIV-XVI, spaţiu al coeziunii sociale. Elemente pentru un studiu comparatist 
european, în HU, tom I, 1993, nr. 2, p. 153-174; Teodor Octavian Gheorghiu, Particularităţi ale apărării 
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ORAŞELE SECUIEŞTI DIN TRANSILVANIA 

GABRIELLA OLASZ 

Zusammenfassung: In dem Beitrag sind verschiedenartige wichtige Ortschaften 
eines relativ geschlossenen Gebietes im Osten Siebenbürgens dargestellt – und zwar 
aus den einstigen Szekler Stühlen. Es handelt sich um Ortschaften mit zentralen 
Funktionen für deren Umland. Diese sind fallweise auf Handel und Gewerbe oder 
gleichzeitig auch auf Landwirtschaft und Viehzucht ausgerichtet gewesen. 
Entsprechend ihren Privilegien werden sie in Urkunden als Städte, Marktflecken oder 
Taxalortschaften bezeichnet. 
Untersuchungen des Grundrissgefüges haben gezeigt, dass es sich um zwei 
verschiedenartige zentrale Orte handelt. Eine Kategorie weniger wichtiger Zentren 
hatten ein unregelmäßiges Grundrissgefüge, das jenem von Dörfern ähnelte – so 
Sankt Georgen/Sfântu Gheorghe, Oberwinz/Unirea, Breţcu, Ilieni, Vlăhiţa und 
Gheorgheni. Aber eigentliche Städte hatten einen relativ regelmäßigen Grundriß – 
etwa Neumarkt/Târgu Mureş, Oderhellen/Odorheiu Secuiesc, Szekler Kreuz/Cristuru 
Secuiesc, Szeklerburg/Miercurea Ciuc und Szekler Neumarkt/Târgu Secuiesc; auch 
der heute weitgehend ländliche Ort, Miercurea Nirajului gehört in diese Gruppe mit 
regelmäßigem Grundriß. Mit Ausnahme von Szekler Neumarkt, das eine besondere 
typologische Bedeutung hat und deshalb eine gesonderte Behandlung verdient, geht 
die Untersuchung auf diese regelmäßig ausgebildeten Ortschaften ein. 
Nach einer kurzen allgemeinen Darstellung werden zunächst erste Niederlassungen 
mit zentralörtlichen Funktionen innerhalb des untersuchten Gebietes dargestellt; die 
wichtigsten von diesen sind Neumarkt, in dem die Ochsensteuer der Szekler 
eingesammelt wurde, sowie Oderhellen, wo sich der oberste Gerichtshof der Szekler 
befand. Es folgt eine Untersuchung anderer Merkmale, mit allgemeinen, historischen, 
funktionalen, architektonischen  Hinweisen u.a.m. Dabei ist der Schwerpunkt 
eindeutig auf die räumliche Entwicklung der Ortschaften gelegt sowie auf die 
Veränderung von deren Grundrißgefüge.   
Abschließend werden die bedeutendsten Merkmale dieser Ortschaften zusammengefaßt. 
Dabei ergibt sich, dass das Grundrißgefüge der Szekler Städte sich in die allgemeine 
diesbezügliche Städtelandschaft Rumäniens eingliedert, diese jedoch auch mit 
besonderen Nuancen ergänzt. 

Schlüsselworte: Städte, Marktflecken, Taxalortschaften, Szekler, Grundrißgefüge, 
Entwicklung, Typologie 

Pentru conturarea istoriei şi a specificului imaginii centrelor urbane din ţara 
noastră este importantă o viziune atât asupra oraşelor importante cât şi a centrelor 
de importanţă secundară. Împreună, ele constituie reţeaua localităţilor urbane, de 
mare importanţă pentru evoluţia generală. În vederea conturării specificului 
diferitor părţi componente ale acestei reţele, prezentul material încearcă să 
surprindă diferitele categorii de localităţi importante dintr-o zonă relativ închegată, 
 
Historia Urbana, tomul XVI, 2008, nr. 1–2, p. 135–171 



SIMBOLURI, IDENTITATE ŞI MODERNIZARE 
 

CELE MAI VECHI SIGILII ALE ORAŞULUI PITEŞTI,  
IMPRIMATE PE DOUĂ ACTE INEDITE  

DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVII-LEA 

MARIUS PĂDURARU 

Abstract: This paper introduces in the scientific circuit two seals of Piteşti, printed on 
two inedited documents. The first seal, printed on a document which no longer 
preserves the year of its emission and which we dated about the 23rd of November 
1623 − before the 30th of March 1634, belongs to a seal matrix which we consider to 
be made at the end of the 15th century − the beginning of the second half of the 16th 
century. The pattern of the seal, whose stamp was preserved on the document from 
the 30th of the March 1634, must have been made between the third decade of the 17th 
century and the first four years of the fourth decade of the 17th century. The older 
circular seal (D = 22 mm) printed in smoke has the aspect conformable to the canons 
of the epoch's escutcheon, because it has on the emblem a Polish shield, which has as 
an artificial heraldic figure, a croci patenti or la croix patée (a paw like cross whose 
arms open towards the ends) combined with a Greek cross. The inscription placed 
between two linear circles includes the legend written in Slavonic letters: „† Siü 
peç‹eth› Piñewi” (This <is> the seal <from> Piteşti). 
The second seal is circular (D = 27 mm) and printed in smoke, too. It contains an 
emblem which also has a croci patenti, which includes specific elements of the Latin 
cross and of the Cross of Malta (la croix de Malte). There are differences between the 
two seals. Thus the artificial heraldic figure of the second one is framed by two 
natural figures: „an eight rays rising sun”, to dextra, and a reversed half moon (a 
figurative new moon) to senestra. The legend is written in Slavonic and placed in 
inscription between two continuous circles: „† Sü peçeth ωt Piñewi” („This <is> the 
seal from Piteşti”). 
We consider the two religious seals to be related to an important monastic place of the 
locality. The existence of this monastery was marked in several cartographic works 
from the second half of the 16th century until the end of the 17th century (The Map 
Transylvania of Ioan Sambucus – 1566; The Map Moldavia, Valachia et Tartariae 
Pars of Dominicus Custodis – 1596; The Map Descritione delli principati della 
Moldavia e Valachia of Giacomo Cantelli da Vignola – 1686). It also appears in the 
description made by the bishop Petru Bogdan Bakšić, bishop of Gallipolis and the 
first catholic archbishop of Bulgaria, in 1642, when he visited the town. 
The seals presented in these lines are the oldest historical sources of this kind related 
to the history of Pitesti. Their identification represents an important step forward in 
studying the medieval past of Pitesti but is, at the same time, a diverse problem some 
of its aspects being only partially cleared up at present. 

Key words: Piteşti, seals, monastery, maps. 
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UN ADEPT AL MODERNIZĂRII SUCEVEI  
LA CUMPĂNA DINTRE DOUĂ VEACURI. 

FRANZ RITTER VON DES LOGES (1846–1914) 

MIHAI-AURELIAN CĂRUNTU 

Abstract: In his study, the author analyses the contribution brought by Franz Ritter von 
Des Loges to Suceava's modernization. In his long period as mayor, he undertook 
systematic efforts towards the modernization of the town, following the western model, 
efforts which materialized in the appearance of a new administrative centre, the building of 
a gymnasium and a hospital, big investments which brought about proper utilities for an 
urban centre, an electric plant and a drinkable water distribution network. 

Key words: Suceava, urban centre, modernization, administration, mayor. 
 
 

După aproape un secol de stăpânire habsburgică, Suceava nu reuşea încă să-
şi depăşească aspectul cvasirural, doar turlele unor vechi ctitorii medievale 
amintind de vremurile glorioase de odinioară. Se simţea acut lipsa unui veritabil 
centru administrativ (concentrat iniţial într-o clădire civilă, datând de la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, unde în prezent funcţionează Colegiul de Artă „Ciprian 
Porumbescu”), străzile erau, în majoritatea lor, uliţe înguste şi neîntreţinute, 
luminate de felinare cu petrol lampant, în jurul cărora se grupau mahalalele ce 
purtau denumiri legate de existenţa unor bresle cu tradiţii multiseculare. Din anul 
1868, oraşul, care avea funcţii mai mult comerciale, devenise reşedinţa unui 
district, cuprinzând 131 de sate, condus de un căpitan districtual (Bezirkshauptmann)1. 
Construirea unei cazărmi (între 1831 şi 1840), înfiinţarea, în 1860, a Gimnaziului 
(care era nevoit să funcţioneze în aceeaşi clădire cu Primăria), inaugurarea masivei 
clădiri cu două etaje a Tribunalului districtual (1885) constituiau primele semne ale 
urbanizării după modelul occidental2. Cu toate acestea, construcţiile din lemn 
continuau să deţină o pondere însemnată, clădirile cu etaj erau încă o raritate, iar 
dotarea tehnico-edilitară nu se ridica la cerinţele unei aşezări urbane3.  

Apariţia căii ferate, ca factor revoluţionar în domeniul transporturilor, şi 
înfiinţarea gării Iţcani, în 1871, au avut un impact care nu poate fi ignorat asupra 
                                                 

1 Fr. Reindl, Erinnerungen aus Suczawa, Stuttgart, 1977, p. 7. 
2 Emil Ioan Emandi, Mihai Ştefan Ceauşu, Să nu dărâmi, dacă nu ştii să construieşti drept, 

Iaşi, 1991, p. 234 şi urm. 
3 Vezi Fr. Reindl, op. cit., p. 46. 
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„ORAŞELE NOI” DIN BASARABIA 

MARIANA ŞLAPAC 

Résumé: On sait que „les nouvelles villes” apparaissent comme suite des actions 
urbanistiques des pouvoirs centrales qui promeuvent une stratégie de type officiel. Il 
est possible avoir aussi lieu l’export d’urbanisation par l’intermédiaire des 
colonisateurs – les porteurs d’information urbanistique du lieu de naissance. À tous 
les deux cas le procès de „matérialisation” du habitat reste à l’attention des 
fondateurs, mais les localités peuvent obtenir rarement l’ouverture vers les rivières, 
les zones portuaires ou les espaces verts. 
Il faut remarquer qu’au XIXe  siècle les manifestations de l’urbanisme de „planche à 
dessin” sont fréquentes à toute l’Europe, mais le phénomène „des nouvelles villes” 
prend un grand ampleur. L’Empire Russe perpétue ce type d’habitat sur un territoire 
très étendu, particulièrement dans les provinces périphériques. À la Bessarabie „les 
nouvelles villes” sont crées après les principes du classicisme russe. Beaucoup de 
bâtiments d’intérêt commun et d’habiter, alignés aux lignes rouges des quartiers, 
imitent les modèles étalon inclus aux albums aux projets exemplaires élaborés d’une 
manière centralisée.  
Les exemples les plus illustratifs de „nouvelles villes” entre Prut et Nistru sont les 
localités Ismail, Cahul et Bolgrade. La première et la deuxième se doivent au pouvoir 
central, mais la dernière aux colonisateurs bulgares. Toutes se caractérisent par des 
organisations préconçues, des axes de composition majeure et des structures 
géométriques de détail. On organise „les nouvelles villes” selon des plans préétablits, 
de type „hippodamique”, d’une maximum rigueur, indifféremment de configuration 
du relief. Deux artères principales de circulation qui s’entrecroisent au centre 
dominent la trame de la rue. On dirige aussi l’emplacement des bâtiments d’habiter et 
la typologie du lotissement. Les accents urbanistiques majeurs sont les édifices 
d’importance citadine situés aux lieus les plus prestigieux des places complétées, 
périmètral aux autres constructions de dimensions plus petites. Les iles d’habiter sont 
très uniformes en représentant des „modules” de forme carrée ou rectangulaire. 

Des mots clé: ville, Bessarabie, urbanisation, typologie urbaine 
 
 

Din punctul de vedere al raportării la aşezările preexistente, oraşele 
basarabene din secolul al XIX-lea pot fi clasificate în felul următor: 

1) oraşe cu restructurări serioase ale osaturii urbane anterioare, cu păstrarea 
fragmentară a acesteia (Cetatea Albă, Bălţi); 

2) extinderi ale vechilor aşezări (Chişinău, Soroca, Hotin); 
3) oraşe cu planuri noi care ignoră construcţia anterioară (Bender, Chilia); 
4) „oraşe noi”, întemeiate pe teritorii libere, neconstruite (Bolgrad, Cahul, 

posadul oraşului Ismail).  
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IDEEA DINASTICĂ ŞI IDENTITATE NAŢIONALĂ  
ÎN IMPERIUL AUSTRO-UNGAR 1880–1918. 

EXPRESII ALE ARTEI PUBLICE 

TEODORA BONŢEANU  

Abstract: The aim of the current study is a general analysis of the dynastic myth and the 
national response portrayed in monumental art: painting, sculpture and architecture in 
Austria-Hungary from 1880 to the First World War. Aiming the creation and 
dissemination of an “over-national” form of loyalty, the Habsburg dynasty used a certain 
political mythology, including figures of kings, queens and generals, emblems of 
dynastic loyalism. The national response of the ethnic minorities varied in intensity; 
while some ethnic groups benefited from a large autonomy and had strong cultural elites 
(as did the Czechs and the Polish), others, as is the case with all nations belonging to the 
eastern part of the monarchy, were submitted to an intensive program of magyarization 
and had few opportunities to manifest their political mythology in public art. The 
political class, state institutions and cultural elites took upon themselves to honor the 
memory of key characters of historical tradition, thus playing an important role in 
transmitting national ideas. The major towns in the monarchy, such as Vienna, 
Budapest, Lemberg, Prague, were used as a stage of an elaborate “mise en scène” as 
dynastic loyalism confronted itself with national ideals. Eventually, most of these 
monuments were destroyed after the First World War, as they had lost their significance 
in the newly created states of Central and Eastern Europe. 

Key words: Austria-Hungary, dynasty, art, monuments, political mythology, ethnic 
minorities, elites, national ideas, towns. 

1. Mitul dinastic – necesitate şi context 

Ceea ce azi numim Imperiul Austro-Ungar a luat naştere în 1867 fără un 
nume şi însemne oficiale de stat, ca urmare a unui acord între împăratul Imperiului 
Austriac Franz Joseph şi reprezentanţii naţiunii politice maghiare. Nici Imperiul 
Austriac în sine nu avea o tradiţie îndelungată: „domeniile casei de Habsburg”, 
constituite în 1526, au fost redenumite doar în 1804 în urma dispariţiei Imperiului 
German de tradiţie medievală. După 1867 şi acest nume dispare, cu excepţia 
titulaturii oficiale1; teritoriile nemaghiare erau fie „cealaltă jumătate a Imperiului”, 
                                                           

1  În limbajul oficial, titlul statului era Österreichisch-ungarische Monarchie, iar titlul 
monarhului Kaiser von Österreich und König von Ungarn cf. Erich Zöllner, Istoria Austriei, vol. II, 
Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 510-511. Vezi şi Franz Mathis, 1000 Years of Austria and 
Austrian Identity, în Günter Bishof, Anton Pelinka (eds), Austrian Historical Memory and National 
Identity, Ed. Transaction Publishers, New Brunswick and London, 1997, p. 21. 

 
Historia Urbana, tomul XVI, 2008, nr. 1–2, p. 215–250 



STATUTUL ORAŞULUI 
 

STATUTUL DE MUNICIPIU – O NECESITATE OBIECTIVĂ, O MODĂ  
A PERIOADEI DE TRANZIŢIE SAU O ÎNCERCARE DE REABILITARE 

A UNOR AŞEZĂRI URBANE FĂRĂ PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ?* 

ŞERBAN DRAGOMIRESCU, RADU SĂGEATĂ  

Abstract: One of the main trends in the post-1990 evolution of the Romanian urban 
system has been to raise numerous towns to the rank of municipium. The question is 
whether small towns, some with under 20,000 inhabitants, are indeed entitled to this 
status and if some legislative initiatives to this effect have actually a positive 
economic and social impact on the local communities. An analysis of these political-
administrative decisions has revealed both the economic reasons lying behind them 
and their minimal impact on the dynamics and functioning of the new municipia. 

Key words: municipium, legislative initiatives, economic potential, demographically 
degree. 

 
 
Una dintre principalele caracteristici care au marcat sistemul urban românesc 

după  1990 a constituit-o investirea unui mare număr de oraşe cu statut de municipiu. 
Astfel, dacă în 1968 existau în România doar 47 de municipii, iar în 1989 – 56, 
numărul acestora a ajuns la 1 ianuarie 2007, la 103 (Tabelul 1). Semnificativ este 
însă faptul că toate cele 47 oraşe declarate municipii în perioada postrevoluţionară 
au fost investite cu acest statut în prima parte a procesului de tranziţie, cu precădere 
în anii 1994 şi 1995, în vreme ce procesul de trecere în categoria urbană a unor 
localităţi rurale a caracterizat cea de-a doua perioadă a acestuia, fiind deosebit de 
activ mai ales în 2003 şi 2004, după intrarea în vigoare a legii 351/2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea a IV-a, 
referitoare la reţeaua de localităţi1.  
                                                           

* Comunicare susţinută la Sesiunea ştiinţifică „Factorul politic în dezvoltarea oraşelor”, 
organizată de Comisia de Istorie a Oraşelor din România şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
„Ion Mincu”, Bucureşti, 23-24 iunie 2006. 

1 După 1990 au fost declarate următoarele oraşe: Făget şi Teiuş (1994); Baia de Arieş (1997); 
Otopeni şi Geoagiu (2000); Băbeni, Bălceşti şi Ghimbav (2002); Berbeşti, Miercurea Nirajului, 
Murgeni, Roznov, Sălişte, Sângeorgiu de Pădure, Sântana şi Sărmaşu (2003); Amara, Ardud, 
Băneasa, Bechet, Broşteni, Bucecea, Cajvana, Căzăneşti, Ciacova, Dăbuleni, Dolhasca, Dragomireşti, 
Fierbinţi-Târg, Flămânzi, Frasin, Gătaia, Liteni, Miercurea Sibiului, Milişăuţi, Pătârlagele, Pecica, 
Popeşti-Leordeni, Potcoava, Răcari, Recaş, Săcuieni, Salcea, Săliştea de Sus, Şomcuta Mare, 
Ştefăneşti (AG), Ştefăneşti (BT), Tăuţii Măgheruş, Tismana, Turceni, Ulmeni, Vicovu de Sus şi 
Voluntari (2004); Podu Iloaiei, Pantelimon, Măgurele, Bragadiru, Chitila şi Livada (2005). 

 
Historia Urbana, tomul XVI, 2008, nr. 1–2, p. 251–260     




