
INTRODUCERE

Redactarea prezentei lucrări încearcă să acopere, fie şi parţial, un
domeniu de reflecţie istorică încă necorespunzător adâncit de cercetarea ro-
mânească, în ciuda unui parcurs publicistic generos, jalonat de contribuţiile
remarcabile ale elitei istoriografice. În fapt, demersul nostru încearcă să se
plaseze, deliberat şi sistematic, în continuitate cu acumulările istoriografiei
şi arheologiei medievistice româneşti din ultimele decenii. Mai mult, iniţie-
rea lui a fost stimulată de apelurile unor reputaţi specialişti în problemele
oraşului medieval, care au sesizat şi au argumentat temeinic necesitatea
unei tipologii a formării oraşelor medievale româneşti din spaţiul extracar-
patic1. Consecvenţa cu care Comisia de Istorie a Oraşelor din România s-a
aplecat asupra acestei problematici –insistenţă ce reflectă, de altfel, largul
ecou al iniţiativelor amintite– nu face decât să evidenţieze, încă şi mai
pregnant, spaţiul istoriografic în care încearcă să se insereze abordarea
noastră.

Pe de o parte, lucrarea se constituie într-o modestă încercare de tipolo-
gizare a procesului genezei oraşelor medievale extracarpatice, până la
cumpăna secolelor XIV-XV, începând de când, rezultat al unor domnii de
prestigiu –Mircea cel Bătrân (1386-1418) şi Alexandru cel Bun (1400-1432)–,
situaţia celor două state româneşti recent închegate2 se consolidează

1 M. D. Matei, Necesitatea tipologizării oraşelor medievale româneşti extra-carpatice, în
Suceava. Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei, XXII-XXIII, 1995-1996, p. 236-245.
2 Termenul pe care l-am folosit nu este întâmplător. După cum s-a demonstrat, procesul
constituirii celor două state româneşti extracarpatice a fost unul gradual, desfăşurându-
se pe parcursul a câtorva decenii, indiferent dacă factorul determinant al genezei lor a
fost unul intern sau ″de import″ (vezi teoria descălecatului). Astfel, deşi, convenţional,
este unanim acceptată apariţia lor la începutul, respectiv jumătatea secolului al XIV-lea,
documentele atestă numai spre finele acestui veac atingerea limitelor geografice cu care
suntem obişnuiţi: abia în 1392 se intitulează voievodul Roman I Muşatinul ″mare singur
stăpânitor, din mila lui Dumnezeu domn, stăpânind Ţara Moldovei dela munte pînă la
mare″ (DRH, A, I, p. 2), iar şi mai târziu, în primii ani ai veacului al XIV-lea, Mircea cel
Bătrân se poate ″recomanda″ ca ″stăpînind şi domnind peste toată ţara Ungrovlahiei şi a
părţilor de peste munţi, încă şi către părţile tătăreşti şi Amlaşului şi Făgăraşului herţeg
şi domn al Banatului Severinului şi pe amândouă părţile pe toată Podunavia, încă şi
până la Marea cea Mare şi stăpânitor al cetăţii Dârstorului″ (DRH, B, I, p. 64). De
reţinut, însă, intervenţia lui S. Iosipescu, care optează pentru datarea celui din urmă
document chiar în primii ani ai domniei lui Mircea cel Bătrân: 1386-1387 (Două chestiuni
de geografie istorică: I. în Podunavia sub Marele Mircea Voievod al Ţării Româneşti; II.
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profund, în planul evoluţiei socio-economice şi instituţionale. Totodată,
urmare firească a unui parcurs istoric pozitiv, toată această evoluţie se
realizează în cadre specifice, cu implicaţii previzibile şi în ceea ce priveşte
viaţa urbană. Astfel, atmosfera generală de stabilitate şi importanta creştere
economică din epocă –implicând ambele aspecte ale fenomenului, comercial
şi meşteşugăresc–, coroborate cu intervenţiile repetate ale autorităţii centrale
–atât în sensul încurajării activităţilor enunţate anterior, cât şi în acela al
implantării de curţi domneşti3– vor potenţa, într-o măsură decisivă,
dezvoltarea vechilor târguri şi chiar apariţia unor oraşe noi.

Din aceste raţiuni, am limitat cronologic analiza ce face subiectul pre-
zentei lucrări, urmărind, pe cât este posibil, edificarea unei tipologii a proce-
sului genezei urbane din spaţiul extracarpatic în perioada anterioară epocii
statelor medievale româneşti deplin consolidate, perioadă ce se constituie
într-o succesiune de conjuncturi istorice aparte, pe care parcimonia izvoa-
relor o fac, în egală măsură, imprevizibilă şi confuză.

Pe de altă parte, am avut în vedere –aşa cum reiese din chiar titlul
lucrării– exclusiv tipologia modului în care s-au format oraşele medievale din
spaţiul românesc extracarpatic, a însuşi procesului genezei urbane, evitând
să reluăm principiile unor analize întreprinse deja, precum tipologizarea
aşezărilor de factură urbană în raport cu funcţiile lor specifice. Mai mult,
ţinem să precizăm, încă de la început, faptul că n-au intrat în atenţia noastră
decât aşezările a căror structurare de tip urban era incontestabilă în epoca la
care facem referire, fără a încadra în această categorie numeroasele ″târguri″
sau aşa-zise ″oraşe″, având structuri socio-economice ce nu se aflau, însă,
decât în curs de maturizare4.

locul bătăliei de la ″Rovine″, în vol. Marele Mircea Voievod, coord. I. Pătroiu, Bucureşti,
1987, p. 431, n. 8).
3 Cunoaşterea realităţilor din Ţara Românească şi Moldova a permis specialiştilor să
sesizeze chiar ″o certă dependenţă, în aceeaşi perioadă de până spre deceniul al doilea al
secolului al XV-lea, a fenomenului de creştere sau, dimpotrivă, de descreştere a unor
centre urbane, în funcţie de deplasarea autorităţii centrale dintr-o aşezare în alta,
existând chiar temeiuri pentru a se exprima opinia că alegerea unei aşezări drept nouă
reşedinţă principală a domniei însemna şi începutul unei perioade de evident regres
pentru precedenta reşedinţă voievodală.″ (M. D. Matei, Geneză şi evoluţie urbană în
Moldova şi Ţara Românească, Iaşi, 1997, p. 131; vezi şi S. Cheptea, Despre întemeierea
Curţilor domneşti din Moldova, în vol. Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focşani,
1999, p. 90-105).
4 Din această perspectivă, suntem în deplină consonanţă cu aprecierile lui M. D. Matei
privind pericolul supraestimării capacităţilor socio-economice ale centrelor urbane
româneşti la cumpăna secolelor XIV-XV: ″cu excepţia oraşelor-capitală […], a căror
dezvoltare a fost puternic încurajată de funcţiile complexe pe care le aveau în viaţa
statelor româneşti, restul oraşelor noastre se situa, încă, la un nivel destul de coborât, în
sensul că ele abia dacă puteau să satisfacă nevoile de consum ale propriilor locuitori. Prin
caracterul mixt al economiei lor, în perioada respectivă, aceste oraşe aveau, încă, un
caracter agrar foarte pronunţat [...], slaba lor diferenţiere de aşezările rurale
înconjurătoare ajutându-le în mică măsură să se impună în faţa acestora din urmă″ (op.
cit., p. 122). O atare evaluare, oricât de tranşantă ar părea, creionează un scenariu istoric
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În schimb, cu scopul de a lărgi spectrul comparativ, ca şi pentru a
conferi o consistenţă crescută schiţei tipologice, am integrat în analiza
noastră şi structuri urbane care, din raţiuni binecunoscute specialiştilor, nu
pot fi desemnate ca oraşe pur româneşti, cum sunt oraşele-cetăţi bizantine şi
aşezările care au găzduit importante colonii genoveze, de la Dunărea
inferioară, sau cele fundate ca iniţiativă a stăpânirii mongole.

Se cuvine, totodată, să subliniem convingerea noastră în caracterul
imperfect şi, foarte probabil, efemer al tipologiei propuse, trăsături inerente
unui demers de pionierat, bazat pe surse informative care s-au dovedit a fi,
din nefericire, în aprecierea tuturor specialiştilor, deficitare. Ne exprimăm
speranţa că limitele pe care a fost nevoită să şi le asume lucrarea de faţă vor
fi surmontate de cercetările viitoare, capabile, fără îndoială, să reajusteze, să
îmbogăţească sau să reformuleze tematica şi modul nostru de abordare.

Nu putem încheia această scurtă introducere fără a ne exprima
profunda gratitudine faţă de personalităţile ştiinţifice care, pe parcursul
eforturilor noastre, ne-au pus la dispoziţie, cu solicitudine, propria
competenţă şi experienţă de cercetare: prof. univ. dr. Mircea D. Matei,
mentorul ştiinţific al întregii noastre activităţi; prof. univ. dr. Ioan Opriş,
căruia îi mulţumim pentru tactul şi bunăvoinţa cu care ne-a încurajat
demersul; dnei cercetător ştiinţific principal I Stela Cheptea şi dlui prof.
univ. dr. Virgil Ciocîltan, reputaţi specialişti în câmpul medievisticii
româneşti, ale căror sugestii ne-au întregit viziunea.

specific, în epocă, nu doar aşezărilor în curs de urbanizare din spaţiul românesc
extracarpatic, ci şi unor regiuni mult mai ″titrate″, precum Transilvania angevină, în
care ″întârzierea desemnării unor localităţi cu caracteristici deosebite ca oraşe sau
târguri se poate explica prin diferenţierea relativ redusă a acestora de restul aşezărilor
[…]. În general, urbanizarea, care poate fi surprinsă ca un proces obiectiv, nu a depăşit o
fază incipientă.″ (P. Niedermaier, Habitatul medieval în Transilvania, Bucureşti, 2012, p.
221). Reputatul cercetător sibian amintea, în context, că aşezări precum Braşovul,
Bistriţa sau Sighişoara –a căror anvergură urbană depăşea oricum, într-o măsură
semnificativă, profilul orăşenesc al tuturor centrelor rezidenţiale extracarpatice– au fost
consemnate drept oraşe (″civitas″) abia la mijlocul secolului al XIV-lea, în anii 1344, 1349,
respectiv 1367.




