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REŞEDINŢE URBANE ŞI PRACTICI ALIMENTARE  
ÎN SECOLELE XVI–XVII 
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DESPRE VIAŢA COTIDIANĂ LA REŞEDINŢELE URBANE  
ALE ELITELOR SOCIALE MUNTENE. CONSIDERAŢII PE MARGINEA 

UNUI IZVOR MAI PUŢIN CUNOSCUT DIN VEACUL AL XVI-LEA 

CRISTIAN N. APETREI* 

ON THE DAILY LIFE AT THE URBAN RESIDENCES OF THE WALLACHIAN SOCIAL 
ELITES: SOME REMARKS ON A 16TH CENTURY LESSER KNOWN SOURCE 

Abstract. This paper analyses the content of a historical source which has been 
neglected by historians. This source is an account of the daily expenses done in 1508–
1509 by voivode Miloş, the son of hospodar Mihnea the Bad of Wallachia, during the 
period when he was held hostage in an unspecified Ottoman town. The specificity of 
the document allowed the author to minutely reconstruct the daily life of the prince 
and of his suite, made up of a boyar and five servants. The document is extremely 
useful for reconstructing the daily life at the courts of Wallachian boyars, as it refers 
to their material and spiritual necessities. As the historical research does not have 
many relevant sources for this type of approach, the author supports with several 
arguments the conclusion that the document can be used for reconstructing the daily 
life at the urban boyar residences.  
 
Keywords: Miloş voivode, boyars, daily life, residences. 

 
Documentul pe care îl analizăm în rândurile de faţă a fost descoperit în 

arhivele de la Braşov şi publicat apoi de slavistul L. Miletič1. Ulterior, a fost 
republicat de I. Bogdan în prima sa colecţie de documente privitoare la relaţiile 
Ţării Româneşti cu Braşovul şi Transilvania, marele slavist român atrăgând atenţia 
asupra numeroaselor cuvinte de origine latină, slavă, germană, greacă şi turcă 
regăsite în textul său2. Întrucât I. Bogdan nu a însoţit textul slavo-român de o 
traducere, catastiful a văzut lumina tiparului pentru a treia oară, însoţit şi de 
traducere, în cadrul colecţiei de documente întocmite de Gr. Tocilescu şi publicate 

                                                 
* Cristian N. Apetrei, Ph.D. Lecturer, Department of Administrative Sciences, „Dunărea de Jos” 

University, 111th Domnească Street, RO–800201, Galaţi, România; e-mail: cristianapetrei@yahoo.co.uk. 
1 L. Miletič, „Dako-romănitě těhnata slavjanska pismenostj. Čast’ II. Novi Vlaho-Bǎlgarski 

gramoty otă Brašovă”, Sbornik 13 (1896): 33–42. 
2 Ioan Bogdan, Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi 

Ungaria în secolul XV şi XVI (Bucureşti: Atelierul Grafic „I. V. Socecu”, 1902), 319–328. 
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CONSIDERAŢII PRIVIND ALIMENTAŢIA DIN TRANSILVANIA  
ÎN SECOLELE XVI–XVII. CONSUMUL DE VIN∗ 

BOGDAN ANDRIESCU∗∗ 

CONSIDERATIONS REGARDING FOOD SUPPLYING IN TRANSYLVANIA  
IN THE 16TH–17TH CENTURIES. THE CONSUMPTION OF WINE 

Abstract. An analysis of the issues concerning food supplying, corresponding to the 
16–17th centuries required the consultation of many historical sources, the 
interdisciplinary research being absolutely obligatory. The chronicles and the Saxon, 
Hungarian and Romanian diaries contain a multitude of details concerning everyday 
life. The memoirs or the epistolary writings represent precious documentary sources, 
contributing to a high extent to the revealing of the significant sequences of private 
life including the problem of food. Guild statutes, notes on old Romanian books 
formed important documentary sources. 
Humanists, chroniclers, foreign travelers create extensive descriptions on the theme of 
consumption of wine endorsing: wine plantations, varieties of wines, wine production, 
wine share in alcoholic beverages (daily or on longer periods), wine consumption at 
the feasts organized by the guilds, by the nobility, the quality of wine, the mode of 
preparation of wine, special receipts, the adverse effects of the excessive consumption 
of wine, drunkenness, family disorder, death caused by excessive consumption of 
wine. 
 
Keywords: Sibiu, Braşov, drinking of wine, notes on the Romanian book, chroniclers, 
humanists. 

 

O analiză a problematicii legate de alimentaţie, corespunzătoare secolelor 
XVI–XVII, a necesitat consultarea mai multor izvoare istorice, cercetarea 
interdisciplinară fiind absolut obligatorie. Cronicile şi jurnalele săseşti, maghiare şi 
româneşti conţin o multitudine de amănunte legate de viaţa cotidiană. Scrierile cu 
caracter memorialistic sau epistolar se constituie, de asemenea, în preţioase izvoare 
documentare, contribuind într-o măsură ridicată la relevarea secvenţelor semnificative 
                                                 

∗ Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în 
procesele globale”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, contractul 
de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758. 

∗∗ Bogdan Andriescu, Ph.D. in History, Astra County Library Sibiu, G. Bariţiu str., nr. 5–7, 
Sibiu, Romania, e-mail: bogdanastra@yahoo.com. 
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SCENE DE VIAŢĂ COTIDIANĂ DIN SECOLUL AL XVIII-LEA  
ÎN VEDERI URBANE ALE PICTORULUI LUIGI MAYER∗ 

ANDA-LUCIA SPÂNU∗∗ 

SCENES OF EVERYDAY LIFE IN THE 18TH CENTURY URBAN VIEWS  
OF THE PAINTER LUIGI MAYER 

Abstract. Even though Orientalism has become a defined style only in the 19th century, 
its roots can be traced from the general preference for the exotic in the 18th century. The 
artistic way of treating Oriental subjects took the form of image recordings made by 
artists travelling through picturesque East countries, with scenes obviously selected to 
match the taste of a European public. 
Luigi Mayer (1755–1803), an Italian artist born in Germany who lived for many years 
in Rome, was one of the artists from the 18th century which ventured to the East. He is a 
pre-Orientalist painter, known as the author of very precise views of the Middle East. 
For almost two decades (1776–1794) he was the official painter of Sir Robert Ainslie, 
The British ambassador at Constantinople. In the long return journey from Constantinople 
to London, undertaken on land because of the war with France, Luigi Mayer had the 
opportunity to capture on paper some pictures of our lands. 
The artist pays great attention not only to architectural elements of buildings, but local 
occupations, clothes and characteristic details of the places he went through. In his 
pictures one can find information about political, economic, social and religious life. 
They depict scenes of daily life of ordinary people, as well as of the ruling classes 
representatives. 
 
Keywords: Orientalism, travel, art, history, historical images, everyday life, urban life. 

 
Două evenimente de proporţii, unul artistic şi altul politic, au produs un 

impact profund asupra cărţii ilustrate de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 
începutul celui următor. Aquatinta, un procedeu dezvoltat în Franţa şi Anglia, a 
devenit favorita procesului de ilustrare color a cărţilor, pentru că imita pictura în 
acuarelă, permiţând astfel artistului, gravorului şi editorului să surprindă 
frumuseţea acuarelei şi să o ofere unui public mai larg. De mare impact politic, 
                                                 

∗ Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele 
globale”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, contractul de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758. 

∗∗ Anda-Lucia Spânu, Ph.D. in History, researcher at the Institute for Research in Social Sciences and 
Humanities from Sibiu, Victoriei Boulevard 40, 550024 Sibiu – România, e-mail: andaluciaspanu@yahoo.com. 
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ASPECTE PRIVIND VIAŢA COTIDIANĂ ÎN PORTUL GALAŢI  
ÎN RELATĂRILE CĂLĂTORILOR STRĂINI (1829–1853)* 

CONSTANTIN ARDELEANU** 

ASPECTS OF EVERYDAY LIFE IN THE PORT OF GALAŢI IN FOREIGN  
TRAVELLERS’ ACCOUNTS (1829–1853) 

Abstract. This paper describes, with many quotations from contemporary travelogues, 
different aspects of everyday life in the Danubian port of Galaţi, during the quarter-
century preceding the Crimean War. The first part is devoted to the general aspect of 
the port-city, made up of two clearly distinctive areas, the old town, with its oriental 
look, and the new town, full of modern residences belonging to the wealthy merchants 
of a prosperous port. Foreign travellers voyaging onboard Austrian steamers between 
Vienna and Constantinople paid much attention to the cosmopolitanism of a 
settlement inhabited by the mercantile foreign elite that animated all the great ports of 
the Levant: Greeks, Jews, Armenians, Westerners etc., with their clothing, creeds and 
habits. Aspects of everyday life – related to food, public entertainment (the theatre 
and the taverns) and the conditions of accommodation in the local inns and hotels – 
provide a fine representation of the Romanian society, as seen by foreign travellers 
during a period of institutional, administrative, economic and cultural modernisation, 
when the new met the old in the Romanian Principalities. With the influences of the 
Turkish East and of the Russian Orthodox tradition, the Moldavian port-city was 
witnessing a period of innovation, also determined by the numerous foreigners settled 
in Galaţi. 
 
Keywords: foreign travellers, Galaţi, everyday life, food, entertainment places.  
 

Relatările călătorilor străini, importantă sursă istorică pentru cunoaşterea 
trecutului românesc, s-au bucurat de o atenţie specială şi din partea cercetătorilor 
istoriei oraşului Galaţi1. Plasat la Dunăre, la intersecţia unor mari drumuri 
                                                 

* Cercetare finanţată prin proiectul Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – 
dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală, cod contract: 
POSDRU/89/S/1.5/61104, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013. 

** Constantin Ardeleanu, Ph.D., Lecturer, History Department, „Dunărea de Jos” University of 
Galaţi, post-doctoral researcher, Romanian Academy, „Nicolae Iorga” History Institute, Bucharest 
(2010–2012). 

1 Paul Păltănea, „Călători străini prin oraşul Galaţi”, Orizonturi – Literatură – Limbă – Folclor, 
Galaţi, (1972): 177–182; Victor Andrei, „Dunărea de Jos şi oraşul Galaţi în însemnările unor călători 
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ASPECTE ALE URBANITĂŢII CLUJULUI ÎN LITERATURA  
DE CĂLĂTORIE BRITANICĂ A SECOLULUI AL XIX-LEA 

ADRIANA CUPCEA∗ 

ASPECTS OF THE CLUJ URBANITY IN THE BRITISH TRAVEL 
LITERATURE OF THE 19TH CENTURY 

Abstract: The study analyses the perceptions of the urban society of Cluj, reflected in 
the 19th century British travel literature. The research is based on coordinates like the 
relation between the social expectations and the realities encountered by the British 
travellers, between the proper or improper pre-built images. Other coordinates of this 
study are the ratio between the pre-existing mental structures and the discovered 
realities, the shaping of stereotypes and the ideological influences in this respect. The 
structure of this study overlaps on issues approached by the British relations in the 
second half of the 19th century. The analysis includes topics like: the general 
appereance of the town, architecture, culture, religion, the local elite, the ethnic and 
social aspects. 

Keywords: Cluj, perceptions, images, urbanity, the British travel literature, the 19th 
century. 

Studiul face parte dintr-o cercetare imagologică mai largă asupra Clujului în 
literatura de călătorie britanică. Am ales să mă opresc asupra elitelor oraşului 
datorită spaţiului extins pe care îl ocupă acest subiect în descrierile de călătorie 
britanice din secolul al XIX-lea, folosite ca surse în elaborarea acestui studiu. Deşi 
numeroase teritorii necunoscute sau puţin cunoscute au fost incluse în itinerariile 
britanicilor şi explorate înainte de secolul al XIX-lea, ca urmare a expansiunii 
Imperiului Britanic, în această perioadă asistăm la o intensificare a demersurilor 
globe-trottersite britanice în toate regiunile lumii. Dintre călătorii care s-au 
îndreptat sau au ales doar să se oprească şi în teritoriul transilvănean, şi implicit în 
Cluj, şi ale căror relatări au fost supuse analizei hermeneutice pentru elaborarea 
acestui studiu sunt: Lordul Paget, scriitorul Charles Boner şi Andrew F. Crosse, 
membru al Societăţii Chimiştilor din Anglia. 
                                                            

∗ Adriana Cupcea, Ph.D. Postdoctoral researcher at Babeş Bolyai University of Cluj-Napoca. 
E-mail: adriana.tamasan@gmail.com. 
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ÎNTRE ADEVĂR ŞI FICŢIUNE: ROLUL LITERATURII 
AUTOBIOGRAFICE ÎN CERCETAREA ISTORICĂ∗  

ALEXANDRU ISTRATE∗∗ 

BETWEEN TRUTH AND FICTION: THE ROLE OF AUTOBIOGRAPHICAL 
LITERATURE IN HISTORICAL RESEARCH  

 
Abstract. For the last two centuries Romanian national pedagogy has privileged the 
rediscovery of the past in the book pages. There, in the books, scientific authority, 
legitimated by professorships and university chairs and managing positions in cultural 
institutions more and present in the public space, seemed indestructible and was 
associated to the official discourse. An autobiographic literature started to gradually 
find its outlined, too silent and too shy to challenge teaching perspectives. Travel 
memoir literature, diaries, correspondence, memories offered a glimpse into a parallel 
message of the author’s emotions, shyness, at times of too many doubts and sadness. 
Such descriptions should not be classified as falsification or amateurish interpretations 
of history. They open up as a surprise of verisimilitude where the historian’s interest 
had classified the testimony as uninteresting; they have contributed to an enriched 
perception of the predecessors. 
 
Keywords: autobiographical literature, museum, ruin, past, collection, patrimony. 

RUINA ŞI MUZEUL: DOUĂ IMAGINI, ACELAŞI TRECUT 

Ideologia naţională a privilegiat, în ultimele două veacuri, redescoperirea 
trecutului şi repunerea lui în paginile cărţilor. În universul livresc, autoritatea 
ştiinţifică, legitimată prin ocuparea catedrelor universitare şi a funcţiilor de 
conducere în instituţii de cultură, apărea de nezdruncinat, fiind asociată constant 
discursului oficial. Simultan, se contura şi o literatură autobiografică, prea tăcută şi 
prea timidă pentru a pune la încercare perspectivele didacticiste. Însemnările de 
călătorie, jurnalele, corespondenţa şi amintirile purtau un mesaj paralel, lăsând să 
                                                            

∗ Acest articol face parte din proiectul de cercetare Revizitând trecutul. Elita intelectuală 
românească în literatura autobiografică. 1860–1918, finanţat prin contractul POSDRU/89/1.5/S/49944 – 
Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale. 

∗∗ Alexandru Istrate, Ph.D. in History, Research scholar III, „A.D. Xenopol” Institute of History, 
Iaşi, Str. Lascăr Catargi, nr. 15, 700107, Iaşi, România, istratex@yahoo.com. 
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ELITA SOCIALĂ ŞI VIAŢA MUZICALĂ DIN IAŞI ŞI BUCUREŞTI  
ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA∗ 

DAN DUMITRU IACOB∗∗ 

SOCIAL ELITE AND MUSICAL LIFE IN IASI AND BUCHAREST  
IN THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY 

Abstract. In the first half of the nineteenth century, there was a significant change in 
the musical life of the Romanian society. Musical tastes of the elite from Romanian 
Principalities has changed, passing from the folk and Oriental music, performed by folk 
musicians and orchestras of the Turkish princely court, to classical music, played by 
foreign artists and local dilettantes. This type of music begins to be cultivated in the 
family and schools and it had a growing attraction upon elite from Moldavia and 
Wallachia. The first talented performers appear among the elite but also the most 
devoted promoters and supporters of musical events in the Romanian Principalities. 
From a social perspective, musical instruction becomes an educational criteria being 
more and more appreciated by the high class. It becomes a better chance for getting 
success in the society and in matrimonial strategies. In this respect, private and public 
concert halls were favourite environments for society life. They maintained forms of 
sociability and specific representation of elite. Just like participation at the balls and 
theatres, concert attendance was part of society obligation and, regardless of the 
circumstances that would have been a high boyar family they had to obey to social 
demands. 
The press is the main source of information and on its basis we analysed the most 
important aspects of musical life in the two capitals of the Romanian Principalities, Iasi 
and Bucharest. Press has contributed to the spreading out of musical culture in the 
Romanian society through constant publication of some news about the most important 
musical events and activities. 
 
Keywords: Romanian society, elite, musical life, society life, education, concert halls, 
Iaşi, Bucharest. 
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VIAŢA CULTURALĂ COTIDIANĂ A GERMANILOR DIN SIBIU  
ÎN ANII PRIMULUI DECENIU INTERBELIC∗ 

 
VASILE CIOBANU∗∗ 

   
THE CULTURAL DAILY LIFE OF THE GERMANS FROM SIBIU DURING  

THE FIRST DECADE OF THE INTER-WAR PERIOD 

Abstract. The history of the daily life is a constant preoccupation lately for the 
researchers in Romanian. In this context, the paper presents only one aspect of the daily 
life of the city of Sibiu: the German (Saxon) population’s interest in culture. In 1920, 
they represented 51% of the total population, in 1930 37,8%, while in 1941 – 37%. As a 
result, the Saxon character of the city was maintained in the interwar period, although 
there was also a Romanian cultural life blossoming in the city. There were friendly 
relations between the two cultures, but there were also moments of tension, caused for 
example by the placement of the bust of the Romanian historian and political leader 
George Bariţiu. 
The author analyzes the daily aspects of the main areas of cultural life. Sibiu was the 
focus center of German education in Transylvania. The teachers and the students were a 
permanent presence in the city life, due to their participation to festivities, conferences, 
shows. 
The professional, scientific, charity, sporting, musical, theatrical, etc. associations were 
an important element of the cultural life. Through their various activities, these 
associations were aiming for the education of the Saxons, but they also offered several 
alternatives for leisure time. 
The article mentions the main Saxon publishing houses, book stores and libraries, as 
well as the museums, among which the Brukenthal Museum and the Natural History 
Museum stood out due to the richness and the high value of the exhibits. It then carries 
on with the presentation of the German musical and theatrical life in Sibiu in the first 
interwar decade. Sibiu was also the main center of Saxon press. Twenty-one 
newspapers and magazines in German came to light here in 1921, and twenty-nine in 
1930, among which some (two daily papers) reached not only all over Romania, but 
also the entire German speaking region (Germany, Austria, Luxemburg, Switzerland). 
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COORDONATELE ŞI DINAMICA FUNCŢIUNII DE LOISIR  
A ORAŞULUI PITEŞTI, DE-A LUNGUL ULTIMELOR DOUĂ SECOLE 

DRAGOŞ MĂNDESCU∗ 

 
THE COORDINATES AND THE DYNAMICS OF THE LEISURE FUNCTION  

OF PITEŞTI THROUGHOUT THE LAST TWO CENTURIES 

Abstract. The paper tries to draw the evolution of the leisure function of Piteşti, from 
the first documented features (archives documents, the testimonies of the 
contemporaries, postcards etc.) to the present. It is a synthetic and comparative 
valuation, by periods of time, of the possibilities of spending time the town offered to 
its inhabitants (because Piteşti has never been a place for villegiatura). There are several 
stages of the leisure function. The first one (Piteşti – city of merchants) that lasts until 
the reconfiguration of the public spaces of the town, after the big fire from the summer 
of 1848, is characterized by poor trials without continuity: the first public painting 
exhibition (1837), the first public library (1840), the first casino (1844).  
During the second stage (1848–1900 / Piteşti – a town on the brink of modernity) the 
first theatre of the town was built (1848–1852), some cultural-artistic societies (a choral 
society was founded in 1866) and some hobby clubs (such as the stamp collectors who 
also had their own magazine in 1890) were founded, and also a big and beautiful public 
garden was built (1869); this garden soon became too small for the increasing number 
of townspeople.  
During the third stage (1900–1947 / Piteşti – town of the bohemia) the offers became 
more and more varied: the setting of Trivalea Park (1902–1913), the first cinema 
projections (1902–1905), the building of a permanent theater hall (1914), the 
organizing of a popular athenaeum, which included a library and a museum (1928).  
During the „Communist” period (1947–1989 / Piteşti – working class town), i.e. the 
fourth stage, the town was systematized and thus the public and leisure space was re-
defined: new buildings were constructed; where the children (the children’s palace – 
1962) and the students (the students’ house – 1977) spent their spare time, while other 
buildings were used for big shows, according to the trends of the time (the syndicate 
culture house, whose hall had 800 sits – 1971), while other were intended for sport 
activities (two stadiums – 1953, 1964, the sports hall – 1972, the Olympic swimming 
pool – 1984) as well as the setting of new parks.  
The more recent stage, different from all the previous ones, shows that the 170,000 
inhabitants of Piteşti are unable to enjoy neither cultural events (excepting the free 
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REALITĂŢI DEMOGRAFICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE REFLECTATE 
ÎN CATAGRAFIA ORAŞULUI CURTEA DE ARGEŞ DIN 1834 

MARIUS PADURARU∗ 
GEORGE UNGUREANU∗∗ 

DEMOGRAPHICAL, ECONOMICAL AND SOCIAL REALITIES,  
AS THEY APPEAR IN THE CENSUS OF CURTEA DE ARGEŞ TOWN, IN 1834 

Abstract. For historians, census represents the primary source of huge importance for 
the reconstitution and evaluation of some realities and phenomena of the past, including 
comparative analysis, when such sources, produced during a certain era, are in 
considerable numbers. In this paper, some aspects of the development of Curtea de 
Argeş town from Middle Ages to Modern Era are presented based upon the census from 
1834, as well as some pieces of information from censuses from 1773-1774, 1833 and 1838.  
Though the census from 1834 has only nine sections, comparing to the 24 of that from 
1838, four of them (i.e. “since when they have lived in the town” (3), “where they were 
coming from (county or country)” (5), “where they were coming from (village or 
town)” (6), and “the social status” (7) are inedited. They complete the section of the 
census from 1838, contributing to the understanding of the demographical, economical 
and social realities of Curtea de Argeş town, 178 years ago, an unique situation for all 
localities from the former counties Argeş and Muscel. The census was useful, not only 
for the Inner Affairs Department, but also for the Treasury Department.  
The main feature of the town development is the fact that there is a slight demographical 
increasing comparing to 1773–1774, the slow forming of a proto-bourgeoisie, as long 
as a proper bourgeoisie did not exist, as well as a slight cosmopolitan tendency. 
Globally speaking, after 1831–1832 Curtea de Argeş was a post-medieval and 
traditional town with some modern features.  
 
Keywords: Curtea de Argeş, Romanian town, census, 1834, post-medieval, pre-modern.  

 

Istoriografia aminteşte de „sămile Vistieriei” din secolul al XVII-lea 
(iremediabil pierdute), de recensământul general al birnicilor făcut din porunca lui 
Constantin Mavrocordat în anul 1746, precum şi de multe alte catagrafii întocmite 
în prima jumătate a secolului al XIX-lea, cele mai multe păstrate. Deşi majoritatea 
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ASPECTE FINANCIARE ALE CONSTRUCŢIEI TEATRULUI NAŢIONAL 
DIN IAŞI (1890–1895)∗ 

CODRIN MURARIU∗∗ 

FINANCIAL ASPECTS OF THE BUILDING OF THE NATIONAL THEATRE 
IN IAŞI (1890–1895) 

Abstract. Following the 1888 fire, which destroyed Iaşi’s theatre building in Copou, 
the city was deprived of one of its most important cultural establishments. Two years 
later, the issue of the construction of a new building was brought up by professor 
Miltiade Tzoni in the national Assembly of Deputies and due to his sustained efforts, a 
loan of 800 000 lei was secured. However, unsatisfied with the inital building plans, the 
City Council of Iaşi contacted the Fellner & Helmer architecture firm based in Vienna. 
The two experts stated that the expenses for a theatre which would match the size of the 
city and the cultural status were to reach approximately 1 400 000 lei. Our scientific 
attempt focuses mainly on the difficulties related to the local administration’s efforts to 
obtain more financial support from the government and from Romania’s central loan 
bank. 
 
Keywords: Iaşi, city project, loan, theatre, annuity, Fellner, Helmer. 

 
Ca entitate culturală cu rol de parte integrantă într-o societate aflată în 

formare, teatrul românesc a beneficiat considerabil de influenţele valorilor 
iluministe, proprii secolului al XVIII-lea. Impactul acestor modele culturale s-a 
contopit, în mod firesc şi inevitabil, cu tendinţa tot mai puternică de exprimare a 
„necesităţii interne de dezvoltare a spiritualităţii naţionale”, componentă 
primordială a „procesului mai larg de formare a României moderne”1. Din această 
perspectivă, apariţia teatrului cult în Principatele Române la începutul secolului al 
XIX-lea a însemnat însă şi apariţia, invariabilă, a cenzurii, impusă atât de 
domnitori, cât şi prin intermediul factorilor externi de presiune, în timpul 
ocupaţiilor străine. Dacă manifestările artistice au cunoscut o îngrădire 
semnificativă din punctul de vedere al mesajului transmis, situaţia nu a fost 
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COMERŢ, RECLAME ŞI BANI ÎN BUCUREŞTIUL OCUPAT (1916–1918) 

NADIA MANEA∗ 

COMMERCE, ADVERTISEMENTS AND MONEY IN THE OCCUPIED CITY  
OF BUCHAREST (1916–1918) 

Abstract. Bucharest had been occupied by the German Army and administrated by the 
Imperial German Government for almost two years (1916–1918). In this city, the 
everyday life of the population that remained to live here or that of those who had taken 
refuge in the regions of Oltenia, Dobrogea and in the South of Bucharest was seriously 
marked by the new situation. The introduction of the Gregorian calendar and of the new 
monetary signs (not accidentally named lei, too, but also known as lei of occupied 
country or war money) were only the first measures of the new authorities. 
They immediately continued with the enforcement of strict regulation regarding the 
supply of goods to the city population, so that they could send a significant quantity of 
cereal and other necessary goods to the war zone or even to Germany. The German 
organizational spirit was obvious and it was founded the Central Office for City Supply. 
Many of the measures imposed to the inhabitants of Bucharest significantly marked the 
commercial activity of the city, which had been, for the last two years, under the sign of 
the war in Europe, even though Romania was not officially at war. Moreover, the 
massive abandonment of the city before the German occupation led to confusion in 
many businesses. Therefore, the measures taken by the occupation authorities (cards for 
bread; tickets for wood, coal, sugar, wheat and corn; compulsory listing of prices in 
stores, pubs and taverns, establishing the fair days two times a week – on Tuesday and 
Friday) show the intention of reorganizing of the confused city after the central 
institutions have taken refuge in Iasi, but according to the intentions of economical 
exploitation of the Romanian territory by the occupational troops.  
In spite of this strict and unfit context for a normal commerce, there was no lack of 
inventive initiatives meant to help the survival of business. Thus, a company with the 
headquarters on number 7, Victoria Road, announced its customers that they could buy 
“gramophones with 24 songs on choice” in 20 installments. The novelty of the 
announcement was the important detail that the installments were going to be paid after 
the peace was to be signed, although that moment was not yet known. Likewise, a shoes 
store insisted on convincing its customers that it had shoes with wooden sole, which 
was not only strong, but also flexible. 
 
Keywords: Military Administration, the Interim Commission of Bucharest, depreciation, 
national currency, lei, commerce, advertisements. 
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ASPECTE ALE VIEŢII COTIDIENE OGLINDITE ÎN EVOLUŢIA  
PIEŢEI UNIRII DIN IAŞI 

DOINA MIRA DASCĂLU∗ 

 
ASPECTS OF DAILY LIFE REFLECTED IN THE EVOLUTION  

OF UNION PIAZZA FROM IAŞI  

 
Abstract. The subject of the paper is an old and important public space of Iaşi city – 
Union Piazza. The history of this place was shaken by disputes, damages, aggressive 
renovation and incorrect rehabilitation. This study analyses aspects of daily life, 
reflected in the historical evolution of the piazza. The analysis shows that, in Union 
Piazza, the functions historically accumulated, with their positive aspects, but also with 
the negative ones, are still present. Mental pollution caused by aggressive architectural 
and urban operations in the 60s, was neglected and treated as an insignificant effect. 
The mistakes, both old and new, in the piazza rehabilitation, have broken its stateliness. 
Negligence and errors of design and execution have disrupted the daily life of this area, 
resulting in visible physical consequences and subtle psycho-emotional consequences. 
Despite all the obvious dysfunctions, the inhabitants are still attracted to this area, they 
love and use it every day with joy, overlooking all details of discomfort. For them, the 
most important value of the Union Piazza is the sentimental one. 
 
Keywords: Iaşi, Union Piazza, spatial evolution, daily life, urban disfunctions, rehabilitation. 

 
Încă din cele mai vechi timpuri, o parte însemnată din viaţa cotidiană a unui 

oraş se desfăşura în pieţele publice. Datorită multifuncţionalităţii lor, unele din 
aceste spaţii au devenit centre de mare interes urban. Multe din funcţiile acumulate 
istoric sunt încă valabile pentru pieţele de azi, ele fiind locuri de adunare publică, 
de socializare, de întâlnire, de afaceri, de promenadă sau de circulaţie zilnică. 
Dincolo de aspectele utilitare, din punct de vedere al personalităţii lor, al ambianţei 
oferite, aceste spaţii ar trebui să fie locuri armonioase, de o înaltă ţinută estetică, 
încărcate cu magnetism şi spiritualitate, generând coeziune socială, oferind 
educaţie şi informaţie, având şi un aport deosebit în domeniul loisir-ului şi 
confortului cotidian. Dar mai presus de toate, în cazul în care e vorba de o piaţă cu 
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WACHSTUMSMOTOREN DER STADTENTWICKLUNG  
– DIE ENTWICKLUNG DER HISTORISCHEN STADTTEILE  

VON TIMIŞOARA 

MICHAEL WIECZOREK∗ 

DRIVING FORCES OF URBAN DEVELOPMENT – THE GROWTH  
OF THE HISTORIC URBAN DISTRICTS OF TIMIŞOARA 

Abstract. The historic urban districts of Timişoara developed during the 18th century 
from independent, spatially separated settlement units. Whereas representative, military 
and administrative functions were concentrated in the inner city center, the suburbs in 
the surroundings of the fortress ring were primarily set-up because of economic 
reasons. At the end of the 18th century, the city was practically entirely built. Dwellings 
with some small industrial facilities for poorer social groups and ethnic minorities were 
founded at a greater distance, outside the fortified city. Like in other large cities, the 
population of Timişoara increased constantly in the process of industrialization and the 
suburbs grew faster. The dynamic of suburban extension reached its climax in the 
second half of the 19th century, in the so called “Ungarische Gründerjahre.” In the early 
years, a competition for urban resources and economic growth came to the fore. Whilst 
the walled city struggled even more with spatial limitations, the suburbs adopted the 
modern functional change, becoming the outrider of the urban development. The 
outlying districts transformed into a connected suburban area in the south of the city 
until the end of the century. As soon as the walls of the fortress were demolished 
around 1910, the inner city could finally be linked with the suburbia by a modern 
infrastructure and follow up the modern urban development. 
Even today, the centers of the historic urban districts play an important role in the 
current process of urban development in Timişoara, namely as initial points and nuclei 
of urban renewal and urban modernization, carrying the germ of change in itself. 
 
Keywords: Timişoara, urban development, historic districts, urban structure, rationalism, 
modernization. 
 

Das historische Stadtgebiet von Timişoara besteht aus verschiedenen Teilen: 
dem Stadtzentrum Cetate, und den angrenzenden Stadtbezirken Fabric, Iosefin und 
Elisabetin. Während die ummauerte Innenstadt und die Festung als idealtypische 
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URBANITATE ŞI MORALITATE LA SFÂRŞITUL EPOCII MODERNE. 
INFLUENŢA MORAVURILOR CITADINE ASUPRA ZONELOR RURALE 

LIMITROFE∗ 

MONICA MUREŞAN∗∗ 

URBANITY AND MORALITY AT THE END OF THE MODERN AGE.  
THE INFLUENCE OF URBAN MORALS UPON NEIGHBORING RURAL AREAS 

Abstract. As of mid 19th century and in the early 20th century, Transylvania witnessed 
an increasingly robust modernization process. Although it started much later, in 
comparison with Western European countries, as a temporal sequence, the process 
implied rapid changes which brought confusion into the Romanian society, at first. 
Nevertheless, among the most urgent and obviously needed modernization 
undertakings, one can notice the remarkable urban development, due to the migration of 
labour force from neighboring rural areas towards urban spaces. As a result of these 
developments, a new category of city inhabitants emerged: young people of rural 
origin, working in the city as attendants and usually employed to perform domestic 
tasks. This particular category of people will set themselves up as advocates and 
supporters of urban corrupted morals. Freed from parental – or community – custody 
and control, these young people become easy pray for urban temptations in a city where 
their trace can be easily lost. The current research paper is based on contemporary 
information sources and aims at analyzing the specific manner in which urban 
environment left its own mark upon these destinies trapped in the sphere of 
cohabitation relationships, of illegitimacy and abandonment.  
 
Keywords: modernization, urbanization, migration, domestic servants, urban morals, 
cohabitation relationships, illegitimacy, abandonment. 

 
Sfârşitul modernităţii a adus cu sine în Transilvania, la fel ca şi în alte spaţii 

româneşti sau europene, un nou tip de comportament. Acesta s-a caracterizat, în 
primul rând, prin relaxarea moravurilor iar apoi prin impunerea treptată a unui nou 
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ASPECTE PRIVIND VIAŢA COTIDIANĂ ÎN ORADEA INTERBELICĂ. 
PERIFERIE ŞI PERIFERICI 

ION ZAINEA, GABRIEL MOISA∗ 

ASPECTS REGARDING DAILY LIFE IN INTERWAR ORADEA. 
PERIPHERY AND PERIPHERALS 

Abstract. The periphery of interwar Oradea was made up of a series of districts, 
colonies, suburbs, most of them emerged after 1918, when ethnicity was no longer 
taken into account when settling in the city. Some peripheral districts were bigger, other 
smaller; some were closer to the centre, other farther. Under ethnical report, in some 
districts the majority of the population was formed by Romanians, in other the 
population was mixed (Romanians, Magyars, Jews). The peripheral districts had the 
aspect of villages, with irregular and disordered constructions with unpaved, dirty and 
full of potholes and dust streets, which immediately after rain transformed into mud; to 
this was added the lack of water and sewerage, electricity, the lack of schools and 
kindergartens for children, churches. The periphery represented a source of disease, but 
also the place from which came and where they lived the most paupers, most invalids, 
beggars, bums and prostitutes. Out of lack of funds, the administrative authorities of the 
city couldn’t modernize the districts and improve the living standards of the inhabitants 
in the peripheries, but they were involved in helping the poor, as well as in solving the 
beggar, bums and thieves problem. 
 
Keywords: periphery, districts, poverty, modernization, authorities. 

Oraşul are faţetele sale, mai luminoase ori mai întunecoase, spaţiile sale de 
locuit, care sunt inegale, zonele sale geografice, dar, în primul rând, valorice, 
recunoscute la nivelul comunităţii urbane. Acestea se află cel mai adesea în 
disarmonie, cum este şi cazul centrului şi al periferiei, un tandem în care cel din 
urmă spaţiu se defineşte întotdeauna prin raportare la cel dintâi. 

Oradea, care după 1918 şi-a păstrat specificitatea, tenta rafinat occidentală, 
nu face excepţie. Centrul ei era cochet, dinamic, captivant, multicolor, frumos 
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MARIA CRÎNGACI ŢIPLIC, „Oaspeţii germani” în sudul Transilvaniei. Istorie, arheologie  
şi arhitectură (secolele XII–XIII). Bucureşti: Editura Academiei Române, 2011, 395 p. 

Istoriografia românească dedicată studiului coloniştilor aşezaţi în sudul Transilvaniei în Evul 
Mediu a fost îmbogăţită odată cu apariţia, la prestigioasa editură a Academiei Române din Bucureşti, 
a unei lucrări cel puţin interesantă şi necesară. Volumul „Oaspeţii germani” în sudul Transilvaniei îi 
aparţine unei specialiste aflată în plină ascensiune, cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Socio-
Umane din Sibiu, Maria Crîngaci Ţiplic. Acest demers apare firesc în contextul în care studiile 
publicate în limba română şi care tratează subiectul colonizării germane în sudul Transilvaniei sunt 
net inferioare ca număr celor scrise în limbile germană şi maghiară. Virgil Vătăşianu remarca, în anii 
’60 ai secolului al XX-lea, faptul că cercetătorii români, germani şi maghiari urmează cumva paralel 
căile cercetării, neexistând relaţionări între aceştia, de natură să îmbogăţească bibliografia aferentă 
acestei teme dar să confere şi o uşurinţă în studierea datelor de către un spectru cât mai larg de cititori 
interesaţi, fără a mai exista o barieră lingvistică. Lucrarea de faţă are în vedere, în mod îmbucurător, 
aproape toate scrierile anterioare, indiferent de limba în care au fost acestea redactate. 

Volumul cuprinde vaste informaţii referitoare la prima etapă de colonizare a „oaspeţilor 
germani” de către regalitatea maghiară în sudul Transilvaniei, bazându-se şi pe cercetările anterioare. 
Dar nota de originalitate a lucrării este una pregnantă deoarece autorul are în vedere, cu deosebire, 
cercetările proprii, fie rezultate ale unor campanii arheologice la care a luat parte, fie rezultate ale 
unor analize de monumente, construcţii rămase martore ale activităţilor primilor colonişti germani. 

Cel dintâi capitol al lucrării este dedicat oferirii unor informaţii generale cu privire la aşezarea 
oaspeţilor germani în sudul Transilvaniei în secolele XII–XIII (pp. 9-37). Este avută în vedere 
întemeierea unor aşezări care, mai târziu, vor marca istoria saşilor din Transilvania, precum Sibiu, 
Sighişoara, Orăştie ori Sebeş. Nu sunt ocolite nici aşezările de o importanţă mai redusă, tocmai pentru 
a crea un spectru complet al problematicii colonizării. Consideraţiile de ordin geografic au menirea de 
a furniza unele informaţii preţioase care, spre exemplu, relatează faptul că „întemeierea Sibiului 
(Oraşul de Jos) s-a iniţiat pe un teren mlăştinos, acest lucru reieşind din vechile stampe cu 
reprezentările Sibiului, care redau cetatea Sibiului înconjurată încă din secolul al XVII-lea de lacuri 
întinse, acestea având ulterior şi rol de apărare” (p. 11).  

Cercetarea este una exhaustivă, urmărind toate momentele marcante din istoria de început a 
saşilor transilvăneni. În acest sens amintim, poate cel mai important moment, dar în mod sigur şi cel 
mai nefericit reper din această perioadă, şi anume marea invazie mongolă din anii 1241–1242, care 
surprinde chiar şi centrele urbane în devenire cum sunt Sibiu, Rodna şi Bistriţa. 

Este avut în vedere, după cum aminteam anterior, şi contextul istoric şi politic al aşezării 
oaspeţilor în sudul Transilvaniei, mizându-se pe unele opinii, nu foarte vechi, ale cercetătorilor acestei 
perioade care opiniază cu referire la faptul că războaiele religioase (cruciadele) ar fi jucat un rol 
important în decizia venită din partea regalităţii maghiare de a invita colonişti din părţile centrale ori 
apusene ale Europei de a se aşeza în „terra deserta” din sudul Transilvaniei. Autoarea nu ocoleşte nici 
acest aspect mult discutat în contradictoriu de cercetătorii români, pe de o parte, şi de cei maghiari, pe 
de altă parte, ultimii fiind susţinătorii opiniei conform căreia oaspeţii germani s-ar fi aşezat în teritorii 
complet nelocuite. Evoluţia „de la terra deserta la comitatul Sibiului, de la comitat la scaunele săseşti” 
(pp. 37-47) constituie un subcapitol relevant al celei de-a doua părţi a lucrării, conducând cititorul 
într-o incursiune cronologică şi logică în istoria politică a coloniştilor de neam german.  
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Capitolul al treilea tratează mărturii arheologice şi arhitectonice privind aşezarea oaspeţilor 
germani în sudul Transilvaniei (secolele XII–XIII) (pp. 66-136). Sunt avute în vedere primele 
construcţii ale coloniştilor saşi (pp. 66-93), cultura materială (pp. 93-118), dar şi aspecte privind ritul 
şi ritualul funerar (pp. 121-136). 

De asemenea, sunt prezentate primele construcţii aparţinând stilului romanic, existente pe 
teritoriul Transilvaniei, demonstrându-se că acestea sunt legate de perioada cuceririi maghiare şi de 
consolidarea regatului maghiar în această provincie, perioadă care corespunde secolelor XI-XIII. 
Autorul tratează toate monumentele specifice acestui stil arhitectonic, acordând o atenţie egală atât 
rotondelor existente în centrele urbane importante cum sunt Sibiul sau Orăştie, dar şi construcţiilor 
religioase de tip bazilică din interiorul aceloraşi oraşe dar şi sate săseşti. 

Pe lângă construcţiile cu destinaţie cultică este tratată şi arhitectura civilă, ajungându-se la 
concluzia că cele mai vechi dovezi privind imobilele de lemn aparţinând primilor colonişti germani se 
găsesc tot în spaţiile urbane de mai târziu, la Sibiu şi Sighişoara. Este adevărat, că interesul pentru 
studierea din punct de vedere arheologic a fost unul net în favoarea oraşelor. Deocamdată, sunt 
extrem de rare săpăturile arheologice în cazul satelor locuite de saşi. De fapt, este un caz fericit chiar 
şi săpătura care s-a realizat la bisericile acestor mici comunităţi. Totuşi, în ultima perioadă, se remarcă 
un interes crescut din partea arheologilor care vizează aceste edificii. De fapt, oraşele au beneficiat şi 
de importante prefaceri din punct de vedere al încercării de modernizare continuă, fapt ce a facilitat, 
cu ocazia unor lucrări edilitare de o mai mare sau mai mică importanţă, şi studierea „arhivelor 
pământului” (dacă este să folosim o formulă întâlnită în textul volumului). 

Valoarea oricărei întreprinderi istoriografice este dată de detalii. De obicei, istoriografia 
românească specifică acestei perioade tratează subiecte deja mult dezbătute de istoriografia germană 
şi cea maghiară, limitându-se la nişte traduceri de o oarecare valoare documentară. Nu este însă cazul 
lucrării de faţă. Detaliile la care ne refeream anterior pot fi exemplificate prin amintirea unor multiple 
descoperiri arheologice aparţinând acestei perioade, constând în unelte şi obiecte de uz casnic şi 
gospodăresc din importantul centru urban medieval al Sighişoarei, descoperiri realizate în aşa-numita 
Casa Vlad-Dracul (p. 114).  

Punctul forte al lucrării îl reprezintă cel de-al patrulea capitol intitulat „Repertoriul aşezărilor 
din secolele XII–XIII (atestare documentară, arhitecturală şi arheologică)” (pp. 136-368). Acesta 
reprezintă un capitol care demonstrează o impresionantă capacitate de muncă şi înţelegere a autorului, 
care reuşeşte să trateze aspecte legate de aşezările actuale din sudul Transilvaniei, dar oferă şi 
informaţii destinate a crea o imagine de ansamblu cu privire la aşezările dispărute ori cele incerte din 
acelaşi areal geografic. În mod normal, centrele urbane ocupă un loc important, fiind tratate cele mai 
vechi descoperiri de pe teritoriul acestora. „Reţeta” folosită este cea mai eficientă pentru claritatea 
mesajului transmis. Sunt avute în vedere atestările documentare, arhitecturale şi arheologice ale fiecărei 
localităţi fiind analizate edificiile religioase şi cele laice, dar şi necropolele ori obiectele liturgice. 

În „addenda” acestui volum ne este propusă o încercare de reconstituire a trei biserici romanice 
din sudul Transilvaniei cu ajutorul realităţii virtuale, avându-se în vedere tot atâtea studii de caz: 
Cisnădioara, Orăştie şi Şura Mică. Această parte a lucrării reprezintă, în opinia noastră, un plus 
incontestabil al acesteia care, după cunoştinţa noastră, nu se mai regăseşte nicăieri în literatura de 
specialitate, aferentă subiectului tratat. 

Lucrarea este ilustrată cu hărţi şi planşe alb-negru şi color, multe dintre ele fiind rodul muncii 
autorului, toate de o calitate bună şi redau planuri ale unor edificii de cult, fotografii mai vechi ori 
contemporane ale monumentelor ori descoperirilor arheologice. Reţin atenţia foarte multe dintre 
fotografiile realizate la edificiile importante ale oraşelor transilvănene, cum este catedrala romano-
catolică din Alba Iulia, dar şi de la edificii din centre urbane secundare ca importanţă, aici putând fi 
amintite bisericile din Cisnădie ori Sebeş-Alba. 

Notele de subsol precum şi bibliografia aferentă acestei lucrări dovedesc faptul că suntem în 
faţa unui volum valoros. În consecinţă, suntem nerăbdători a parcurge viitoarele studii ale autoarei, 
convinşi fiind, încă de pe acum, de pasiunea pentru studiu care le va marca.   

Demersul ştiinţific întreprins de Maria Crîngaci Ţiplic a fost concretizat prin apariţia unei 
lucrări relevante pentru istoriografia românească, convingându-ne de faptul că posedă un bagaj de 



3 Recenzii, note bibliografice  293 

informaţii impresionant, care nu ar fi fost de ajuns dacă nu ar fi existat şi capacitatea de înţelegere a 
acestora. Suntem convinşi că lucrarea de faţă va reprezenta un important reper în cercetările viitoare 
dedicate temei abordate, deoarece este una complexă şi completă, studiind primele faze ale colonizării 
germane dintr-o triplă perspectivă: istorică, arheologică şi arhitecturală.  

Cosmin Ignat∗ 

GABRIELA RĂDULESCU, Bistriţa – o istorie urbană. Oraşul medieval. Bistriţa:  
Editura Charmides, [2009], 110 pagini, fotografii şi ilustraţii color 

În epoca medievală, Bistriţa a fost un oraş însemnat, jucând un rol important atât pe plan 
intern, în context transilvan, alături de alte oraşe şi aşezări săseşti, cât şi pe plan extern, în relaţiile cu 
spaţiul extracarpatic răsăritean, întreţinând relaţii economice, comerciale, politice şi diplomatice cu 
statul medieval Moldova.Treptat, importanţa cetăţii şi localităţii urbane Bistriţa a scăzut, însă 
monumentele păstrate ale acelei perioade sunt mărturia evidentă a trecutului. Cu reconstituirea şi 
descrierea acestor vestigii ale vechiului oraş medieval Bistriţa se ocupă cartea Gabrielei Rădulescu, 
apărută cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional.  

Volumul se deschide cu cuvintele lui Giovani Andrea Gromo din secolul al XVI-lea şi 
cuprinde 9 capitole, marcate ca atare în cuprins, concluzii şi rezumate în engleză, franceză şi 
germană, însoţite de note şi bibliografie. Primul capitol, Începuturile oraşului medieval (pp. 7-9) 
punctează cadrul geografic, demografic, economic şi comercial al aşezării fondate de coloniştii saşi, 
fără a intra în teorii şi detalii amănunţite, rezumând rezultatele istoriografiei de până acum şi 
expunând pe scurt ipotezele emise. Următoarele două capitole, Silueta unui oraş medieval şi Stampe 
(pp. 10-18), descriu profilul Bistriţei medievale, dominat de nucleul din jurul bisericii evanghelice şi 
incinta fortificată. Imaginea de ansamblu s-a păstrat de-a lungul timpului, devenind o marcă specifică, 
aşa cum rezultă din vederile panoramice reproduse din fondul arhivelor. Vechile stampe (din 1666, 
1736, 1800), chiar dacă reprezintă oraşul cu mai multă sau mai puţină exactitate ori fantezie, surprind 
aceeaşi imagine, a unei cetăţi dominate de silueta bisericii evanghelice şi verticala turnului ei, 
permanenţe istorice. Tot aici sunt reproduse şi planurile oraşului (cel realizat de Giovanni Morandi 
Visconti din 1699, din 1736, 1750 şi cel după Irina Băldescu).  

Capitolul Surse documentare (pp. 19-23) fixează reperele istorice ale oraşului pe baza actelor 
scrise, ilustrate şi susţinute cu imagini ale documentelor şi privilegiilor din veacurile al XIV-lea şi al 
XV-lea. Capitolul ce urmează, intitulat Cetatea, detaliază structura sistemului de fortificaţii (turnuri, 
porţi), definitivat la sfârşitul secolului al XV-lea şi în primele decenii ale veacului al XVI-lea, când 
Bistriţa capătă înfăţişarea unui burg medieval. În sfârşit, rândurile aparte rezervate alcătuirii oraşului 
medieval descriu pasajele, structura aşezării şi trama stradală, cum s-a configurat spaţiul bistriţean, cu 
suburbiile şi schimbările ce au intervenit în timp.  

Urmează  pieţe şi străzi în oraşul vechi (pp. 34-42), care chiar dacă figurează în cuprins drept 
capitole, de fapt sunt pagini de album cuprinzând reproduceri de cărţi poştale ilustrate cu sumare 
explicaţii. Capitolul final, Monumente de arhitectură în oraşul vechi, este cel mai consistent (pp. 43-73) 
ca întindere şi conţinut, descriind o serie de monumente reprezentative ale oraşului şi definindu-le 
corect din punct de vedere al stilurilor arhitectonice (gotic şi Renaştere): Biserica fostei mănăstiri 
franciscane, azi ortodoxă, Şirul Şugălete – casele gotice, Casa parohială evanghelică, Casa 
Petermann, Biserica evanghelică, Casa Andreas Beuchel, Casa Argintarului. Descrierile sunt ilustrate 
cu reuşite imagini, de arhivă şi contemporane. Concluziile încheie volumul cu fixarea reperelor pentru 
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definitivarea cetăţii şi aprecierea generală a oraşului medieval astfel: „Bistriţa rămâne aşadar unul 
dintre cele mai interesante oraşe medievale din Transilvania, un ţesut urban valoros cu o atmosferă şi 
un farmec aparte” (p. 74). Autoarea nu uită să menţioneze clădirile în stil baroc şi neoclasic, 
aparţinând veacurilor XVIII-XIX şi care întregesc aspectul Bistriţei, alternând cu edificiile medievale 
şi conferind un caracter specific oraşului. De altfel, ultimele imagini reproduse sunt din seria 
monumentelor din această epocă.  

Prin modul de abordare a temei, tratarea şi ilustrarea ei, cartea de faţă este cert un album în 
care autoarea a căutat să definească echilibrat oraşul medieval, respectând condiţionările impuse de 
destinaţia unui album. A reuşit să ofere publicului un volum corect şi decent, excelent ilustrat, un util 
şi profesionist îndrumar, editat în condiţii grafice elegante şi care dispune de rezumate in extenso în 
principalele limbi de circulaţie internaţională. Lectura textului este umbrită doar de frecvente greşeli 
de tipar, mai numeroase din păcate în partea a doua a cărţii, după ce în prima parte lipsesc cu 
desăvârşire. Dincolo de acest reproş, ce nu i se datorează, muzeograful Gabriela Rădulescu a izbutit 
să realizeze un demers de cercetare atentă şi documentată.  

Ruxandra Nazare 
 
 

ARNE FRANKE, Städte im südlichen Siebenbürgen. Zehn kunsthistorische Rundgänge,  
mit historischen Einführungen von Harald Roth. Potsdam: Deutsches Kulturforum östliches 

Europa, 2010, 360 p.+2 h. 

 
Volumul de faţă face parte din seria ghidurilor ştiinţifice care au devenit obişnuite în ultimul 

timp. Autorul se adresează unui public avizat şi în acelaşi timp dornic să-şi completeze cunoştinţele. 
El continuă cu acest volum o muncă începută cu o carte anterioară consacrată bisericilor–cetăţi săseşti 
care s-a bucurat, ca şi lucrarea de faţă, de o bună primire în Germania.1 În consecinţă, este foarte 
important ca informaţiile şi explicaţiile să fie de calitate. Lucrarea are o structură complexă, debutând 
cu o Introducere, în care se fundamentează necesitatea apariţiei: nevoia de cunoaştere a zonei 
culturale din care fusese ales oraşul ce a fost în 2007, împreună cu Luxemburgul, capitala culturală a 
Europei. Pentru autorul german, Transilvania este „una dintre cele mai fascinante zone ale Europei 
Răsăritene” (p. 1). Arnold Franke concepe lucrarea de faţă ca o completare la volumul său anterior 
despre bisericile-cetăţi din sudul Transilvaniei. Urmează câteva consideraţii asupra relaţiei turism-
conservarea şi protejarea monumentelor şi o trecere în revistă a stadiului de conservare a centrelor 
istorice din 10 oraşe sud-transilvănene, asupra cărora autorul se opreşte în prezentarea sa. Autorul 
apreciază, în general, realizările din Sibiu, Braşov ş.a. Dar aproape la fiecare oraş există un „leider...” 
(„din păcate...”): uşi şi ferestre nepotrivite, firme luminoase, culori ţipătoare. A. Franke constata că şi 
în ultimele două decenii s-a mers ca şi în trecut, pe turismul de masă, pe „cultul lui Dracula” şi s-a 
pierdut din vedere istoria reală a acestor oraşe. Autorul apreciază, şi pe bună dreptate, că în afară de 
Sibiu, Braşov, Sighişoara, celelalte oraşe din sudul Transilvaniei sunt aproape necunoscute. Mai 
cunoscut pare a fi Mediaşul, care ar fi profitat de apropierea Biertanului, a cărui biserică-cetate se află 
pe lista UNESCO. Oraşul de pe Târnavă, consideră autorul, are astăzi cea mai bine îngrijită biserică-
cetate din toată Transilvania, în timp ce Sebeşul dispune de cel mai mare altar gotic târziu din toată 
România. Complexul format din catedrala catolică şi cetatea Vauban constituie la Alba Iulia cel mai 
mare complex romanic. La rândul său, Făgăraşul are una dintre cele mai bine păstrate cetăţi din ţară. 
Orăşelul Dumbrăveni, neamintit aproape în niciun ghid turistic, are o biserică baroc cu două turnuri, 
care amintesc că odinoară era oraşul armenilor. Acestea sunt tot atâtea motive pentru care A. Franke 
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s-a oprit în cartea sa asupra acestor vechi centre urbane. Introducerea se încheie cu prezentarea 
structurii cărţii, concepută ca un ghid prin istorie şi cultură. Autorul nu se limitează la descrierea 
oraşului vechi, mărginit de ziduri. În cazul Braşovului sunt menţionate şi cartierele (Scheii), iar la 
Sibiu, suburbiile Guşteriţa şi Turnişor. Urmează o Introducere istorică, semnată de Harald Roth, 
sintetică şi corectă, destinată cititorului occidental, menită să-l familiarizeze cu acest spaţiu. Am 
observa doar că în 1940 nu Puterile Centrale au arbitrat disputa româno-maghiară pentru Transilvania, 
ci puterile Axei, Germania nazistă şi Italia fascistă, care în august 1940 dominau continentul. 

Descrierea celor 10 oraşe urmează ordinea alfabetului latin după denumirea românească: Aiud, 
Alba Iulia, Braşov, Dumbrăveni, Făgăraş, Mediaş, Orăştie, Sebeş, Sibiu, Sighişoara. Pentru fiecare 
oraş, ca şi pentru toponimele folosite sau monumentele prezentate se dau şi denumirile în limba 
germană şi în maghiară. Descrierea are ca părţi principale un scurt istoric al oraşului, un circuit 
urmărind monumentele deosebite, care sunt prezentate în câteva pagini ilustrate şi însoţite uneori de 
planuri. Au fost avute în vedere bisericile, imobile laice, sedii de diferite instituţii, palate, cetăţi, 
statui. În medalioane sunt prezentate subiecte socotite de interes pentru potenţialii vizitatori. Astfel 
sunt descrise succint obiective din împrejurimi ca Teiuş, castelul Bran, platoul „Breite” de la 
Sighişoara, Vinţu de Jos ş.a. Sunt prezentate în casete: Reforma, în legătură cu Honterus, care a 
introdus-o în Transilvania, mitul lui Dracula, armenii transilvăneni, parcul „Astra” din Sibiu şi aleile 
sale cu busturile unor personalităţi legate de oraş. De menţionat că sunt amintite şi monumente 
dispărute ca: bastioanele postăvarilor, curelarilor, ziduri şi porţi demolate de-a lungul secolelor şi 
monumentul lui Arpad de pe Tâmpa la Braşov, Poarta Cisnădiei la Sibiu ş. a. De remarcat că sunt 
menţionate şi monumentele mai noi, obiectivele restaurate în ultimele două decenii şi care pot 
prezenta interes pentru iubitorii de artă. Traseele propuse sunt bine gândite, având în vedere apectele 
reprezentative pentru oraşul în cauză.  

Din aceeaşi grijă pentru cititor, autorul a alcătuit un glosar de 16 pagini, cu termenii de 
specialitate din istoria artei, arhitectură, istorie, întâlniţi în carte, folosiţi pentru o descriere ştiinţifică 
precisă. Astfel sunt explicaţi termeni ca: altar, absidă, basilică, bastion, stilul Brâncoveanu, greco-
catolic, hospites, Valahia, Moldova, Banat etc. La fel de utile cititorului occidental amator de artă şi 
istorie, căruia i se adresează cartea, este adevăratul dicţionar (30 de pagini) de personalităţi, în care au 
fost cuprinse numele prezente în paginile anterioare. Pe lângă principi ai Transilvaniei, Moldovei şi 
Ţării Româneşti întâlnim şi artişti (pictori, sculptori) din diferite epoci, dar şi contemporani, creatori 
de opere menţionate în ghid.   

Următoarea secvenţă o constituie planurile centrelor oraşelor descrise, cu menţionarea 
obiectivelor propuse în circuitele prezentate. În cazul oraşelor săseşti, denumirile de străzi şi pieţe au 
fost date în limbile română şi germană. Pentru turişti sunt foarte utile şi informaţiile privind 
transportul, cazarea în oraşele prezentate, şi chiar alte ghiduri pentru Transilvania, România, 
Republica Moldova. Păstrându-şi rigoarea ştiinţifică, lucrarea se încheie cu o listă bibliografică 
selectivă, în care s-au strecurat două erori: lucrarea Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen, 
München, Langen Müller Verlag, 1998, aparţine lui Konrad Gündisch, în timp ce Studien zur 
siebenbürgischen Kunstgeschichte, Bukarest, Kriterion Verlag, 1976, are ca autori pe Gustav 
Gündisch, Harald Krasser ş.a. Ambele lucrări sunt trecute ca fiind ale Eugeniei Greceanu. Indicele de 
persoane şi cel de locuri (în germană, cu corespondenţele româneşti şi maghiare) încheie lucrarea. 

În concluzie, cartea lui Arne Franke este un ghid elevat, care se adresează unui public cititor 
mai larg, dar dornic de a-şi apropia noi cunoştinţe din surse sigure, ştiinţifice, amator de artă şi de 
istoria sa, de cultură în general. Lecturând acest ghid, vizitatorii interesaţi pot trece la un studiu 
aprofundat, urmărind bibliografia propusă. Formulările autorului au darul de a stârni curiozitatea, de a 
te determina să afli mai mult, te introduc în anumite momente din viaţa unor comunităţi urbane. 
Imaginile, alese cu grijă, sunt sugestive şi îndeamnă la călătoria spre aceste spaţii pentru a lua contact 
direct cu monumentele prezentate. Aceasta a fost posibil şi datorită ţinutei grafice excelente a 
întregului volum, care este o reuşită introducere în istoria oraşelor transilvănene. 

Vasile Ciobanu 
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LAURENŢIU RĂDVAN, Oraşele din Ţările Române în Evul Mediu: sfârşitul secolului al XIII-lea – 
începutul secolului al XVI-lea. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, 658 p. 

 
Încă de la prima vedere, cel mai recent volum publicat de Laurenţiu Rădvan reţine atenţia 

specialistului din domeniul istoriei urbane medievale. Elementele care sar în ochi sunt numele 
autorului, recunoscut în domeniu pe plan internaţional, titlul, indicator al unei teme vaste şi complexe, 
şi volumul paginaţiei, mărturie a unui conţinut potenţial interesant şi al unui travaliu profesional 
îndelungat şi aprofundat. Înainte de a o consulta şi de a-i descoperi calităţile certe, dar şi eventualele 
carenţe, orice explorator al domeniului îşi va da seama că se află în faţa unui ambiţios proiect 
ştiinţific, despre care precizăm că a fost iniţiat cu aproape un deceniu şi jumătate în urmă.  

Privit ca un întreg, volumul reprezintă o premieră istoriografică fiind prima monografie în 
limba română privitoare la procesul de urbanizare a ţărilor române în Evul Mediu. Consultarea 
sumarului consolidează, pe de o parte, această afirmaţie, însă, pe de altă parte, induce şi o evidentă 
senzaţie de deja-vu. Explicaţia constă în faptul că volumul respectiv este rezultatul final al unui 
parcurs ştiinţific şi editorial care, la un moment dat, nu a mai respectat canoanele tradiţionale 
privitoare la diseminarea rezultatelor: mai întâi în limba română şi, eventual, apoi într-una sau mai 
multe limbi internaţionale, în funcţie de valoarea lucrării. Astfel, accentul pus în prezent pe 
vizibilitatea internaţională a rezultatelor cercetării ştiinţifice, fericit combinat cu o conjunctură 
editorială favorabilă, a modificat succesiunea logică a etapelor editoriale, producând efecte benefice şi 
asupra proiectului ştiinţific. Ca atare, nucleul pe care s-a construit volumul actual – la bază o teză de 
doctorat privitoare la procesul de urbanizare medievală din Ţara Românească (Laurenţiu Rădvan, 
Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, Editura Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza”, Iaşi, 2004, 596 p.) – a fost substanţial revăzut şi completat cu o parte amplă, simetrică – 
ce ar fi putut constitui fără îndoială un alt volum individual –, referitoare la procesul de urbanizare 
medievală din Moldova. A rezultat o consistentă monografie care, cu siguranţă, ar fi fost publicată 
mai întâi în limba română dacă o ofertă greu de refuzat din partea unei prestigioase edituri 
internaţionale nu ar fi schimbat priorităţile editoriale ale autorului. În acest fel, o ediţie în limba 
engleză (Laurenţiu Rădvan, At Europe’s Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities. 
Brill: Leiden, Boston, 2010, 613 p.), bine primită pe plan naţional şi internaţional, a precedat actuala 
ediţie românească. Chiar dacă situaţia pare puţin ciudată, ea a produs evidente efecte ştiinţifice, atât în 
ceea ce priveşte prestigiul profesional al autorului, cât şi în domeniul istoriografiei naţionale, care şi-a 
consolidat astfel vizibilitatea internaţională printr-o lucrare de referinţă. 

Pe măsura apariţiei lor, am avut prilejul să prezentăm cele două volume de autor tot în paginile 
acestei reviste [Historia Urbana 12, nr. 1–2, (2004): 173-175 şi 19 (2011): 223-225], fapt pentru care 
ne vom limita acum doar la evidenţierea aspectelor de noutate care diferenţiază ediţia recent apărută 
în limba română de cea din 2008, publicată în limba engleză. 

Diferenţele de titlu, explicabile într-o anumită măsură şi prin politicile comerciale ale 
editurilor, indică din start că ediţia actuală nu reproduce întocmai ediţia în limba engleză. Este vorba, 
mai degrabă, de o variantă semnificativ îmbunătăţită prin continuarea cercetării în răstimpul dintre 
datele publicării. După cum evidenţiază şi autorul, diferenţa cea mai sesizabilă – şi profitabilă pentru 
cititor, adăugăm noi – constă în actualizarea bibliografiei naţionale şi internaţionale, apărute în 2008–
2011. Cele cca 800 de note suplimentare faţă de ediţia în limba engleză sunt mărturia cantitativă a 
unui efort de înnoire [bibliografică] ce nu s-a limitat la simpla inventariere a unor noi titluri, ci a 
permis numeroase completări şi chiar modificări de substanţă pentru întregi secţiuni din cadrul 
volumului. Majoritatea intervenţiilor sunt localizate în părţile a doua şi a treia ale volumului, în 
special la secţiunea dedicată micro-monografiilor de oraşe din Ţara Românească şi, mai ales, din Moldova. 

Autorul a păstrat aceeaşi structură echilibrată şi logică specifică ediţiei în limba engleză, 
alcătuită din trei părţi, subdivizate în câte trei capitole, şi acestea cu multe similarităţi tematice. Prima 
parte, mai generală, tratează fenomenul urban medieval din Europa Centrală şi de Est, în special din 
Polonia, Ungaria (inclusiv Transilvania) şi sudul Dunării, completată cu studii de caz concludente 
pentru evoluţia urbană din aceste arii geopolitice. Utilizarea selectivă a celor mai recente rezultate din 
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istoriografia internaţională este vizibilă nu numai la nivel documentar, ci şi teoretic şi metodologic. În 
acest sens, remarcăm interesul constant al autorului pentru valorificarea acestor informaţii în manieră 
comparativă, atât în ceea ce priveşte tratarea de ansamblu a fenomenului urban medieval, cât şi în 
desluşirea unor aspecte demografice, legislative, economice şi urbanistice privite prin prisma 
variatelor interferenţe politice, economice şi culturale specifice civilizaţiei Europei medievale. 

Celelalte două părţi se referă la geneza şi evoluţia oraşelor medievale din Ţara Românească şi 
Moldova. După cum am mai menţionat cu altă ocazie – fapt pentru care nu vom intra în detalii – 
aceste părţi sunt structurate simetric şi se referă la geneza, evoluţia şi organizarea oraşelor medievale, 
aspecte demografice şi economice, structuri sociale şi etnice, organizare administrativă şi instituţii 
centrale, topografie şi toponimie urbană. Capitolele de sinteză sunt însoţite de micro-monografii de 
târguri şi oraşe, unele dintre localităţile analizate beneficiind pentru prima dată de o tratare ştiinţifică 
închegată şi pertinentă, privitoare la faza de început a evoluţiei lor urbane. 

Reeditarea sau traducerea unei lucrări ştiinţifice prezintă, de obicei, un avantaj evident pentru 
autorul constant interesat de perfecţionarea rezultatelor activităţii ştiinţifice. Situaţia este şi mai 
profitabilă atunci când acesta beneficiază de un feedback profesional rezultat din critica de 
specialitate. Prin volumele anterior publicate, Laurenţiu Rădvan s-a regăsit în ipostaza de a recepta 
atât aprecierile cât şi criticile colegilor de breaslă, români sau străini. Convins de justeţea rezultatelor 
sale şi onest în dialogul profesional, el şi-a menţinut cu  fermitate opiniile, pe care şi le-a motivat 
logic. Considerăm demonstraţia convingătoare nu doar la nivelul declaraţiilor autorului (p. 10), ci mai 
ales în conţinutul monografiei la care ne referim.  

Dacă este relativ uşor să inventariem, uneori cu cinică satisfacţie, carenţele generale sau de 
detaliu ale unei lucrări ştiinţifice, este infinit mai greu să depăşim barierele informaţionale ale 
surselor. Cel mult putem extinde perspectiva pe care ne-o deschid sursele spre un orizont al ipotezelor 
credibile, dar fără experienţă şi prudenţă profesională putem uşor aluneca pe tărâmul 
fantasmagoriilor. Izvorul istoric, de orice fel, analizat minuţios şi utilizat critic, a fost temelia pe care 
autorul şi-a construit argumentaţiile şi pe care şi-a susţinut afirmaţiile şi ipotezele. El a valorificat cu 
multă pricepere sursele avute la dispoziţie şi, acolo unde acestea au lipsit sau au tăcut, a elaborat 
ipoteze plauzibile. Până când cercetările viitoare vor putea consolida sau invalida ipotezele respective, 
aprob şi adopt prudenţa autorului. 

Nu pot încheia fără să remarc curajul autorului de a-şi asuma, cu mulţi ani în urmă, o sarcină 
atât de dificilă şi fără a aprecia viziunea pe termen mediu şi lung asupra unui program de cercetare 
individual. Performanţa este cu atât mai lăudabilă cu cât puţine instituţii de cercetare din România 
contemporană se pot lăuda cu un palmares similar în ceea ce priveşte planificarea şi realizarea unor 
proiecte de lungă durată. În ceea ce priveşte rezultatul cercetării, acesta reprezintă o piatră de hotar în 
domeniul istoriei urbane româneşti. Deşi subiectul acestei lucrări acumulează istoriografic, pe diverse 
segmente tematice şi cronologice, precursori prestigioşi şi rezultate valoroase, este pentru prima dată 
când beneficiem de o perspectivă de ansamblu – mult mai complexă şi categoric mai completă faţă de 
realizările anterioare – asupra genezei şi evoluţiei vieţii urbane medievale din ţările române. Pentru 
acest fapt, dar mai ales pentru calităţile ei ştiinţifice – pe care vă invităm să le descoperiţi –, 
considerăm că substanţiala monografie publicată de Laurenţiu Rădvan este una dintre realizările 
fundamentale din domeniul istoriei urbane româneşti. 

Dan Dumitru Iacob 
 
 

GHEORGHE I. CANTACUZINO, Începuturile oraşului Câmpulung şi curtea domnească.  
Aspecte ale civilizaţiei urbane la Câmpulung. Bucureşti: Editura Academiei Române,  

2011, 237 p. (89 planşe). 

 
În 2011, domnul Gheorghe I. Cantacuzino a publicat la Editura Academiei Române o mult-

aşteptată şi necesară sinteză a cercetărilor întreprinse de domnia sa şi un grup de colaboratori în 
ultimele decenii la Câmpulung. Săpăturile arheologice au debutat în 1975 şi s-au întins timp de nu 
mai puţin de 30 de ani (cu intermitenţe), pe parcursul a 12 campanii. Din păcate, condiţii 
independente de voinţa autorului nu au permis cercetarea completă şi continuă a acestui important sit: 
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construcţiile moderne ale Liceului „Dinicu Golescu”, ridicate abuziv şi fără nicio supraveghere pe o 
parte din locul vechii curţi domneşti; desfiinţarea Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional în 1977, 
implicit, lipsa fondurilor; nepublicarea în întregime a săpăturilor anterioare. După cum susţine şi 
autorul, lucrarea are menirea de a contura locul pe care l-a deţinut ansamblul de lângă biserica 
domnească în cadrul acestui vechi oraş, de a prezenta evoluţia monumentelor componente, precum şi 
de a descrie materialele arheologice descoperite.  

Volumul este structurat în patru mari componente. În prima parte este analizat stadiul 
informaţiei, pornind de la izvoarele scrise, care, mai ales pentru prima parte a istoriei acestui oraş, 
sunt puţine, incomplete şi lipsite de detalii lămuritoare (pp. 9-11). Se continuă cu o descriere a 
săpăturilor arheologice întreprinse înainte de 1975, cu accent pe activitatea desfăşurată în interiorul 
bisericii domneşti în 1924 de Virgil Drăghiceanu, pe cercetările din 1963-1965 de la biserica Bărăţia 
şi pe sondajele efectuate de-a lungul timpului în mai multe biserici ortodoxe din oraş (pp. 11-15). 

Partea a doua se ocupă de aspecte ale civilizaţiei urbane la Câmpulung. Autorul face o trecere 
în revistă a principalelor teorii ce privesc începuturile oraşului, preluând uneori unele teorii ce nu au 
suficientă susţinere. Se acceptă faptul că grupuri de saşi din Transilvania s-au stabilit aici în cursul 
sec. al XIII-lea, dar se afirmă că aceştia „au convieţuit cu vechea obşte sătească şi mai târziu s-au 
integrat în aceasta” (p. 17). Simpla comparare a privilegiului Câmpulungului (păstrat în documente 
din secolul al XVII-lea) cu drepturile acordate saşilor la nord de munţi de regii maghiari reliefează 
numeroase similitudini, ce nu pot duce decât la concluzia că privilegiul de care vorbim a fost dat 
iniţial saşilor instalaţi la Câmpulung şi nu unei ipotetice obşti autohtone. De altfel, Gh. I. Cantacuzino 
constată şi se întreabă de ce nu există nici o biserică ortodoxă mai veche decât bisericile catolice şi 
biserica domnească. Autorul presupune pentru unele dintre bisericile ortodoxe o vechime mai mare, 
nedemonstrată însă nici măcar pe cale arheologică. Dilema de faţă se adaugă unei controverse mai 
largi, parţial ignorată de către istorici, anume lipsa descoperirii unor lăcaşuri de cult, atât la sud, cât şi 
la răsărit de Carpaţi, mai vechi de a doua jumătate a secolul al XIII-lea. Oricât am aloca acestor 
posibile (şi dorite) lăcaşuri o vechime mai mare, ele încetează să apară, fapt ce ridică unele semne de 
întrebare, al căror răspuns se lasă aşteptat. Autorul nu se implică în analiza acestor dispute istorice şi 
istoriografice, ci preferă trecerea în revistă a diverselor ipoteze susţinute de specialişti de-a lungul 
timpului, punând accent pe tema centrală a volumului, raportul dintre geneza oraşului şi reşedinţa 
voievodală. Sunt prezentate cu această ocazie monumentele medievale ale oraşului, cu principalele 
date istorice, arheologice şi arhitectonice ale acestora  (pp. 25-30). 

Cea mai consistentă secţiune a lucrării cuprinde analiza cercetărilor arheologice din zona 
fostei reşedinţe domneşti din Câmpulung (ansamblul mănăstirii „Negru Vodă”) din perioada 1975-
2005. Marele merit al acestei lucrări este dat nu numai de faptul că ne oferă sinteza mult-aşteptată a 
acestor cercetări, ci şi impunerea, cred decisivă, a concluziei că oraşul Câmpulung a avut o curte 
domnească. Până la iniţierea săpăturilor arheologice, aceasta era doar bănuită (pe baza unor surse 
scrise lipsite însă de consistenţă) sau chiar contestată. Autorul prezintă situaţia de la biserica 
domnească, refăcută de două ori pe vechile fundaţii, cu refolosirea de fiecare dată a unei părţi din 
materiale (pp. 47-50). Un pas mare înainte a fost dat de faptul că cercetările coordonate de domnul 
Cantacuzino au permis evidenţierea la 30 m est de lăcaşul de cult a unei mari construcţii, care prezintă 
câteva caracteristici ce permit considerarea ei ca o casă domnească, ori o parte a acesteia: dimensiuni 
apreciabile (lăţime de cca. 10 m, lungimea nu a putut fi determinată), ziduri groase de cca. 1 m, 
pardoseală interioară cu cărămizi, val cu şanţ de pământ la exterior, lat de cca. 8,80 m (identificat pe 
latura de sud). Din punct de vedere cronologic, această clădire poate fi ipotetic plasată la mijlocul 
secolului al XIV-lea, cu dezafectare înainte de 1442, de când datează o monedă de la Vladislav I al 
Ungariei. Lucrarea propune reanalizarea situaţiei unei alte clădiri ce pare să facă parte din vechiul 
ansamblu domnesc şi despre care s-a crezut iniţial că făcea parte dintre clădirile hanului şi prăvăliilor 
mănăstirii lui Matei Basarab. Reevaluarea informaţiilor deţinute permite încadrarea probabilă a acestei 
construcţii în rând cu clădirea de mai sus, ca parte a curţii iniţiale de la Câmpulung (pp. 52-60). Autorul 
trece în revistă apoi construcţiile de zid ridicate şi descoperite în ansamblul curţii, al viitoarei 
mănăstiri, din secolul al XV-lea şi până în secolul XX, cu accent pe refacerile bisericii domneşti, 
„casa egumenească”, biserica bolniţei, incintă (pp. 61-79). Această secţiune a lucrării este completată 
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de prezentarea, cu detaliile aferente (număr de morminte, datare, orientare, inventar) a necropolei 
dezvoltată din secolul al XV-lea, după ruinarea curţii, în jurul bisericii domneşti (pp. 79-83). 
Catalogul mormintelor, împreună cu lista obiectelor descoperite, se află la pp. 85-105, constituind un 
foarte util şi necesar instrument pentru antropologi şi nu numai. 

Partea a treia a lucrării cuprinde descrierea materialelor arheologice descoperite în zona fostei 
curţi domneşti de la Câmpulung, ce sunt prezentate în următoarea ordine: elemente arhitecturale, 
obiecte de fier, ceramică, sticlă, podoabe, piese de vestimentaţie şi monede (pp. 107-117). Autorul 
precizează că, din motive obiective, nu s-a făcut o prezentare exhaustivă a materialelor, ci o selecţie a 
celor mai reprezentative exemple din fiecare categorie. S-a pus accent pe analiza datelor arheologice 
care privesc vestigiile ce ţin de locuirea din diferite perioade, inclusiv din secolele XVII-XVIII, toate 
acestea fiind edificatoare pentru a defini mai bine caracteristicile civilizaţiei urbane din Câmpulung. 

Volumul se încheie cu concluzii, bibliografie, un rezumat în limba franceză, la care se adaugă 
un important grupaj de 89 de planşe, utile cercetătorilor interesaţi. Prin această lucrare, domnul 
Gheorghe I. Cantacuzino a reuşit să ne ofere o reuşită monografie arheologică, ce lămureşte în bună 
parte, pe baza rezultatelor săpăturilor efectuate în ultimele decenii, evoluţia monumentelor din cadrul 
complexului fostei curţi domneşti de la Câmpulung. Istoria acestui oraş este astfel completată cu un 
volum ce permite întregirea imaginii pe care o avem cu privire la apariţia şi evoluţia celor mai vechi 
centre urbane ale Ţării Româneşti. 

Laurenţiu Rădvan   

 
 

SIMION CÂLŢIA, Aşezări urbane sau rurale? Oraşele din Ţările Române de la sfârşitul secolului  
al 17-lea la începutul secolului al 19-lea. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti,  

2011, 467 p. 

 
Recent, Simion Câlţia, de la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, a publicat o 

lucrare pe un subiect de mare interes pentru cercetătorii ce îşi îndreaptă preocupările spre perioada de 
tranziţie dintre evul mediu şi epoca modernă, şi anume oraşele din spaţiul românesc, fiind pus în 
discuţie caracterul urban al acestora. Încă din cuvântul de deschidere, suntem înştiinţaţi că acest 
volum are la bază lucrarea de doctorat a autorului, susţinută în Franţa, în anul 2008.  

În Introducere, Simion Câlţia trasează direcţiile metodologice ale cercetării istoriei urbane din 
ultimele decenii, abordând problema surselor, limitele cronologice şi geografice propuse, precum şi 
interpretările din istoriografia românească. În această ultimă privinţă, autorul preferă o analiză 
selectivă, lăsând deoparte mai mulţi autori cu contribuţii semnificative în domeniul istoriei urbane; 
probabil, motivul a fost acela că s-a pus accent pe problema definirii oraşului, în raport cu lumea 
satului. Interesantă este introducerea în discuţie – cu potenţial comparativ – a cazului asemănător al 
Suediei, ceea ce arată că nu numai în spaţiul românesc cercetătorii s-au confruntat cu această 
„dilemă”, ci şi în alte regiuni – pe care în anumite privinţe le putem considera marginale – ale 
continentului (cred că aici putem adăuga şi cazul Irlandei, chiar al Norvegiei). 

Primul capitol trimite spre o categorie mult-invocată de surse, mărturiile călătorilor străini. 
Percepţia diverşilor călători este trecută prin filtrul unui set de criterii aplicate indirect de aceştia 
oraşelor din spaţiul Principatelor, criterii comparative, ce situau aceste centre mai aproape sau nu de 
aşezările similare din restul Europei: zidul de incintă, distribuţia spaţială interioară, aspect, biserici, 
palatul domnului, străzi, episcopii, economie, dimensiuni etc. Ne-a atras atenţia o remarcă potrivită a 
autorului, anume faptul că, în genere, în istoriografia românească, în categoria „călătorilor străini” 
sunt adunate la grămadă personaje foarte diferite. Pe lângă diverşi diplomaţi, negustori, oameni de 
arme etc. sunt consideraţi „călători” şi cei ce au stat în Principate o perioadă mai întinsă de timp; ne 
referim la secretari ai domnului, doctori, misionari şi alţii, ce au petrecut vreme îndelungată aici, 
depăşind „statutul” de simpli trecători prin ţară. Autorul demontează rând pe rând, cu argumente sumare, 
dar suficiente, fiecare criteriu invocat de călători pentru a contesta urbanitatea oraşelor din Principate. 
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În al doilea capitol, Simion Câlţia se ocupă de „dimensiunea demografică a oraşului” şi de 
„problema oraşelor mici”. Stabilirea numărului populaţiei urbane din spaţiul românesc reprezintă o 
întreprindere foarte dificilă pentru orice istoric, datorită lipsei unor surse credibile şi cuprinzătoare. 
După ce trece în revistă situaţia pe plan european, autorul ia în discuţie spaţiul Ţărilor Române, 
începând cu diversele opinii ale istoricilor (Iorga, Giurescu, Berindei). Suntem de acord cu concluzia 
la care ajunge Simion Câlţia, anume că este eronată din punct de vedere metodologic abordarea 
comparată a oraşelor din Principate, în majoritate mici din punct de vedere al populaţiei, cu centrele 
urbane mari ale Europei. Nici în vestul şi centrul continentului, oraşe precum Paris, Milano sau 
Londra nu reprezentau „norma”, peisajul urban, care era de fapt dominat de oraşele mici, ce făceau 
mai bine legătura cu mediul majoritar rural (exceptând unele regiuni ale Olandei şi Italiei, restul 
Europei era încă dominat de sate), ce furniza resursele necesare traiului. 

Lucrarea continuă cu un capitol ce tratează raportul dintre oraş şi agricultură. Multă vreme s-a 
susţinut, idee ce a făcut carieră în istoriografia românească, că cele două sunt incompatibile. Urmând 
acelaşi model de lucru, autorul întreprinde o analiză detaliată a situaţiei pe plan european, aducând 
argumente în favoarea practicării în secolele XVII-XVIII a agriculturii în oraşe, inclusiv în cele mari, 
prezenţa acestei ocupaţii nefiind un indicator obligatoriu de ruralitate (pp. 124-188). Pentru spaţiul 
românesc este adus drept argument cazul oraşului Gherghiţa, a cărui moşie a fost dăruită Mitropoliei 
în secolul al XVIII-lea, iar locuitorii au devenit o parte birnici, o parte păstrându-şi drepturile de 
„vechi orăşeni” (pp. 189-190). Acest caz este unul exemplar, însă nu suficient, de vreme ce mai pot fi 
aduse în discuţie şi alte oraşe ce au „dispărut” în secolul al XVIII-lea, precum Floci sau Târgşor, fără 
a le mai aminti pe cele din Moldova.  

Capitolul al patrulea reprezintă, după părerea noastră, adevărata coloană vertebrală a 
volumului, fiind intitulat sugestiv: Modelul urban occidental şi oraşul românesc. Firesc, Simion 
Câlţia tratează mai întâi starea surselor, destul de precară, după cum o ştie orice istoric interesat de 
subiecte ce ţin de perioada pre-modernă a istoriei românilor. Autorul purcede apoi la cercetarea pieţei 
oraşului şi a principalilor clienţi ai acesteia: elita (boierii, clerul înalt), domnul şi curtea sa, ţăranii 
etc., susţinând în mod plauzibil ponderea redusă a multora dintre aceste categorii (spre exemplu, 
ţăranii şi boierii) în raport cu piaţa urbană. Urmează o analiză a practicării agriculturii în oraşe, cu 
discuţii pe sub-teme, precum terenul agricol, păşunile, grădinile, livezile şi viile. Ar fi fost de dorit ca 
subiectului major al viticulturii să i se acorde mai multă atenţie (ocupă doar câteva rânduri, la  
pp. 311-312), când ştim din numeroase surse cât de importantă era această ocupaţie – ce o putem 
socoti mixtă, atât agricultură, cât şi meşteşug şi comerţ, pentru că implică atât cultivarea viţei de vie, 
cât şi producerea vinului şi vânzarea lui – pentru orăşenii din Principate. Concluziile sunt însă 
pertinente: orăşenii din Ţările Române, la fel ca cei din Occident, au acelaşi interes pentru deţinerea 
de terenuri agricole, pe moşia oraşului şi chiar în sate, agricultura fiind o ocupaţie complementară 
pentru ei, alături de meseria de bază. Se adaugă două excelente studii de caz, două investigaţii ale 
ponderii diferitelor activităţi economice din Bârladul de la începutul secolul al XIX-lea (pp. 324-347) 
şi din Craiova de la cumpăna dintre secolele XVIII şi XIX (pp. 347-358) – studii ce merită pe viitor 
extinse şi pentru alte oraşe –, în care autorul demonstrează că în cadrul populaţiei acestor centre, din 
punct de vedere atât demografic, cât şi numeric, elementul predominant este format din negustori şi 
meşteşugari. 

Ultimul capitol este dedicat mahalalei, ca indicator al urbanităţii, capitol care este însă şi cel 
mai sumar din lucrare (pp. 421-434). Mahalaua apare ca „o formă de structurare a comunităţii”, 
construită strict teritorial şi incluzând pe toţi cei ce o locuiesc, indiferent de stare. Este subliniată 
legătura indisolubilă dintre mahala şi propria biserică, precum şi identitatea dintre mahala şi parohie, 
ca semn al urbanităţii unei aşezări. Autorul susţine, cu anumită dreptate, că dacă o localitate avea cel 
puţin două biserici parohiale nu mai putem vorbi de sat, ci de oraş. 

Lucrarea se încheie cu o serie de concluzii, cu care, în bună parte, suntem de acord (pp. 435-446). 
Simion Câlţia a demonstrat că punerea la îndoială de către anumiţi istorici a caracterului urban al 
aşezărilor importante din Principate nu se susţine. Alegerea marilor oraşe din restul Europei ca 
element de referinţă nu reprezintă cea mai bună abordare, istoricul de azi fiind nevoit să apeleze la 
analiza comparativă a oraşelor mici pentru a înţelege mai bine fenomenul urban din spaţiul extra-
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carpatic. În fine, pentru a-l cita chiar pe autor, „prin prisma criteriului economic, localităţile din cele 
două Principate sunt în mod clar oraşe”. 

În ceea ce ne priveşte, credem că în lucrare ar fi trebuit mai bine discutat raportul dintre oraş şi 
domnie. În secolul al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului următor, încă supravieţuiau vechi 
concepte, de origine medievală, ce priveau oraşul ca stăpânire a domnului. Rămân, prin urmare, fără 
un răspuns deplin unele întrebări ce privesc ceea ce autorul numeşte „oraşele mici”: Din perspectiva 
domniei, toate erau considerate oraşe? În ce măsură târgurile ridicate pe moşiile boierilor spre finele 
secolului al XVIII-lea erau oraşe? Diferenţele (sau apropierile) terminologice dintre „târg” şi „oraş” 
meritau mai multă atenţie şi trimitere directă spre surse. 

Pentru că se referă la perioada secolelor XVII-XVIII, când influenţa orientală asupra Ţărilor 
Române, implicit asupra oraşelor, a fost la apogeu, ar fi fost de dorit ca autorul să realizeze câteva 
incursiuni comparative şi în regiunile de la sud de Dunăre, unde cu siguranţă ar fi găsit elemente 
interesante. A fost preferată în schimb raportarea cu preponderenţă la spaţiul vest-european, în 
condiţiile în care, între acesta şi Principate, se pot trasa numeroase paralele, cu toate că sunt prezente 
şi semnificative decalaje. Lucrări precum cele ale lui Nikolai Todorov (The Balkan City, 1983) sau 
Traian Stoianovich (Model and Mirror of the Premodern Balkan City, 1970) – pentru a aminti doar 
două titluri ce ne sunt la îndemână –, cu privire la oraşele balcanice, puteau fi prezente mai pe larg în 
carte. În ceea ce priveşte aparatul critic, autorul a preferat să nu folosească nici sistemul recomandat 
de Academie, nici pe cele uzitate in plan internaţional (Chicago manual of style sau altele), astfel că 
numeroase lucrări sunt reproduse în notă de mai multe ori cu referinţă bibliografică deplină, situaţie 
ce a dus uneori la o încărcare inutilă a sistemului de notare. Acest fapt nu afectează însă calitatea 
lucrării, fiind o chestiune de formă asupra căreia se poate reveni într-o ediţie viitoare. 

Cartea lui Simion Câlţia reprezintă o apariţie necesară pentru istoriografia românească. 
Cercetarea oraşelor din perioada pre-modernă a fost neglijată în ultimele decenii, astfel că se simţea 
nevoia acoperirii acestui gol istoriografic, volumul de faţă având marele merit că se raportează într-o 
bună măsură metodologic şi bibliografic la istoriografia europeană. Considerăm că autorul a reuşit să 
transmită un mesaj şi o perspectivă ce le socotim apropiate de realităţile urbane ale vremii, în 
concordanţă cu viziunile actuale din istoriografia occidentală privind oraşele din perioada pre-
modernă. Stilul lucrării este unul agreabil, autorul punctând bine majoritatea problemelor ce au fost 
luate în discuţie şi oferind un răspuns credibil întrebării din titlu. Drumul spre mai buna înţelegere a 
lumii oraşelor din secolele XVII-XVIII a fost acum redeschis, însă mai este cale lungă de străbătut 
până vom putea avea o imagine completă asupra acestei lumi şi a oamenilor ce o populau. 

Laurenţiu Rădvan 
 
 

SPIRIDON CRISTOCEA, ELENA ROTARU, ROMEO MASCHIO, Piteştiul de altădată – o istorie ilustrată / 
Piteşti in Old Times – An Illustrated History. Piteşti: Editura Ordessos, 2011, 250 p. 
 
La capătul unui îndelungat şi riguros efort de documentare întins pe durata a mai bine de două 

decenii, cei trei autori, membri ai colectivului de muzeografi al Muzeului Judeţean Argeş, ne propun 
umplerea unui gol în peisajul bibliografic relativ la istoria şi evoluţia Piteştiului: un album care să 
redea cât mai fidel imaginea unei lumi vii odinioară, astăzi stinse în mare parte, demolată sub 
tăvălugul sistematizărilor şi modernizărilor succesive – aceea a oraşului vechi. 

Pentru cel ce străbate la pas sau în goana maşinii Piteştiul de astăzi, senzaţia de nou şi modern, 
de oraş fără trecut şi fără personalitate este, dincolo de orice îndoială, una reală şi omniprezentă. 
Admirabila poziţionare geografică a oraşului („acolo unde-n Argeş se varsă Râul Doamnei...” – Ion 
Pillat) dată de valorificarea condiţiilor de mediu, nu a fost completată cu cealaltă jumătate a paharului 
– generarea şi protejarea unei identităţi proprii întemeiată pe asumarea valorilor trecutului. Impresia 
că te afli în mijlocul unui oraş întemeiat în a doua jumătate a secolului al XX-lea este probabil mai 
puternică decât în orice altă aşezare urbană dintre Carpaţi şi Dunăre. Beton, ciment, asfalt, marmură, 
inox (mult prea mult inox), aluminiu, plastic, sticlă de toate nuanţele, mată, translucidă, gri, 
argintie…, totul amestecat într-un ansamblu urban dezvoltat haotic, rebel şi dezinvolt, ce nu vrea să 
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ţină seama de vreun regim arhitectonic, ba chiar nici măcar de vreo regulă elementară a bunului simţ. 
Lipsiţi de perenitatea elementelor identitare ale oraşului vechi, piteştenii privesc întotdeauna spre 
viitor, niciodată spre trecutul pe care nu-l cunosc şi care oricum nu le este la îndemână. Poate aşa se 
explică, printre altele, şi absenţa unui muzeu al oraşului... Aşadar, nu credem că mai trebuie insistat 
asupra necesităţii şi utilităţii unor lucrări destinate nu numai specialiştilor, ci şi publicului larg, 
întocmite cu pricepere şi responsabilitate, precum cea prezentată aici.     

După un cuvânt-înainte semnat de academicianul Răzvan Theodorescu (p. 4) şi două invitaţii 
la lectură adresate de oficialităţile judeţene şi municipale reprezentate de Constantin Nicolescu, 
preşedintele Consiliului Judeţean Argeş (p. 5), respectiv de Tudor Pendiuc, primarul Piteştiului (p. 6), 
introducerea familiarizează cititorii cu subiectul volumului şi cu unele aspecte precum fondul 
documentar utilizat, dificultăţile întâmpinate pe parcursul elaborării şi limitele lucrării, prezentarea 
succintă a bibliografiei istorice a oraşului etc. (pp. 7-11). Din introducere aflăm că elaborarea 
albumului a fost într-o oarecare măsură facilitată de importanta colecţie patrimonială de cărţi poştale, 
ilustrate şi vederi de epocă deţinută de Muzeul Judeţean Argeş, însă demersul autorilor nu s-a limitat 
numai la această colecţie, ci şi la altele, fie ele publice (Biblioteca Academiei Române), fie private 
(colecţia Gheorghe Frunză, colecţia arh. Alexandru Mulţescu).    

O primă secţiune a volumului este dedicată relatărilor călătorilor străini  despre oraşul de pe 
malul Argeşului (pp. 12-22). Fără a insista asupra acestor mărturii (deja cunoscute prin intermediul 
seriei Călători străini despre Ţările Române), autorii  prezintă o serie de descrieri diverse şi uneori 
contradictorii ale oraşului, aşa cum era acesta văzut între 1640 (Petru Bogdan Bakšic) şi 1866 
(Auguste Dieudonné Lancelot). 

Urmează apoi prezentarea stemelor şi sigiliilor oraşului (pp. 23-24), de la cel mai vechi simbol 
heraldic cunoscut (ante 1643), recent descoperit în fondurile arhivistice, până la stema actuală 
reprezentată de compoziţia eterogenă  ce nu are prea multe în comun cu istoria oraşului şi nici cu 
iconografiile stemelor sale tradiţionale, aprobată însă de guvernul ţării în 2003 şi aflată în uz în prezent. 

Reprezentării Piteştiului în cartografie îi sunt rezervate şapte pagini (pp. 25-31). Sunt ilustrate 
atât hărţi mai largi, în care şi Piteştiul este punctat mai mult sau mai puţin detaliat (harta austriacă – 
1791, harta Szathmáry şi harta Papazoglu – 1864 şi o hartă militară de la 1909), dar şi trei planuri ale 
oraşului din diverse etape istorice: 1885, 1943 şi 1969.  

După prezentarea unor imagini generale ale oraşului până în perioada interbelică (pp. 32-38) 
văzut dinspre vest,  de pe terasele succesive ale Argeşului,  urmează o serie de ilustrate combinate 
(pp. 39-42), pentru ca apoi să înceapă ilustrarea categoriilor importante de elemente arhitectonice şi 
de ambient ale Piteştiului vechi.  

Parcurile (pp. 43-68) sunt reprezentate de Grădina Publică, Trivalea şi Parcul Ştrand, fiecare 
dintre ele cu istoria sa şi cu un farmec aparte. Bulevardelor şi străzilor importante ale oraşului le-a 
fost rezervată o secţiune importantă în economia albumului (pp. 69-106), pe deplin justificat dacă 
avem în vedere că pentru unele din aceste străzi singurele mărturii documentare sunt cele păstrate în 
ilustratele de epocă. Acesta este cazul străzii centrale Doamna Bălaşa, demolată total în anii '60 ai 
secolului XX, dar şi al străzii Teiuleanu, demolată în 1979. Interesantă este şi soarta unui ansamblu 
deosebit pentru arhitectura oraşului vechi, şi anume frontul de nord al străzii Târgu din Vale. În 1988, 
întregul front alcătuit din clădiri vechi cu etaj a fost ras de pe faţa pământului pentru a face loc unui 
sinistru „circ al foamei” (elegant denumit în text „complex comercial cu cupolă” – p. 103), încă 
nefinalizat în 1989, la sfârşitul „Epocii de Aur”, şi transformat ad hoc, în primii ani ai „capitalismului 
sălbatic”, în... universitate.  

Din secţiunea dedicată monumentelor comemorative (pp. 107-117) rămânem cu imaginea unui 
Piteşti al statuilor mutate sau dispărute. Patru monumente au fost „plimbate” prin oraş dintr-un loc în 
altul, după cum dictau interesele urbanistice, edilitare sau politice de moment şi fără a se ţine seama 
de mediul ambiental şi regimul arhitectonic al zonei de amplasament: Monumentul Veteranilor, 
bustul lui Gh. Ionescu-Gion, bustul lui Ion C. Brătianu şi statuia „1907”. Alt monument, cel al 
tunarilor, deşi nu a fost mutat, i-a fost modificată semnificaţia prin schimbarea „destinatarului”: după 
1960 pe soclu a fost amplasat bustul lui Tudor Vladimirescu. După instaurarea regimului comunist în 
1947, din peisajul urbanistic al Piteştiului au dispărut nu mai puţin de patru monumente: o 



13 Recenzii, note bibliografice  303 

impunătoare statuie a lui Mihail Manoilescu, fost prefect de Argeş, amplasată în Parcul Trivalea, 
precum şi patru busturi ale unor membri marcanţi ai dinastiei politice Brătianu: două ale lui Ion.  
C. Brătianu, unul al lui Ion I. C. Brătianu şi unul reprezentându-l pe Vintilă Brătianu. 

Nici relativ numeroasele hanuri (Curţişora, Gabroveni, Cuţitaru, Spirescu) şi hoteluri (Bristol 
şi Splendid) ale vechiului Piteşti nu au avut o soartă mai bună, majoritatea fiind demolate (pp. 118-123). La 
fel, tăvălugul demolării şi sistematizării a trecut şi peste cele mai importante spaţii comerciale ale 
oraşului: hala de carne, hala de peşte, hala de vinuri George Marinescu etc. Un întreg capitol este 
dedicat ilustrării acestor centre comerciale ale vechiului oraş: Pieţe, hale, magazine (pp. 124-130). 

Unităţile economice sunt înfăţişate pe parcursul a nouă pagini (pp. 131-139), suficient pentru a 
rememora câţiva dintre „pilonii” pe care se sprijinea odinioară economia oraşului. Cele mai multe 
sunt astăzi doar amintiri: Fabrica de Butoaie, Fabrica de Aramă şi Cazane, Ţesătoria Română (cu 
episodul anului 1917, când a fost transformată în fabrică de marmeladă pentru armata germană de 
ocupaţie), Atelierul Gottwald Nicht etc. Altele se apropie cu paşi grăbiţi de acest statut – de exemplu, 
clădirea gării oraşului (1872) sortită unei iminente demolări.    

Cele mai frumoase edificii ale vechiului Piteşti sunt cele care au adăpostit instituţiile publice 
(pp. 140-164), precum Primăria Piteşti (1886), Palatul Administrativ (1898-1899) sau Banca Populară 
(1898). Din păcate, pentru unele dintre clădirile astăzi dispărute, demolate în decursul timpului, nu 
mai există nici măcar o fotografie sau o carte poştală ilustrată care să le păstreze vie amintirea. Cu 
greu ne putem da seama de aspectul şi proporţiile vechiului Ocol Silvic, astăzi o ruină în mijlocul 
Pădurii Trivalea – în toate cărţile poştale şi în ilustratele vremii este fotografiat de la mare distanţă, în 
plan îndepărtat. De asemenea, despre Judecătoria de Ocol, construită în 1893-1894 şi demolată 65 de 
ani mai târziu, nu ne putem forma decât o imagine cu totul aproximativă: tot ceea ce a rămas din 
această clădire este doar o jumătate din faţada nord-vestică, strecurată într-un colţ de ilustrată.       

Nu au fost uitate nici instituţiile de cultură şi învăţământ (pp. 165-177): Teatrul Comunal, cu 
numeroasele sale schimbări de înfăţişare în urma restaurărilor succesive, Liceul „I. C. Brătianu” şi 
Şcoala Normală. 

Probabil cea mai interesantă şi mai spectaculoasă secţiune a albumului este cea în care sunt 
reunite instituţiile ecleziastice ale vechiului oraş (pp. 178-192), elemente certe de identitate urbană şi, 
în cea mai mare parte a lor, de valoare arhitectonică, predilect amintite în relatările călătorilor străini. 
Imaginile reflectă într-un mod sugestiv şi cuprinzător numeroasele şi uneori radicalele transformări 
arhitectonice prin care au trecut lăcaşele de cult până la aspectul pe care îl cunoaştem astăzi: Schitul 
Trivalea (1687-1688), Biserica Domnească Sf. Gheorghe (1656), Biserica Maica Precista din Coastă 
(1540, după tradiţie), Biserica Mavrodolu (1818), Biserica Sf. Vineri (1819), Biserica Armenească 
(1852), Biserica catolică (1896). Sinagoga (1924) şi Biserica Evanghelică, deservind altădată 
comunităţi importante ale vechiului oraş sunt prezente cu fotografii recente. Unele dintre bisericile 
importante ale Piteştiului vechi au fost demolate din raţiuni edilitare în diferite etape de sistematizare: 
Schitul Buliga (1745) şi Biserica Sf. Nicolae (1812), ambele demolate după câte un secol şi jumătate 
de existenţă în centrul oraşului. Din păcate, pentru Biserica Reformată, construită în 1862 şi distrusă 
de bombardamentul din 1944, nu se păstrează decât o imagine ce reprezintă turla, în plan îndepărtat. 

În ultima parte a lucrării regăsim ilustrarea unor case particulare, fie ale unor personalităţi ale 
istoriei şi culturii naţionale (pp. 193-196), fie ale locuitorilor mai înstăriţi (pp. 197-259), care 
confereau un aer de nobleţe patriarhală oraşului. Dintre fotografiile caselor ce au aparţinut unor 
personalităţi, merită amintite cele ale lui Ion Antonescu şi Costin Petrescu, deja cu valoare de 
document istoric (respectivele case nu mai există, fiind demolate în anii ’70 ai secolului XX, respectiv 
în 2010-2011). În privinţa caselor vechi din Piteşti, probabil că avem pentru prima oară de-a face cu 
publicarea unor imagini ale interioarelor private, ce relevă un deosebit bun gust al proprietarului şi un 
desăvârşit talent artistic al artistului decorator (de exemplu, casele lui Ion Baiulescu, Costache 
Pârşoagă, Constantin Vlădescu şi Nicolae Bobancu). Nu trebuie neglijată nici contribuţia 
documentară adusă de autori prin ilustrarea, alături de fotografia casei, acolo unde a fost posibil, a 
imaginii proprietarului – de regulă fotografii rare sau chiar unicat, greu accesibile. 

În final, nu ne rămâne decât să salutăm cu toată căldura apariţia acestei lucrări de un real 
interes documentar. Cele circa 600 imagini cuprinse între copertele albumului (cărţi poştale, ilustrate 
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de epocă, fotografii mai vechi sau mai noi, planuri, hărţi etc.) se constituie într-un tezaur documentar 
unic şi într-o nostalgică mărturie a unui farmec patriarhal pierdut pentru totdeauna. Condiţiile grafice 
deosebite în care albumul a fost editat aduc un plus de valoare şi de prestanţă acestei lucrări judicios 
întocmite, iar publicarea în variantă bilingvă (română-engleză) va asigura accesul la informaţie pentru 
cei din străinătate interesaţi de istoria Piteştiului. Ceea ce rămâne regretabil este doar tirajul limitat, ce 
poartă amprenta unor resurse bugetare „de austeritate”. Cu siguranţă, previzibila epuizare rapidă a 
celor 200 exemplare, „grăbită” şi de preţul cu totul rezonabil la care au fost puse în vânzare, va face 
necesară o a doua ediţie. 

Dragoş Măndescu 
 
 

Brăila 1711 

 
Acum 300 de ani, în timpul desfăşurării războiului ruso-turc, Brăila a fost implicată într-un 

eveniment care s-a dovedit a avea consecinţe importante. A fost cucerită – pentru ruşi – de generalul 
Karl Ewald von Rönne – de la turci –, dar după doar două zile, ca urmare a înfrângerii de la Stănileşti, 
cetatea a fost redată lui Davud Paşa. Aceste întâmplări au fost suficient de importante încât să ducă la 
menţionarea oraşului-port dunărean în documente din Occident şi apoi la apariţia, în străinătate, a 
primei lucrări despre Brăila.  

Printre acţiunile culturale menite să aniverseze aceste două evenimente s-a aflat şi tipărirea, la 
Editura Istros din Brăila, a două volume, elegant protejate de o aceeaşi mapă, şi care împart acelaşi 
titlu. Cei doi autori sunt experimentatul şi întreprinzătorul director al Muzeului Brăilei, domnul prof. 
univ. dr. Ionel Cândea, şi reputatul turcolog, director al Centrului de Studii Turco-Otomane al 
Universităţii Bucureşti, domnul prof. univ. dr. Mihai Maxim. 

 
IONEL CÂNDEA, Brăila 1711. Documente şi studii. Brăila: Muzeul Brăilei, Editura Istros,  

2011, 252 p. 

După Cuvântul înainte al autorului, din care aflăm şi că prima parte a cărţii este dedicată 
evenimentelor din vara anului 1711, oglindite în două manuscrise (rapoarte redactate de contele 
Golofkin) şi o broşură, „cel dintâi izvor tipărit referitor la războiul ruso-turc din 1711”, urmează 
documentele propriu-zise, original aşezate în carte, în paralel, pe pagina din stânga fotocopie după 
textul original, iar pe pagina din dreapta textul în limba română (traducerea din germană a fost 
realizată de Radu Ştefănescu), cu note explicative şi comentarii istorice la sfârşitul textului. Toate trei 
descriu aceleaşi evenimente însă, fiind redactate de autori diferiţi, oferă altfel de păreri şi detalii. 
Redarea integrală aici a titlurilor acestora este necesară şi în acelaşi timp suficientă pentru a înţelege 
aspectul amintit anterior. A se observa variantele numelui Brăilei.  

– Ştire amănunţită despre ce s-a petrecut zi de zi între armata de război a Majestăţii Sale 
Ţarul şi cea turcească din 10 iunie 1711 până acum, de asemenea despre ciocnirile, avute de ambele 
părţi şi despre pacea ce s-a încheiat ca urmare cu turcii, ca şi despre asediul şi cucerirea fortăreţei 
Brail de către armata Majestăţii sale Ţarului sub conducerea generalului Rönne. Dresda, tipărit la 
Georg Friedrich Kahlen. 

– Jurnal veridic şi relatare despre cele petrecute între armata Majestăţii Sale Ţarul şi cea 
turcească de la data de 30 mai stil vechi 1711, despre acele bătălii ce au avut loc între cele două 
armate şi despre pacea ce a fost încheiată cu acei turci. De asemenea, despre asaltul şi cucerirea 
localităţii, numită Brayl prin trupele Majestăţii Sale Ţarului sub comanda Generalului Rönnen. Cum 
acestea au fost trimise de Excelenţa Sa Domnul conte Golofkin mare cancelar al Majestăţii Sale 
Ţarul, către fiul său contele Golofkin, Trimis Extraordinar al Majestăţii Sale Ţarului la Berlin şi 
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expediate pentru tipărire la 11 septembrie 1711 din ordinul domnului Böttichern Rezidentul moscovit 
la Hamburg. 

– Ştire sigură asupra a ceea ce s-a petrecut zi de zi între armata de război a Marii Sale 
Majestăţi Ţarul şi a celei turceşti, de la 30 mai stil vechi până pe 17/28 iunie 1711, despre ciocnirile 
avute de ambele părţi şi despre pacea încheiată cu turcii; de asemenea, despre asediul şi cucerirea 
fortăreţei Brail, prin soldaţii Majestăţii Sale Ţarul sub comanda generalului Rönne. După exemplarul 
tipărit la Berlin în septembrie 1711. 

Secţiunea de „studii şi documente” – cercetări, analize şi păreri „mai vechi şi mai noi” publicate de 
domnul Ionel Cândea – are patru părţi.  

Despre Asediul Brăilei din 1711 cartea conţine un articol, dar Două puncte de vedere 
contemporane: unul moldovean, al spătarului Ion Neculce, şi altul muntean, al autorului anonim care 
a scris Istoria Ţării Româneşti de la octombrie 1688 până la martie 1717. 

Cetăţii Brăilei îi sunt dedicate patru articole.  
Pentru început aflăm răspunsul la întrebarea A fost Brăila cetate înainte de 1538?, domnul 

Ionel Cândea, după o atentă şi pertinentă analiză a mai multor tipuri de surse, fiind de părere că la 
Brăila nu a existat cetate înaintea celei construite de turci.  

Articolul Aspecte din viaţa spirituală în cetatea Brăilei (1538-1828) ne dezvăluie 
amplasamentul locaşurilor de cult musulmane din perioada otomană a oraşului.  

Următoarele două studii prezintă Cetatea şi oraşul Brăila în relatări ale călătorilor străini – I: 
austrieci şi ruşi din secolul al XVIII-lea (Johann Conrad Weiss, Ruggiero Giuseppe Boscovich, 
Horşep Argutian, Franz Mihanovics, Nicolae Vasilievici Repnin, Louis Emmanuel d’Antraigues şi 
Georg Lauterer) şi II: secolele XVIII-XIX (descrierea lui Gaspard Louis Andrault, conte de Langeron, 
general în slujba Rusiei) –, informaţiile deosebit de bogate fiind completate de cele oferite de Vechi 
planuri ale cetăţii şi oraşului Brăila, ultimul articol al acestei părţi a lucrării. 

Locul şi importanţa Mitropoliei Proilaviei în istoria Brăilei sunt analizate în continuarea cărţii, 
în studiile Mitropolia Proilaviei. Amplasament şi înfăţişare în Brăila secolului al XIX-lea şi Noi 
mărturii privind Mitropolia Proilaviei. 

În sfârşit, dar nu în ultimul rând, în partea finală a cărţii, domnul Ionel Cândea dedică două 
articole Mănăstirii Măxineni. Acestea sunt Un document de la Constantin Brâncoveanu atingător şi 
de trecutul Mănăstirii Măxineni (jud. Brăila) şi Hrisovul lui Constantin Brâncoveanu pentru 
Mănăstirea Măxineni, din 1798, într-o copie neştiută aflată la Muzeul Brăilei, şi se referă la două 
acte achiziţionate de Muzeul Brăilei, care sunt, de altfel, şi transcrise, în respectivele articole (Muzeul 
Brăilei, Arhiva Ion Ionaşcu, nr. inv. 6605 şi 6606). 

 
MIHAI MAXIM, Brăila 1711. Noi documente otomane. Brăila: Muzeul Brăilei, Editura Istros, 

2011, 122 p. 

Această lucrare este una cu şi despre documente referitoare la oraşul Brăila şi zona imediat 
învecinată, culese în timpul cercetărilor întreprinse în Arhiva Otomană de pe lângă Preşedinţia 
Consiliului de Miniştri al Turciei, Fondul Cancelaria Marelui Vizirat. 

Studiul este structurat în două părţi, una dedicată oraşului Brăila şi alta referitoare la 
evenimentele anului 1711. 

Prima parte – Brăila otomană la cumpăna secolelor XVII-XVIII – debutează cu o prezentare a 
arhivei (ce deţine sute de milioane de documente) şi a fondului amintit anterior, Cancelaria Divanului 
Imperial. Astfel aflăm că acest imens fond cuprinde 216.778 documente din perioada 1475-1791, 
majoritatea plângeri (petiţii, memorii, informări). Documentele au fost grupate tematic şi utilizate 
pentru a aduce completări la istoria Brăilei.  

Ne sunt oferite noi informaţii privind integrarea kaza-lei Brăilei în sistemul administrativ-
militar otoman, după anexarea sa la Imperiul Otoman (1538-1542), până la 1711; nume inedite de 
muhafâzi (comandanţi militari) şi nazâri (funcţionari cu atribuţii administrative), iar în cazul nostru şi 
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nume de persoane cu titlul de muhafâz şi nazâr (guvernator) de Brăila, la finele secolului al XVII-lea 
şi începutul secolului al XVIII-lea; nume şi atribuţii ale kadiilor (cadiul era un funcţionar otoman care 
avea atribuţii echivalente cu cele ale unui primar, ale unui judecător musulman, ale unui notar; tot el 
se ocupa de instalarea unui imam şi de transformarea bisericilor în moschei) Brăilei în epoca lui 
Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir; detalii privind construirea şi repararea cetăţii Brăilei, 
dar şi amănunte privind tipul şi numărul militarilor care o apărau (tunari, călăreţi sau farisani, 
infanterişti sau azapi, marinari), comandaţi de un dizdar (pârcălab); detalii privind viaţa financiară (de 
care era responsabil un defterdar) şi socială din oraşul-port dunărean. 

Cea de a doua parte a cărţii se intitulează Brăilenii şi campania de la Prut – 1711. 
Desfăşurarea evenimentelor din preajma campaniei ruso-moldoveneşti împotriva Brăilei din anul 
1711 este reconstituită utilizându-se scrisoarea generalului Karl Ewald von Rönne către Petru I, 
tipărită cu această ocazie pentru prima oară în traducere română, şi documente inedite din Turcia, 
folosite în subcapitolul Brăila şi „invazia ghiaurilor moscoviţi”. 

Desigur, sunt precizate şi urmările războiului, terminat în avantajul Imperiului Otoman, care 
datorită victoriei de la Stănileşti îşi reabilita parţial imaginea, serios şifonată după înfrângerile de la sfârşitul 
secolului al XVII-lea. Consecinţe deosebit de importante au existat pentru Ţările Române, mai ales 
prin instaurarea domniilor fanariote, mai întâi în Moldova (1711) şi apoi în Ţara Românească (1714). 

Studiul domnului Mihai Maxim este întregit cu fotocopii după zece documente din fondul 
Cancelaria Divanului Imperial şi zece fotografii ale unor obiecte contemporane evenimentelor 
descrise în text, aflate în patrimoniul Muzeului Brăilei. 

Orice nouă apariţie a unei lucrări monografice este un eveniment publicistic şi un motiv de 
bucurie. Cu atât mai important este faptul că văd lumina tiparului, deodată, două volume dedicate 
oraşului Brăila, al cărui rol politic, economic, social şi cultural, de-a lungul îndelungatei sale istorii, 
nu mai trebuie subliniat. 

Nu trebuie uitat nici lăudabilul travaliu depus de autori în activitatea sârguincioasă de 
documentare, concretizat în apariţia volumelor discutate în aceste pagini. Bătrânul şi frumosul oraş 
dunărean merită toată atenţia din partea istoricilor, dar şi din partea locuitorilor şi vizitatorilor săi, 
cărora le recomand călduros să citească această carte bine scrisă şi intens documentată, care este, în 
acelaşi timp, de o înaltă calitate grafică. 

Anda-Lucia Spânu 

 
 

„A Világváros”. Budapest két századfordulón [„O metropolă”. Budapesta la două răscruci  
de milenii], BARTA  GYÖRGYI, KERESZTÉLY KRISZTINA, SIPOS ANDRÁS (eds.). Budapest: 

Napvilág Kiadó, 2010, 373 p. 

 
Prezentul volum este o culegere de studii care reprezintă o iniţiativă îndrăzneaţă, în spiritul 

studiilor comparate: în oglinda a 14 studii, grupate în cinci părţi tematice, se reflectă situaţia 
Budapestei, atât la sfârşitul secolului al XIX-lea, cât şi după 1990, oferind analogii şi diferenţe între 
cele două perioade. În urma părţii introductive – care conţine două capitole-studii, al lui Beluszky Pál, 
Budapest a Monarchiában [Budapesta în cadrul Monarhiei] respectiv cel scris de Földi Zsuzsa, 
Globalizációs hatások Budapesten [Influenţe ale procesului de globalizare la Budapesta], grupajele 
tematice se axează pe problematici precum dezvoltarea economică, sistemul de transport şi de 
comunicaţii, populaţia oraşului dintr-o abordare sociologică şi politicile de urbanizare ale 
administraţiei publice locale. În mod similar alegoriei din operele literare, în tot volumul este prezentă 
o abordare care sugerează că în ambele cazuri era (şi este) vorba de conjuncturi favorabile, cu toate 
neajunsurile ei: la sfârşit de secol XIX, consecinţele pozitive ale Ausgleichului şi datorită acestora, au 
dus la o urbanizare fără precedent a noului oraş Budapesta (născut sub această denumire în 1872, prin 
unificarea administrativă a oraşelor Buda şi Pesta), iar după 1990, era globalizării, care, datorită 
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poziţiei geografice favorabile, a adus noi posibilităţi dezvoltării capitalei maghiare din punct de 
vedere al producţiei economice şi al reţelelor de transport.  Totodată, în toate studiile din volum sunt 
prezente comparaţiile de situaţie, în primul rând cu „rivali” regionali – Viena şi Praga – cât şi cu alte 
oraşe maghiare, când este cazul. În acele studii, în care îşi au locul comparaţiile cu alte centre urbane 
ale lumii – de exemplu, în cazul vieţii bancare contemporane – comparaţia se extinde şi în cazurile 
unor locaţii „mai exotice” din punctul de vedere al gândirii maghiare. Un alt laitmotiv este caracterul 
multicultural al oraşului, din perspectiva forţei de muncă, rezultat al proceselor de migraţie din 
perioadele tratate. 

Studiile, fiecare în parte, reprezintă câte o lucrare bine închegată, competitivă pe orice plan 
profesional, şi ar merita traduse cât de curând şi în limbi de circulaţie internaţională. Partea dedicată 
chestiunilor economice este compusă din patru scrieri diferite, dintre care studiul lui Nagy Mariann 
plasează „internaţionalizarea” şi urbanizarea oraşului în cadrul Monarhiei dualiste într-un cadru 
internaţional mai larg, prezentându-ne într-un mod detaliat, contextul socio-economico-politic nu 
numai al Monarhiei, ci al întregii Europe, şi face o analiză a conjuncturii oraşului. Primul studiu al lui 
Gál Zoltán, Nemzeti pénzügyi központ nemzetközi ambiciókkal. Budapest pénzintézeti szerepköre a 
19-20 század fordulóján [Centru financiar naţional cu ambiţii internaţionale. Rolul financiar al 
Budapestei la răscrucea secolelor XIX-XX] ne introduce în lumea pieţelor de capital şi a dezvoltării 
bancare din Budapesta la sfârşitul secolului al XIX-lea, analiza fiind făcută printr-o abordare critică, 
care ne prezintă nu numai aspectele dezvoltării propriu-zise, ci se opreşte şi asupra unor chestiuni 
particulare cum ar fi cauzele pentru care n-a devenit până la urmă oraşul Budapesta un fel de centru 
bancar de tip elveţian pentru regiunea sa geografică, atunci când, în mod teoretic, ar fi avut toate 
atuurile pentru aşa ceva, aflând principalul factor determinant în concurenţa vieneză. Barta Györgyi în 
contribuţia sa Külföldi működő tőke Budapesten a gazdasági válság előtt és után [Capital funcţional 
străin la Budapesta înainte şi după Marea Criză] face o incursiune în viaţa economică maghiară 
contemporană, abordând un subiect vital pentru economiile de piaţă ale lumii contemporane, 
investiţiile străine. Al doilea studiu al lui Gál Zoltán, Miért nem lett Budapest a kelet-közép-európai 
régió pénzügyi központja? Budapest pénzintézeti szerepköre az ezredfordulón [Din ce motiv n-a devenit 
Budapesta centrul financiar al regiunii Europa Centrală? Rolul financiar al Budapestei la sfârşit de 
secol] duce mai departe ideile primei contribuţii, numai că în contextul realităţilor zilelor noastre. 

Grupul tematic intitulat Kommunikáció és közlekedés [Comunicaţii şi transport] are în 
componenţă trei studii, dintre care primul, cel semnat de Frisnyák Zsuzsa, Budapest Európa 
közlekedési és kommunikációs térszerkezetében a 19 század végén [Budapesta în cadrul reţelelor 
europene de transport şi comunicaţii la sfârşitul secolului al XIX-lea] realizează printr-o abordare 
foarte îndrăzneaţă – tratând problema reţelelor în cauză nu numai din perspectivă maghiară sau 
regională, ci extinzând-o la nivel european, cu plasament geografic şi studii de caz comparative –, o 
lucrare sintetică extrem de complexă, din punctul de vedere al căilor de transport urbane şi 
interurbane , abordarea europeană primind accent deosebit mai ales în cazul circulaţiei feroviare – dar 
şi al căilor de comunicaţii ale vremii, ca telefonul, telegraful sau poşta. Fleischer Tamás în contribuţia 
sa A közlekedés szerepe Budapest nemzetközi funkcióinak alakitásában napjainkban [Rolul 
transportului în comun în modelarea funcţiei internaţionale a oraşului Budapesta] analizează reţeaua 
de transport actual a oraşului, prezentând şi elementele specifice acesteia – de exemplu, faptul că, din 
punct de vedere al economiei, Budapesta este oraş de tranzit şi de depozitare a mărfurilor pentru 
companii internaţionale mari, fapt care  se datorează şi reţelei de drumuri şi de autostrăzi. La rândul 
său, Tiner Tibor face o prezentare a sistemelor de comunicaţii şi a funcţionării acestora în Budapesta 
zilelor noastre, utilizând multe date statistice ilustrative. 

Partea dedicată vieţii sociale cuprinde două studii, cu toate că, probabil, acest aspect ar fi putut 
fi dezvoltat cel mai bine – sau poate coordonatorii s-au gândit să nu se piardă în detalii. Lucrarea lui 
Katus László realizează un portret detaliat al compoziţiei etnice şi sociale a Budapestei în cadrul 
Monarhiei, în subcapitole bine închegate analizând într-un mod sintetic, dar cu multe date şi exemple, 
situaţia unor grupuri etnice ca minoritatea germană autohtonă, muncitorii şi intelectualii slovaci, evrei 
etc. – iar singurul studiu care are doi autori, cel al lui Kőszegi Margit şi Pfening Viola, se ocupă de 
prezenţa „străină” în Budapesta zilelor noastre – turişti, studenţi, oameni de afaceri, muncitori, 
diasporă şi comunităţi, prin prisma datelor statistice. 
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Ultima parte a volumului este compusă din trei studii. Cel al lui Sipos András, „Világváros” 
Nyugat és Kelet határán? Várospolitikai törekvések Budapest nemzetközi vonzerejének erősitésére, 
1870-1918 [Metropolă la graniţa dintre Est şi Vest? Eforturile administraţiei municipale pentru 
întărirea puterii de atracţie a Budapestei, 1870-1918] este o abordare complexă a politicilor de 
promovare a imaginii oraşului în perioada menţionată în titlu, atât pe planul faptelor, cât şi pe cel al 
propagandei, de către responsabilii urbei. Două studii de caz mai deosebite încheie prezentul volum: 
cel semnat de Szabó Julianna tratează problema imaginii oraşului în conştiinţa colectivă prin prisma 
acelor evenimente care au fost incluse în plan, dar nu s-au finalizat niciodată după 1989, exemplul 
central fiind proiectul unei Olimpiade de vară la Budapesta, iar studiul semnat de Keresztély Kriszta 
abordează dezvoltarea culturală prin prisma asociaţiilor culturale nonguvernamentale, dar şi a 
turismului cultural. 

Fiecare studiu în parte are o bibliografie impresionantă, numeroase date statistice şi este 
ilustrat cu imagini sugestive, în acele cazuri în care se impune. În concluzie, este vorba de o abordare 
interesantă, care se încadrează perfect în trendul global contemporan – dacă facem o căutare în bazele 
de date internaţionale importante găsim o serie de studii dedicate urbanizării şi dezvoltării oraşelor, de 
la studii de caz americane până la cele mai exotice – iar istoria urbanizării Budapestei, a 
experienţelor, succeselor şi eşecurilor sale poate să reprezinte o învăţătură pe viitor nu numai pentru 
factorii decizionali ai urbei aflate în discuţie, dar şi pentru toţi cei care recunosc, în propriul lor caz, 
analogii sau probleme similare. 

Artur Lakatos 

 
 

Monumentul XII. Lucrările Simpozionului Naţional Monumentul – tradiţie şi viitor, ediţia a XII-a, 
Iaşi-Chişinău, 2010, vol. I-II. Coordonatori: LUCIAN-VALERIU LEFTER, AURICA ICHIM  

ŞI SORIN IFTIMI. Iaşi: Editura Doxologia, 2011, 286 + 502 p. 

 
În perioada 12-16 octombrie 2011, la Iaşi s-a desfăşurat Simpozionul Naţional Monumentul – 

tradiţie şi viitor, organizat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Complexul Muzeal 
Naţional Moldova – Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Institutul Naţional al Monumentelor 
Istorice, Consiliul Judeţean Iaşi. Cu acest prilej a fost lansat volumul cu studiile ştiinţifice prezentate 
anul precedent. 

Primul volum conţine comunicările susţinute în plen (4), cele de la Secţiunile Mănăstirea 
Golia – 350 de ani de la sfinţirea ctitoriei lui Vasile Lupu (7) şi Tehnici şi tehnologii de restaurare 
(7). Dintre cele 18 studii menţionăm pe cele semnate de Mihai-Dimitrie Sturdza, Tudor-Radu Tiron 
„Bourul Moldovei pe un monument funerar la Paris (stema şi decoraţiile principelui Alexandru 
Callimachi)”, Ioan Opriş, „Monumentele Iaşilor la început de secol XX”, Andi Mihalache, „Corpul, 
moartea şi statuia: eul modern în arta monumentelor publice”, Marius-Constantin Chelcu, 
„Mănăstirea Golia: înzestrările primilor ctitori”, Gheorghe Macarie, „Ipostaze şi vârste ale barocului 
la Golia”, Maria Urmă, „Mănăstirea Golia şi oraşul contemporan”, Alexandra Chiliman-Juvara, 
„Restaurarea învelitorilor folosind ardezia”, Ioan Sasu, Constantin Firtea, „Consolidarea catedralei 
vechi romano-catolice Adormirea Maicii Domnului din Iaşi” şi Emil-Ghiocel Ioanid, Dorina-Emilia 
Rusu, Aurelia Ioanid, Simona Dunca, Marta Ursescu, „Decontaminarea manuscriselor în plasmă rece 
de înaltă frecvenţă”. 

Al doilea volum cuprinde un număr de 27 de comunicări, toate fiind susţinute la secţiunea 
Monumentele şi istoria lor. Fortificaţii, biserici, case, din care semnalăm studiile lui Bobi 
Apăvăloaei, „Importanţa strategică a dealului Galata din Iaşi pe parcursul secolelor XVI-XIX”, 
Szekeres Atilla Istvan, „Steme în bisericile fortificate din judeţul Covasna”, Ilie Luceac, 
„Stavropighia de la Lviv: un monument istoric al unei epoci artistice uitate”, Mircea Tănase, Mihail 
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Muscariu, „Comana – o mănăstire cetate la sud de Bucureşti”, Maria Popa, Doina Rotaru, 
„Mănăstirea Fâstâci din judeţul Vaslui, ctitorie a familiei Cehan-Racoviţă” şi Smaranda Gâlea, 
„Creaţii ale arhitectului Roger Bolomei în centrul istoric al oraşului Piatra-Neamţ”. 

În încheiere, remarcăm colaborarea rodnică dintre forurile locale ale judeţului Iaşi şi instituţiile 
de cultură, mai ales Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, care au stat la baza unui „regal” ştiinţific 
deosebit şi au dovedit că „unde-s mulţi, valoarea ştiinţifică este în creştere”. Mulţumiri se cuvin 
tuturor organizatorilor/editorilor, dar o menţiune specială se cuvine conducerii Muzeului Unirii din 
Iaşi – d-nei Aurica Ichim – care, pe lângă atribuţiile profesionale, a fost permanent în mijlocul 
invitaţilor menţinând o atmosferă dintre cele mai plăcute.    

Alin Spânu     
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Conferinţa Comisiei Internaţionale de Istorie a Oraşelor (Sibiu, 2011) 

În perioada 8-9 septembrie 2011 a avut loc la Sibiu reuniunea anuală a Comisiei Internaţionale 
de Istorie a Oraşelor (CIIO), organizată de CIOR şi Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu. 
România găzduieşte pentru a doua oară această prestigioasă întâlnire, precedenta adunare din ţara 
noastră a membrilor comisiei având loc în anul 1980, cu ocazia Congresului mondial de istorie. De 
asemenea, în anul 1996, la Târgovişte, CIOR a organizat o sesiune internaţională la care au participat 
7 membri ai CIIO, inclusiv preşedintele de atunci al Comisiei Internaţionale, Adriaan Verhulst. 
Lucrările sesiunii anuale a CIIO din septembrie s-au ţinut în clădirea istorică a Colegiului Brukenthal 
din Sibiu şi au avut drept numitor comun tema Cities and their spaces (Oraşul şi spaţiile sale). Este 
prima dintre reuniunile comisiei pe această temă, în anii următori subiectul urmând să fie dezbătut în 
alte două întâlniri, la Praga şi Lisabona. La manifestare au participat 50 de cercetători, dintre care 40 
erau membri ai CIIO din 17 ţări.   

Prima zi a adunării a debutat cu un cuvânt de bun-venit, adresat participanţilor de Paul 
Niedermaier, membru al CIIO din 1988, director al Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, după 
care au fost deschise lucrările conferinţei. Prima comunicare i-a aparţinut lui Keith Lilley (Belfast): 
Conceptualizing the City: Historical Mapping, Spatial Theory and the Production of Urban Spaces, 
text în care autorul a abordat din punct de vedere metodologic o direcţie relativ nouă din domeniul 
cercetării urbane, cartarea, legând acest subiect de modul în care poate fi gândit spaţiul urban. 
Ferdinand Opll (Viena) a continuat în aceeaşi notă, analizând în textul Topographical Naming in 
Medieval Towns as a Mirror of Spatial Perception relaţia dintre toponimie şi spaţiu în lumea oraşelor, 
cu accent pe Germania, Austria şi Italia. A urmat Peter Clark (Helsinki), cu o comunicare ce a abordat 
modul în care a fost perceput spaţiul verde în oraşele din Europa în ultimele două secole, precum şi 
schimbările de atitudine în această privinţă din deceniile postbelice (European City and Green Space 
in the 19th and 20th Centuries). Următoarele două comunicări au fost susţinute de participanţi din 
România, Laurenţiu Rădvan, din Iaşi (Urban Space in the Romanian Principalities of the Middle 
Ages: Organized or Random Development? Views in Romanian Historiography), şi Paul Niedermaier, 
din Sibiu (Raumgestaltung in den Mittelalterlichen Städten Transsilvaniens), ce au prezentat două studii 
de caz: abordări istorice şi istoriografice cu privire la spaţiul din oraşele din ţările române şi din 
Transilvania. 

În după-amiaza primei zile a avut loc şi o discuţie cu privire la atlasele oraşelor şi situaţia la 
nivel european din această perspectivă (câte atlase s-au publicat, promovare, ce planuri sunt în 
perspectivă pentru fiecare ţară etc.). Cu această ocazie, Sarah Gearty (Dublin)  a susţinut textul 
intitulat The Irish Historic Towns Atlas: Online Possibilities, în care a prezentat experienţa irlandeză 
în domeniul folosirii mediului online pentru promovarea atlaselor de istorie urbană. Katalin Szende 
(Budapesta) şi Keith Lilley au furnizat un răspuns la problemele ridicate.  

A doua zi, conferinţa a continuat cu o nouă serie de comunicări, primele vizând spaţiul 
francez: Sandrine Lavaud (Bordeaux) a discutat cazul organizării spaţiului defensiv în Bordeaux 
(L’hinterland de Bordeaux au miroir de son espace défensif durant la guerre de Cent ans), Jean-
Pierre Poussou (Paris) a tratat modul în care s-a dezvoltat hinterlandul urban în Franţa secolului al 
XVIII-lea, cu accent pe rolul jucat din această perspectivă de către comerţul maritim (Le 
développment des hinterlands urbains en France au XVIIIe siècle en liaison avec l'expansion du 
commerce maritime), iar Caroline Le Mao (Bordeaux) a tratat subiectul arsenalelor din oraşele 
portuare franceze din secolele XVII-XVIII (Les arsenaux dans les villes portuaires françaises des 
XVIIe–XVIIIe siècles). Situaţia hinterlandului din Dublin a fost abordată de Howard Clarke (Dublin), 



 Viaţa ştiinţifică 2 312 

specialist în domeniu (Medieval Dublin and its Hinterland). Conferinţa a fost încheiată de două 
comunicări pe teme de istorie urbană din spaţiul românesc, susţinute de cercetători de la Sibiu: Maria 
Ţiplic s-a ocupat de rolul indirect jucat în dezvoltarea spaţiului urban de privilegiile comerciale 
acordate oraşelor săseşti din Transilvania secolelor XIV–XV (The role of Commercial Privileges in 
the Evolution of Urban Space in the Saxon Towns from Transylvania (XIVt–XVth Centuries), iar Dan 
Dumitru Iacob a analizat procesul de modernizare prin care au trecut pieţele din Iaşi în prima jumătate 
a secolului al XIX-lea (From the Medieval Market to the Modern Square. The Modernization of 
Markets in Iaşi in the First Half of the 19th Century). 

În 10 septembrie a fost organizată o excursie pentru vizitarea bisericilor fortificate săseşti de la 
Valea Viilor şi Biertan, ca şi a cetăţii Sighişoara. În timpul manifestării, CIOR a organizat în holul 
Colegiului Brukenthal o expoziţie cu volumele apărute sub egida sa în seria „Contribuţii la istoria 
oraşelor”, cu atlasele istorice şi revista „Historia Urbana”, al cărei ultim număr apărut, tomul XIX, 
2011, a fost oferit participanţilor.    

Reuniunea Comisiei Internaţionale de Istorie a Oraşelor a prilejuit şi o sesiune internă, ce a 
tratat probleme administrative. Cu această ocazie, membrii Comisiei au ales noii reprezentanţi ce vor 
face parte din board-ul CIIO pentru perioada 2011–2016, în unanimitate, preşedinte fiind reales 
profesorul Michel Pauly, de la Universitatea din Luxembourg. Următoarea conferinţă a comisiei va 
avea loc în 2012, la Praga.  

Laurenţiu Rădvan 
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