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CIOR ŞI REVISTA „HISTORIA URBANA” LA 20 DE ANI / CTHR
AND “HISTORIA URBANA” JOURNAL – TWO DECADES
OF ACTIVITIES

COMISIA DE ISTORIE A ORAŞELOR DIN ROMÂNIA LA 20 ANI
PAUL NIEDERMAIER∗
COMMISSION OF TOWNS’ HISTORY IN ROMANIA AFTER
20 YEARS OF ACTIVITY
Abstract. The author reviews the activity of Towns’ History Commission (CTHR) in
its 20 years of existence. He has compared the objectives of the Commission for two
decades with actual achievements. In this way, there can be seen both the realism of
the Commission in the period it was created and the achievement of most of the initial
plans. The most important achievement consist in the scientific works joint in the
collection “Contributions to the history of the towns” as well as the periodicals “Historia
Urbana” (journal) and “Information about the history of towns” (newsletter). There are
also mentioned scientific conferences which were held annually. The author has
emphasized a rich activity since the establishment of the Commission in 1992 up to the
present. Among the last activities of CTHR stands out the setting up of a medal to be
awarded annually, starting with 2014, to foster research in the field of towns’ history.
Keywords: towns’ history, Commission of Towns’ History in Romania, Historia Urbana.

În ziua de 5 mai 1992, regretatul arheolog Radu Popa scria: „pentru a fi
sincer, […] cunoscând forţele şi mijloacele de care dispunem în momentul de faţă
[…] nu prea am speranţe că în acest moment există mijloacele necesare” pentru o
comisie de istorie a oraşelor din România. Cu un an mai târziu, tot într-o scrisoare,
a apreciat faptul că această Comisie mai există.
Este adevărat că, pentru această comisie nu am obţinut nici un fel de finanţare
directă din partea Academiei Române – cum, de altfel, nu există asemenea mijloace
nici pentru celelalte comisii subordonate Academiei. În schimb, am găsit înţelegere
şi un sprijin indirect, de exemplu, prin publicarea revistei noastre Historia Urbana
de către Editura Academiei Române. De asemenea, am fost sprijiniţi de instituţii de
cultură, în special muzee şi universităţi, în sensul finanţării multor sesiuni ale
Comisiei. În plus, a fost înfiinţată, în anul 1998, asociaţia „Civitas Nostra –
∗

Paul Niedermaier, Ph.D. in Architecture, Director of Institute for Research in Social
Sciences and Humanities from Sibiu, Bulevardul Victoriei, 40, 550024, Sibiu, Romania, e-mail:
niedermaier@icsusib.ro.
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„HISTORIA URBANA” LA 20 DE ANI DE LA APARIŢIE
VASILE CIOBANU∗
“HISTORIA URBANA” – 20 YEARS SINCE ITS FIRST PUBLICATION
Abstract. “Historia Urbana” first appeared in 1993, at the initiative of Professor Dr.
Paul Niedermaier, corresponding member of the Romanian Academy. The journal is
the publication of the Commission of Towns’ History in Romania – CTHR (Comisia
de Istorie a Oraşelor din România). The 19 volumes of the journal amount to 4894
pages and over 400 illustrations. The authors of the articles are over 200 researchers
from Romania and 40 from France, Italy, Germany, Hungary, the Czech Republic,
Poland, and Slovakia. The journal was registered in the international CEEOL database
and Scopus, and in Romania it is evaluated as category B.
The journal has published scientific papers presented at the annual sessions of CTHR,
as well as other articles and studies. The journal has published thematic issues about
“Town and Medieval Authority Residence”, the early historical sources of Romanian
towns (until 1301), “The Town and the Church”, “Town and Social Assistance” et al.
The editors tried to maintain a balance regarding the approached themes, so as not to
omit any historical period. Articles of some academicians, as well as those of some
young researchers were also published. Real contributions to the history of Romanian
towns, which were used by all interested researchers, by professors, students and
doctoral candidates, have appeared in the pages of the journal.
The editorial office thanks the Romanian Academy’s Publishing House, where the
journal appears, and aims to improve the publication in the following years through
new thematic issues, through attracting new contributors.
Keywords: the history of towns, the journal “Historia Urbana”, first publication, 20 years.

Activitatea ştiinţifică depusă în cadrul CIOR a primit un sprijin esenţial prin
înfiinţarea revistei Historia Urbana, la iniţiativa aceluiaşi om de ştiinţă care este
Paul Niedermaier, întemeietorul CIOR. CIOR nu şi-ar fi putut demonstra,
contabiliza astăzi activitatea fără existenţa revistei sale. Cercetările coordonate de
Comisie au fost comunicate, în esenţa lor, în sesiunile noastre anuale, în colocvii şi
în alte câteva sesiuni tematice. În afară de buletinul Informaţii privind istoria
oraşelor, care a consemnat sumar aceste activităţi, ele au fost păstrate pentru toţi
∗

Vasile Ciobanu, Ph.D. in History, senior researcher at the Institute for Research in Social
Sciences and Humanities from Sibiu, Bulevardul Victoriei, 40, 550024, Sibiu, România, e-mail:
vasileciobanu47@yahoo.com.
Historia Urbana, tomul XXI, 2013, p. 15–19

ISTORIOGRAFIA ORAŞELOR DIN SPAŢIUL ROMÂNESC /
TOWNS’ HISTORIOGRAPHY IN ROMANIA

ISTORIA ORAŞELOR DIN ROMÂNIA ÎN CADRUL CERCETĂRII
UNIVERSITARE ROMÂNEŞTI: DOCTORATE, MASTERATE,
DISCIPLINE DIDACTICE, CERCETARE STUDENŢEASCĂ
TEODOR OCTAVIAN GHEORGHIU∗

HISTORY OF ROMANIAN TOWNS IN ROMANIAN UNIVERSITY RESEARCHES
Abstract. Interdisciplinary research into the history of Romanian towns and the
establishment of CHTR (Commission for the History of Towns in Romania) in 1992
do not qualify as a case of simple coincidence. Prior to that, there was only one
doctoral program in the field of architecture, defended by Arch. Paul Niedermaier,
and dedicated to this subject. The establishment of CHTR proved to be the catalyst for
this particular research initiative and resulted in the publication of a large volume of
dedicated material in CHTR’s journal Historia Urbana or in volumes with different
topics, monographs, biographies, as well as in the well known historical atlases of
towns, containing information regarding historical sources related to towns in the
Romanian region. This research was enriched by academia in the shape of graduate
and doctoral studies, international collaborations, academic forums, and various
student research programs. The creation of „History of Town-planning” as a course,
followed by Universal History of Architecture and History of Architecture in
Romania (both including major town-planning components) resulted from a
reconfiguration of the academic disciplines in this domain. A surge in publications,
not necessarily under the aegis of CHTR, but still reviewed and published in their
magazine, provided a great enhancement to the domain, both internationally and
inside Romania; thereby creating awareness amongst various scientific groups. The
following presentation will refer to some of the above mentioned studies, explored in
various forms. Worth mentioning here are the doctoral programs held at “Ion Mincu”
University of Architecture and Urbanism, Bucharest and at other universities from
Sibiu, Timisoara, Iasi, Oradea, and Master programs of Rehabilitation and Urbanism
at the Faculty of Architecture in Timisoara and Rehabilitation at the Babes-Bolyai
University in Cluj-Napoca, and the local research presented in student papers and
studies. Our paper will introduce these studies to a broader audience and in doing so
will raise interest in diverse scientific environments.
Keywords: CHTR, history of towns, PHD, master, academic courses, research,
publications.
∗

Teodor Octavian Gheorghiu, Ph.D., architect, professor, “Politehnica” University of
Timişoara, Faculty of Architecture, str. Traian Lalescu, 2A, 300223, Timişoara, Romania, e-mail:
teodor.gheorghiu@arh.upt.ro.
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ISTORIA ORAŞELOR DIN ROMÂNIA LA ŞCOALA DE ARHITECTURĂ
DIN BUCUREŞTI
NICOLAE LASCU∗
HISTORY OF ROMANIAN TOWNS AT BUCHAREST SCHOOL
OF ARCHITECTURE
Abstract. Following the 1990’s reformation of architectural education, “History of
Romanian Towns” was introduced in the curriculum and consolidated as a new and
crucial subject for the formation of well-informed professionals in both architecture
and urbanism. Associated to its didactic goal, there has been one meant to train
researchers who, through their studies and publications are expected to contribute a
more insightful knowledge of urban history. The introduction of the optional course
on “History of Settlements in Romania” and that of additional lectures within the core
course on “History of Architecture in Romania” have involved new and special
research stages into various projects, including the preliminary stages for the
graduation project. The higher cycle of academic formation – the doctoral studies – is
illustrated by quite a number of quality papers, of which many have significantly
contributed to the research of the urban Romanian phenomenon. At the same time, the
academic staff of our University has been increasingly interested in carrying out
research projects, studies, articles, and volumes, of which many have notably
broadened the domain.
Keywords: architectural education, courses on town history, architecture and urban
design, research, doctorate.

Nu este, cu siguranţă, o coincidenţă că, la începutul anilor 1990, când lua
fiinţă Comisia de Istorie a Oraşelor din România (CIOR), la Universitatea „Ioan
Mincu” din Bucureşti întregul plan de învăţământ al Catedrei de istoria arhitecturii
(actualul departament) se înnoia considerabil, datorat, în foarte mare măsură,
profesoarei Sanda Voiculescu, iar în noua organizare a domeniului, istoria oraşelor
din România îşi găsea un loc semnificativ. Este firesc, prin urmare, ca în anii care
au urmat, experienţa noastră să-şi fi definit cele două laturi inseparabile,
complementare, ale mediului universitar – învăţământul şi cercetarea. Nu făceam
∗

Prof. Dr. Arch. Nicolae Lascu, “Sanda Voiculescu” Departament of Architectural History &
Theory and Heritage Conservation at “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism,
Str. Academiei, 18–20, 010014 Bucharest, e-mail: nicolaelascu@yahoo.com.
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NICOLAE IORGA ŞI CONSTANTIN C. GIURESCU,
ISTORICI AI ORAŞULUI BRĂILA
IONEL CÂNDEA∗
NICOLAE IORGA AND CONSTANTIN C. GIURESCU, HISTORIANS OF BRĂILA
Abstract. The interest of Nicolae Iorga and Constantin C. Giurescu for the history of
Brăila is well known among scholars. N. Iorga approached, starting with 1904,
different aspects related to the history of the city during the medieval and modern
ages, and the number of his publications gradually grew towards 1929, the year that
marked the centennial of Brăila’s freedom from Ottoman rule. Constantin C.
Giurescu’s preoccupation with the history of Brăila is also related to a celebration –
600 years of documentary attestation (1968), when he published a detailed monograph
on the history of Brăila. This paper refers to several aspects on which the two
historians agreed or disagreed, their articles and books representing compulsory
references for the history of Brăila since its foundation and up to the 20th century.
Keywords: Nicolae Iorga, Constantin C. Giurescu, the history of Brăila, Brăila’s
citadel, Brăila’s road, Brăila’s harbour.

Cândva, Nicolae Iorga a spus despre opera lui Mihai Eminescu un lucru pe
care un vrednic brăilean − Dumitru Panaitescu Perpessicius − a încercat să-l
împlinească: „orice cuvânt din Eminescu merită tipărit”. 1 Dar, credem noi, Nicolae
Iorga merită la rândul său cel puţin la fel, chiar dacă întinderea creaţiei sale,
puterea şi adâncimile de multe ori nebănuite ale scrisului său, ridică piedici şi
descurajează. Aceasta nu înseamnă că lucrul nu a început, chiar într-o vreme când
lucrări esenţiale sau părţi din lucrări capitale ale neobositului istoric erau încă
interzise sau parţial interzise. Încă de la jumătatea anilor ’60 ai secolului trecut (al
XX-lea), în timpul aşa-numitului „dezgheţ” ideologic, repede îngheţat, N. Iorga şi
opera sa au început să răzbată din nou spre generaţiile acelor vremuri.
∗

Ionel Cândea, Ph.D. in History, Universitary Professor, „Dunărea de Jos” University of
Galaţi, History Department, Manager of Braila Museum, Piaţa Traian 3, Braila, e-mail:
ionelcandea@muzeulbrailei.ro.
1
Aşa a pornit în 1939 aventura ediţiei critice monumentale Mihai Eminescu ce avea să se
încheie în 1989, deci după o jumătate de veac.
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CONTRIBUŢIA REVISTEI ANALELE BRĂILEI,
SERIA NOUĂ, LA ISTORIOGRAFIA ORAŞULUI BRĂILA
MARIA STOICA∗

ANALELE BRĂILEI: THE NEW SERIES' CONTRIBUTION
TO BRĂILA’S HISTORIOGRAPHY
Abstract. In 1993, on the occasion of the celebration of the 625th anniversary of the
city’s first documentary attestation, the Brăila Museum launched a new series of the
regional culture journal Analele Brăilei. The Museum thus took on the role of
continuing the multidisciplinary research program on local history that was promoted
by the original series of the journal in the 30 issues published between 1929 and 1940.
The assumption of the Interwar model meant the adoption of cultural directions
intended to sustain the interest for the study of the history of Brăila and for the
promotion of local values, as well as a statement of the intention to bring original
contributions to national culture. This article presents an overview of the most
important studies regarding the history of Brăila published between 1993 and 2012.
Keywords: Analele Brăilei journal, Gh. T. Marinescu, Ionel Cândea, Brăila's harbour,
local history.

Primele contribuţii importante la studierea ştiinţifică a vieţii oraşului şi
ţinutului Brăilei, sub toate aspectele sale1, au fost publicate în revista de cultură
regională Analele Brăilei, în cele 30 de numere apărute între anii 1929–1940.
Lansată în contextul favorizant al manifestărilor prilejuite de jubileul celor 100 de
ani trecuţi de la eliberarea Brăilei, revista s-a afirmat, prin calitatea materialelor şi
prin autoritatea colaboratorilor, ca „centru de polarizare şi vector de expresie al
unei mişcări culturale locale, edificată pe principiile regionalismului cultural”2,
considerat de iniţiatorul, fondatorul şi animatorul acestui proiect, inginerul Gh. T.
Marinescu, „ca cea mai fecundă metodă de întărire a culturii naţionale”3.
∗

Maria Stoica, Ph.D. in History, curator at Brăila Museum, Piaţa Traian, nr. 3, 810153, Brăila,
Romania, sediu@MuzeulBrailei.ro.
1
Gh. T. Marinescu, „Analele Brăilei după trei ani de viaţă”, AB, 3, nr. 3-4 (1931): 128.
2
Doru Bădără, „Analele Brăilei” revistă de cultură regională. Bibliografie”, în Analele Brăilei,
ediţie anastatică îngrijită de Ionel Cândea şi Doru Bădără (Brăila, 2004): XV. Vezi și Elena-Emilia
Lica, Localism creator la Dunărea de Jos în perioada interbelică (Brăila: Editura Istros, 2003).
3
Gh. T. Marinescu, „Schiţă de program”, AB, 1, nr. 1(1929): 2-3.
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SCRIPTA HISTORICA ET ARCHAEOLOGICA GALATIENSIS.
DESPRE CONTRIBUŢIILE ISTORIOGRAFICE
DIN ULTIMELE DOUĂ DECENII
COSTIN CROITORU*

SCRIPTA HISTORICA ET ARCHAEOLOGICA GALATIENSIS. ABOUT
HISTORIOGRAPHIC LITERATURE FROM THE LAST TWO DECADES
Abstract. The ancient history of the space within the natural borders of Danube, Siret
and Prut is rather spectacular. Pleading for this, are the frequent discoveries of various
artefacts from different cultures or periods. Various remains of ancient populations
living within this area suggest furthermore the presence of some of the most adequate
natural environment conditions. In this short intervention, the author makes some
remarks about historiographic literature from the last two decades. It is worth telling
that the main ideas are stated in the Galaţi archaeological and numismatic
bibliography and in the Galaţi archaeological and numismatic discoveries repertoire,
books, which the article’s author published, respectively is preparing to be printed.
Besides putting together a few contributions into some categories, the author points
out the lack of archaeological discoveries and also the poverty of the specific
literature. He explains these situations by showing the deficiency of a coherent, longterm investigation project regarding the Galaţi archaeological patrimony. Because of
that, the specific literature still deals with the precedent discoveries, interpreting and
reinterpreting the same artefacts.
Keywords: Galaţi, archaeological discoveries, historiographic literature.

Istoria „veche” a zonei cuprinse, grosso modo, între Dunăre, Siret şi Prut
este, fără nici o exagerare, absolut spectaculoasă. Acumularea, în acest spaţiu
relativ restrâns, a unor vestigii ce sugerează existenţa unor condiţii favorabile
dezvoltării vieţii umane şi desfăşurarea unor evenimente, cu totul speciale,
indiferent de palierul cronologic la care ne-am raporta, ilustrează elocvent afirmaţia
de mai sus. Astfel, abordarea subiectului pare la prima vedere superfluă, mai ales
dacă avem în vedere notorietatea descoperirilor arheologice de pe teritoriul
oraşului, ce au depăşit de mult cadrul restrâns al specialiştilor din domeniu. Dacă,
în schimb, avem în vedere faptul că, în ultimele două decenii, aceste cunoscute
*
Costin Croitoru, Ph.D. in History, scientific researcher, archaeologist, Museum of Braila,
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ISTORIOGRAFIA POSTDECEMBRISTĂ CU PRIVIRE LA MUNICIPIUL
ORADEA: TEME, DIRECŢII DE CERCETARE, REALIZĂRI
ION ZAINEA, GABRIEL MOISA∗

THE HISTORIOGRAPHY OF THE MUNICIPALITY OF ORADEA SINCE 1989:
THEMES, RESEARCH DIRECTIONS, ACCOMPLISHMENTS
Abstract: The historiography of this period of more than two decades since 1989,
written in Romanian, but by Romanian, Hungarian or Jew authors, referring to the
municipality of Oradea, is rich and diversified, both as form of accomplishment and
especially as themes and research directions, that speak about the fields of the urban
life. We find in this way from albums, synthesis-stories of the city, to scripts that deal
with specific aspects such as baroque, architecture or ironware; from habitat, ordinary
life and sacral imaginary, to manufactury industry; from institutions, organizations,
media, people, plagues, means of transportation or even lending-book. All together
contribute to the shaping of a very general and realistic image of the municipality
from the Crişul Repede river.
Keywords: urbanism, institutions, people, economy, culture.

Istoriografia, în limba română, dar având autori atât români cât şi maghiari
sau evrei, din cele peste două decenii postdecembriste, cu referire la municipiul
Oradea este bogată şi variată, atât ca formă de realizare, cât, mai ales, ca teme sau
direcţii de cercetare, şi în care se regăsesc multe din domeniile vieţii urbane.
Întâlnim, astfel, de la albume şi istorii-sinteză ale oraşului la scrieri care scot în
evidenţă aspecte specifice precum barocul, arhitectura sau feroneria; de la habitat,
viaţa cotidiană şi imaginarul sacru, la industria de fabrică; de la instituţii, asociaţii,
presă, la oameni, plăci memoriale, mijloace de transport ori chiar împrumutul de
carte. Toate laolaltă contribuie la conturarea unei imagini cât mai de ansamblu şi
cât mai apropiată de realitate a municipiului de pe Crişul Repede.
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CERCETĂRI DE ISTORIE URBANĂ ÎN CENTRE EUROPENE.
CU SPECIALĂ PRIVIRE LA IMAGINILE ISTORICE ALE ORAŞELOR
(DIN ROMÂNIA)
ANDA-LUCIA SPÂNU *

URBAN HISTORY RESEARCH IN EUROPEAN CENTRES.
WITH SPECIAL REGARD TO HISTORIC IMAGES
OF (ROMANIAN) TOWNS
Abstract. This paper deals with the state of knowledge in Romania, but
especially in Western Europe, where studying urban history is relying on a
long tradition. Special attention is given to the institutions I had the honour
and opportunity to know from inside during documentary stages – Institut für
Vergleichende Städtegeschichte – Münster and Centrum voor Stadsgeschiedenis –
Antwerp. The European historiography of the research domain approaches the
images foremost from the point of view of the techniques they were produced,
from how accurately the reality was rendered, from the angles they were seen,
from the accent put on some of the topographical elements. It is also interested
in the origin of some of the images: the artist who produced them, the
customer, the editor and printing office, the purpose and the public an image
has been created for, the reaction of the market, the circulation and degree it
enjoyed recognition. This kind of approach is also applicable to the images of
Romanian towns, because of the fact that there do exist a lot of similarities:
there were used the same techniques of manufacturing, the same categories
and typologies are valid too, we have approximately the same chronology,
even more they have been produced in the same typographic centres and by
the same authors. The most striking difference consists in the fact that
Western towns were represented by artists from that region, but ours only
from the middle of the 19th century, when photography came into being, thus
being of lesser importance as historic documents.
Keywords: research, urban history, historic images, historiography,
institutions, libraries.

Cercetările ultimelor decenii în diferite domenii ale istoriei nu ar fi fost
posibile dacă documentarea s-ar fi limitat la surse tradiţionale, cum sunt
*
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UN ORAŞ MUSULMAN PE PĂMÂNT CREŞTIN: GIURGIU
ÎN RELATĂRILE CĂLĂTORILOR STRĂINI
GABRIEL-FELICIAN CROITORU∗

A MUSLIM TOWN ON CHRISTIAN LAND: GIURGIU
IN THE ACCOUNTS OF FOREIGN TRAVELERS
Abstract. Taking into consideration the conceptual reform process of the Romanian
historiography, the history of towns can be a real challenge by highlighting certain
known elements which might be poorly represented. The history of Giurgiu is
inextricably linked to the Danube River, the river being the one to emphasize both its
economical importance – port, customs, river crossing point and junction on the route
of important trade corridors linking the Northern Danube area and the Balkan
Peninsula –, and its strategic importance – a well fortified city protected on one hand
by islands of different sizes and by the Danube River branches, and on the other hand
by its vicinity with the capital city of Walachia.
Ottomans – who ruled Giurgiu between 1420 and 1829 – were interested in the direct
control of Giurgiu, imposing here a very strict administrative governance,
representative for the whole Empire, touched by the tolerance towards infidels in
order to maintain peace, good management and fiscal profitability. As a matter of fact,
the Ottoman Empire had an important role in the development of the town of Giurgiu
in the medieval period, being part of a state with geographical connections across
continents. The accounts of different people that in time transited Wallachia, people
generically known in the Romanian historiography as “foreign travelers”, offered a
very good picture of Giurgiu during the Ottoman administration. Thus we can find all
the necessary elements for defining a town with a dominant Oriental characteristic, of
Ottoman influence: a medium-sized civilian settlement, a cosmopolitan population,
although dominated by Wallachians an economically and port-adapted intense life,
adjusted to the Ottoman economy, fragile elements of cultural activity and religious
marks of a lifestyle dominated by Islam, but tolerant of other faiths.
Keywords: Giurgiu, Ottoman Empire, foreign traveler, Danube port, Walachia,
Ottoman administration.

Pe fondul procesului de reformă conceptuală în care se află încă istoriografia
românească, istoria oraşelor poate reprezenta o adevărată provocare, prin reliefarea
unor elemente cunoscute, dar poate insuficient valorificate.
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ISTORIOGRAFIA AŞEZĂRILOR SECUIEŞTI
OLASZ GABRIELLA∗

SEKLER SETTLEMENTS HISTORIOGRAPHY
Abstract. This paper summarizes the literature on currently inhabited Sekler. In the
first part, it deals with “the theme as part of general works” from Anonymous to
contemporary treaties regarding Transylvania, paying special attention to catalogues
and collections of documents. The second chapter is about “works which present the
Sekler region”; it is mentioned here general studies and those of special research
areas, such as archeology and ethnography. Finally, the last chapter deals with
“Monographs of places” revealing, in particular, studies on the evolution of main
towns: Targu Mures, Odorheiu Secuiesc, Targu Secuiesc and others.
Keywords: Sekler settlements, history of towns, historiography, Targu Mures,
Odorheiu Secuiesc, Targu Secuiesc.

Informaţii referitoare la secui şi la teritoriile şi aşezările locuite de către
aceştia găsim începând cu cel mai vechi istoric al maghiarilor, cronicarul anonim
al regelui Béla III1 şi până la istoricii contemporani Demény Lajos, Egyed Ákos
sau Imreh István. În cadrul acestui demers2 nu s-a avut în vedere o prezentare
exhaustivă a acestor lucrări, fiind alese doar acelea care aduc şi date cu privire la
istoria aşezărilor. Deşi în mod prioritar se are în vedere prezentarea istoriografiei
localităţilor urbane, societatea secuiască fiind una eminamente rurală, cele mai
multe lucrări se referă la istoricul întregului teritoriu sau al unor zone mai mult
sau mai puţin ample, problematicii oraşelor fiindu-i acordat, în general, un spaţiu
mai restrâns.
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CERCETĂRI DIN ULTIMELE DOUĂ DECENII CU PRIVIRE
LA ISTORIA ORAŞELOR DIN ROMÂNIA ÎN SECOLUL XX
VASILE CIOBANU∗

RESEARCH FROM THE LAST TWO DECADES REGARDING
THE HISTORY OF TOWNS IN ROMANIA IN THE 20TH CENTURY
Abstract. During the symposium about historiography regarding the history of towns
it is necessary to present the research concerning the evolution of urban centers in
Romania in the last century. We have brought into discussion the studies and volumes
published in the last two decades because through this scientific session we are
celebrating two decades since the inauguration of the Towns History Commission in
Romania and the Historia Urbana journal.
A series of monographs on cities, which also include their evolution in the 20th
century, have been published during this period. Volumes of documents,
chronologies, bibliographies, historical atlases, which are very useful work
instruments for researching the history of towns from the last century, came out as
well. Other papers presented the life of towns thematically: industry, commerce,
banks, culture, churches, everyday life, social life etc. Generally, one could say that
significant progress has been made in knowing and understanding the development of
urban centers from the past century. Although many memoir volumes and studies
about various aspects of urban life during the communist regime have been published,
historians must pay greater attention to this period. They should also write a synthesis
about urban centers in Romania in the 20th century and thus contribute to the
development of a treatise on the history of towns since their emergence up to today.
Keywords: historiography, towns, Romania, 20th century, recent research.

În ultimele două decenii, mai exact după 1989, şi istoria oraşelor în perioada
secolului al XX-lea a primit noi impulsuri, în noul context social-politic şi ştiinţific.
Scrierea istoriei veacului trecut în general este cel mai strâns legată de contextul
social. Instalarea libertăţii de gândire, de exprimare, posibilitatea şi chiar datoria de
a cerceta istoria regimului comunist au facilitat şi investigarea trecutului oraşelor în
veacul al XX-lea.
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TOPOGRAFIE URBANĂ / URBAN TOPOGRAPHY

ARCHAEOLOGY AND URBAN TOPOGRAPHY – PAST AND FUTURE
CHALLANGES AND TASKS OF ARCHAEOLOGICAL
AND HISTORICAL RESEARCH TODAY
CASE STUDY FROM THE DANUBE BEND, HUNGARY
ORSOLYA MÉSZÁROS∗
Abstract. The paper aims to reveal the problems of the most recent boom of building
activity at the turn of the millennium in Hungary in context of urban academic
archaeological survey and cultural heritage management. The problems will be
examined through three towns in the eleventh – sixteenth-century period in central
Hungary: Esztergom, Visegrád and Vác. They all are situated on the bank of the
Danube River. The origins of their urban history based on the early decades of the
foundation of the Hungarian state in the eleventh century. The last reason of their
choice is the frequent large-scale archaeological surveys of the last decades. The
recent surveys produced results on 1. the early, pre-urban period of the settlements;
2. the relationship between the environmental changes and the architectural activity;
3. the archaeological topography, buildings and street structure. The increased
numbers of the urban archaeological finds have an impact on the different
interpretation of restoring historical buildings and town planning. One of the frequent
questions is the degree of the necessity of excavations, another is the rate of
authenticity in the process of restoring. The interaction of the tasks of the academic
research and the cultural heritage is much more important today due to the large
amount of new archaeological evidences and the new building technology, even if the
relating questions are still disputed.
Keywords: medieval Hungary, Danube Bend, urban archaeology, building boom,
new topographical data, cultural heritage.

Urban archaeology demands two approaches: a simultaneous perception of
the past and the present. The past, that is the invisible history of a town; and the
present, that is the visible, its present state and its history. The cultural richness and
historical roots are usually based on the geomorphologic position of the settlement:
a favourable placement is a beneficial factor in all historical eras. This results in the
historical continuity that is preserved in the archaeological layers of accumulated
cultural remains. The dividing line between the past and the present, the visible and
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THE DEVELOPMENT OF A MARKET TOWN AND ITS MARKET
PLACES IN THE HUNGARIAN GREAT PLAIN. KECSKEMÉT,
A CASE STUDY
EDIT SÁROSI∗
Abstract. This paper interprets and discusses specific aspects of urban development,
as urban function, role and hierarchy of the changing network of settlements in
relation to Kecskemét, a typical market town in the Great Plain Region in Hungary.
The discussion is aimed to provide a broad perspective through the centuries to
understand the key elements in the town’s development. Beside the general aspects of
urbanization, the development of the market places will be reviewed, in the context of
the transforming townscape in the late medieval-early modern period.1
Keywords: Kecskemét, medieval, urbanization, market town, townscape, market.

INTRODUCTION
Whatever aspect of urbanization is studied, naturally, written documents
constitute the most obvious source type to investigate the development and the
characteristics of this settlement form. The composition of written evidences
allows inferring the main tendencies of the economic as well as legal development,
and through this, it is possible to draw conclusions on the hierarchy and the basic
urban functions of settlements. However, there are various features, which, due to
the special composition and inadequate nature of written evidences cannot be
answered purely based on those sources, especially the physical character of the
market towns, the townscape. The landscape of towns is part of their social and
cultural identity, thus an important palimpsest, whose various layers can be
represented.2 Among the various source-types, historic maps are one of the most
important records, which can be used for studying the development of settlements.
∗
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This market site had lost its importance from the 1840s, when the sources
report about the despondency of the fairs. Afterwards, large part of the Vásártér territory
became a closed military area; several barracks and a horse stable were established.
At last, from the 1920s, the area was demilitarized, and the territory became
slowly parcelled among dwellers and built in by the mid-twentieth century.
SUMMARY
Evaluating the main tendencies of urban development in Hungary, it must be
assumed that from the fourteenth century onwards both the process of urbanization
and the network of towns cannot be interpreted without taking oppida into account.
One part of the market towns had real urban functions, which greatly contributed to
the economic development of the country. The mapping of chartered towns and
those oppida with urban functions reveal that the late medieval-early modern
network of urban settlements was balanced and hierarchically structured. The real
flowering of market towns can be put from the second half of the fifteenth century
till the early seventeenth century.
The data on the economic status, social stratification as well as the
population figures of these settlements indicate that some of these market towns,
even if still missing legal approval of their urban status, should be considered as
real towns at latest by the end of the seventeenth century. Kecskemét is a typical
example for such development. Being intensely involved in export-oriented
agricultural production, the town emerged to the highest level in the hierarchy both
from economic and social point of view.
Among the various factors in the morphological character of Kecskemét, the
development and continuity of the weekly markets and the annual fairs can be
demonstrated. It can be stated that the site of the weekly markets, organizing
around the Saint Nicholas parish church, was stable from the medieval period till
the mid-twentieth century. Most of the ecclesiastical foundations, the local
government offices, educational institutions were mostly located at or near the
market place. Thus, not only the markets, the market place became the most
important organizing element of public space, which significantly influenced the
structural development of the settlement.
Another development scheme can be observed in case of the site of the
annual fairs, the Vásártér. Until the late eighteenth – early nineteenth century, this
area was directly connected to the town. along with the changing economic
possibilities, there was a major change in the function of the area; the establishment
of the camps and the appearance of industrial production and at last the expansion
of the habitation area, the Vásártér as a topographical element, and even as a place

23

Market Town and Market Places in the Hungarian Great Plain. Kecskemét

161

name disappeared from the texture of the town, thus it had neither effected later
structural layout of the settlement nor was its memory maintained by the general
public awareness.
At last, there are various aspects in the morphological character of any
settlement, whose function, development or continuity can be studied. Some
elements of the townscapes are visible even today, while other features are hidden
and can only be interpreted through the analyzes of different source-types and
interpretation of various layers in the townscape. Hopefully, this short essay on the
urban development of Kecskemét, and the assessment on its markets will
contribute to the better understanding and the more conscious understanding of
historical townscapes.

PIEŢELE ORAŞULUI IAŞI ÎN SECOLELE XVIII–XIX
„MEDEANUL DE LA SFÂNTUL SPIRIDON”∗
DAN DUMITRU IACOB∗∗

THE MARKETS FROM IAŞI IN 18TH AND 19TH CENTURIES.
SAINT SPYRIDON MARKET
Abstract. This study is part of a larger research project about markets from Iaşi in
modern era. Saint Spyridon Market was one of the most important markets of the city
mainly in 19th century, but also in 20th century. The history of the market began
earlier, in 1765, when boyar Gheorghe Beldiman bought the place. In this regard, we
have identified the correct location of this place in urban context and we highlighted
the importance of neighbourhood relations in the transfer of urban property. In the
second decade of 19th century, the descendants of Gheorghe Beldiman have
established a market on that place. With the help of various sources (documents,
plans, illustrations), some of them unpublished, we researched the history of the
market until 1864 and we were mainly interested in the following: the name of the
market and legal status, identity and succession of market owners (Beldiman,
Miclescu, Petrino), plan and market architecture, economic organization and trade
specific, modernization projects (paving, restoration or construction of buildings,
front straightening market), influence on other markets and the economic competition
among them, neighborhood conflicts generated by economic interests (file Adolf
Henig – Petrino family), involvement of central and local authorities in managing
these conflicts and their role in the stimulating or braking the market modernization.
The annexes have presented documents and plans relating to market structure and
market rent, systematization and modernization, works of architecture and urbanism.
Keywords: Saint Spyridon Market, Iaşi, trade, urban modernization, Beldiman, Miclescu.
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GRĂDINA PUBLICĂ „MERCI” ŞI BULEVARDUL „PARDON”
ÎN VIAŢA COTIDIANĂ A ORAŞULUI CÂMPULUNG MUSCEL
CARMEN OPRESCU∗
“MERCI” PUBLIC GARDEN AND “PARDON” BOULEVARD IN CAMPULUNG
MUSCEL’S EVERYDAY LIFE
Abstract. Câmpulung town was more and more frequently visited as a resort from the
first half of the nineteenth century. In the first part of the twentieth century, an urban
space from downtown became a special centre for leisure activities, where privileged
social contacts were established between tourists and members of local communities
(urban dwellers, but also inhabitants from the whole Muscel county).
This area consisted of an alley-promenade called Boulevard by locals and nicknamed
“Pardon” Boulevard by Bucharest inhabitants and a park, Public Garden, nicknamed
“Merci”. Old historical monographs of the time tried to set the chronological markers
of their establishment and first renovations that must be more clearly stated by
corroborating information gathered from memoirs, documents issued by the town
administration, from old photographs and postcards from the early twentieth century.
Certain memoirs, as well as the press from that period, offer information of special
interest about daily life unfolded in the space specially arranged by inhabitants (as
background) through a long selection process to support activities that were taking
place in the area: charities, shows, curing walks recommended by doctors, business
transactions, politics, romantic dates. This area consisted of benches, a gazebo where
the army’s band played daily, flower beds, street lamps, a public barometer that
showed visitors what the weather might be like, statues. Daily life can also be rebuilt
by researching the specific of the services and trading they had in that area: cinemas,
banks, restaurants, cafes, pubs, spaces for sports (tennis, bowling) and so on.
Keywords: Daily life, Câmpulung town, Public Garden, resort, cinema, festivities,
“Pardon” Avenue.

Grădina Publică din Câmpulung îşi datorează supranumele „Merci”, ca şi
aleea-promenadă devenită Bulevardul „Pardon”, aceleiaşi epoci din istoria urbei
muscelene când ea a început a fi frecventată ca staţiune balneo-climaterică,
probabil la mijlocul secolului al XIX-lea. Ele au căpătat valoare de simbol asociat
∗
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ORAŞUL ŞI PUTEREA POLITICĂ / THE TOWN AND POLITICAL
POWER

CONSIDERATIONS ON THE TOWNSPEOPLE’ ATTITUDES
AND REACTIONS TO THE CENTRAL POWER:
THE CASE OF THE ROMANIAN PRINCIPALITIES*
LAURENŢIU RĂDVAN**
Abstract. In the last decades, in the Romanian historiography appeared the idea that
the towns from the Romanian principalities of Wallachia and Moldavia had a different
evolution compared to other towns in Europe. Especially during the communist
period, some historians believed that the towns emerged as a result of specific
conditions, that they had a different organization and their inhabitants were too few to
be important in the local economy and society. This is the reason for which the
subject of “urban identity” is inexistent amongst the historical studies in Romania,
with very few exceptions, which look at society. The present research tries to change
this perspective which minimizes the position of towns in the late medieval word in
the Romanian area in relation with the central power. I will try to prove that there was
an urban identity and that the people in the towns (orăşenii) assumed that identity
when they had the chance, responding to the pressure from the central authority in the
country, represented by the prince (domnul). The difficulty in researching this subject
comes from the limited number of sources, given the fact that all the urban archives
from those centuries disappeared due to wars, fires, earthquakes, lack of interest, etc.
Even in these conditions, I identified individual sources which show the solidarity of the
townsmen in specific situations: defending the domain of the town or fighting to keep
the old privileges (especially juridical rights and fiscal exemptions). The sources are
more numerous for Wallachia, but I did find useful documents for Moldavia as well.
Keywords: townspeople, prince, privilege, Wallachia, Moldavia.

The present paper will focus on the Romanian principalities, which only
emerged late on the map of Europe, in the 14th century. The two principalities,
Wallachia and Moldavia enjoyed a very high degree of autonomy, with the first
dependent on the kingdom of Poland, and the second, on Hungary. From the 16th
century on, they were under Ottoman influence, which became ever-present in the
region. Towns emerged here late, in the 14th–15th centuries, their inhabitants
following a general pattern of organization borrowed from similar centres in
Central Europe.1
* This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific
Research, CNCS-UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-0562.
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INFLUENŢA PRIVILEGIILOR COMERCIALE ASUPRA EVOLUŢIEI
SPAŢIULUI URBAN DIN ORAŞELE SĂSEŞTI ALE TRANSILVANIEI
(SECOLELE XIV–XV)
MARIA CRÎNGACI ŢIPLIC∗

THE ROLE OF TRADE PRIVILEGES IN THE EVOLUTION OF THE URBAN SPACE
OF THE SAXON TOWNS IN TRANSYLVANIA (14TH–15TH CENTURIES)
Abstract. In this study, we intend to examine the Saxon towns in the Seven Chairs
(the Province of Sibiu) of Transylvania, with special reference to Sibiu, Sebeş, and
Sighişoara. The time of the Angevins and that of Sigismund of Luxembourg played a
decisive role in Hungary’s economic development, and, in particular, in the spread of
urban settlements. Many settlements in Transylvania were attested as towns during
the reign of the Angevins: Sibiu (first attestation as civitas in [1324]), Vinţu de Jos
(1309), Cluj (1316), Cisnădie (1323), Orăştie (1324), Baia de Arieş (1325), Sebeş
(1341), Braşov (1344), Cricău and Ighiu (1347), Bistriţa (1349), Mediaş (1359), Aţel
(1365), Sighişoara (1367), Aiud (1378). King Louis I was well known to have been
most generous in granting privileges to cities. For example, unlike other
Transylvanian towns, Sibiu enjoyed the largest number of trade privileges. Sibiu,
along with the Seven Chairs, played an overwhelming role in the long-distance trade
with Central Europe via the Kingdom of Hungary. During the period when the trade
privileges were granted, there was an unexpected growth of the urban space in the city
of Sibiu. This growth was marked by the emergence of new architectural programs
(which caused the alteration of the fronts and of the façades delimiting the
commercial space) and by the building of very strong fortifications.
From the very succinct information presented in this study, it can be ascertained that,
in the case of Sebeş, Sighişoara, and Sibiu, trade privileges have exerted a major
influence on the area designed for commercial activity, on the evolution of the urban
space and its well defined demarcation by the enclosures. We can even speak about an
urban strategy, if we take into account that the urban structure, in particular that of
Sebeş, along with that of Sibiu and of Sighişoara, which complied with the typology
of planned settlements. We believe that the urban strategy initiated in the 13th century
continued also throughout the 14th and the 15th centuries, yet on a lesser scale. It was
perceivable in municipal and royal intervention or in the location of representative
public buildings, as against other parts of the city.
Keywords: medieval towns, trade privileges, urban space, Transylvania, Saxons.
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NAME UND URSPRUNG – ANFÄNGE DER STADTENTWICKLUNG
DES HEUTIGEN TIMIŞOARA
MICHAEL WIECZOREK∗

NAME AND ORIGIN – BEGINNINGS OF THE URBAN DEVELOPMENT
OF MODERN TIMIŞOARA
Abstract. Why do certain cultures use the same places? How do they transform
concepts into factual matter? What are the reasons of urban development?
Urbanization is often described as a process of creation and production. The way the
local conditions fertilise the creative processes is extremely telling. A place can be
viewed as an analytical tool, or contrast agent, which involves complex observation
and investigation of space and mindset. As space development draws on a multiplicity
of materials and resources, it automatically senses the place as a totality – a kind of
holistic perception that combines natural and cultural denominations, social reality as
well as historical reflection. The study investigates the specifics of site, the natural as
well as the geopolitical conditions of the place called Timişoara. Whatever the
physical outcome may be – the transformation of local materials or mindset, of natural
landscape or cultural topography, the change of ruling systems is among the most
powerful forces that have shaped the place and the knowledge about it. Trying to
understand the origins also build upon the interpretation of the past in current history.
In this regard, Timişoara seems to have many beginnings. As time goes by, cultures
do so too. Here, change becomes an asset for urban development. However, the name
of the city already points to the importance of the geographical position for the
appearance of localities in the Banat region.
Keywords: Timişoara, history, urbanization, urban geography, cultural change.

In der vorliegenden Studie geht es darum, den Einfluss natürlicher und
kultureller Bedingungen auf die Gründung und Entwicklung von Siedlungen an
einem ausgewählten Beispiel zu überprüfen. Zum einen verweist bereits der Name
der Stadt Timişoara auf die Bedeutung von naturräumlichen Geofaktoren als eine
Ursache für Siedlungsentscheidungen und für die spätere Stadtentwicklung an
ebendiesem Ort. Zum anderen deuten die sich im Verlauf der Geschichte
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Michael Wieczorek, Dipl.-Ing. (MSc), architect and urban planner, doctoral candidate,
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CĂILE FERATE ŞI PLANIFICAREA URBANĂ ÎN BUCUREŞTI (1869–1919)
TOADER POPESCU∗

RAILWAYS AND URBAN PLANNING IN BUCHAREST (1869–1919)
Abstract. The final decades of the 19th century and the beginning of the 20th century are
the “heroic age” of railroad construction in Romania. At the end of this interval, most of
the current rail network had already been built. The development of the cities included in
this network was heavily influenced by the presence of railway infrastructure and by its
associated opportunities and restrictions. Railway and municipal administrations had to
deal with this complex interaction without the benefit of a specific doctrine or the support
of previous similar practical experiences. This paper follows the articulation between urban
and railway planning in the case of the city of Bucharest, the most complex and compelling
example for the particular situation of pre-World War I Romania. It focuses both on the
specific planning discourse and practices, following the evolution of the relation between
the main involved stakeholders (the central railway administration and Bucharest
municipality) and of their relative importance. Their particular (convergent or divergent)
visions of development will also be compared, identifying and emphasising the topics that
were subject to conflict or negotiation.
Keywords: modernisation, Bucharest, railways, planning, station, public works, Sfinţescu.

Faptul că apariţia şi dezvoltarea reţelelor feroviare au avut o influenţă majoră
asupra modificărilor structurale ale localităţilor este o realitate demonstrată şi acceptată
de multă vreme în literatura de specialitate. Istoriografia contemporană tratează această
temă (a evoluţiei relaţiei dintre infrastructura feroviară şi oraş) din perspective extrem
de diverse, iar studiile de caz abordate acoperă o arie geografică şi conceptuală foarte
vastă. Fără pretenţii de exhaustivitate, pot fi amintite, în acest sens, contribuţii
fundamentale precum cele ale lui John R. Kellet1 sau Jack Simmons2 (cazul britanic a
fost primul cercetat cu metodă şi seriozitate) sau, mai recent, cercetările aceluiaşi Jack
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PAUL NIEDERMAIER, Habitatul medieval în Transilvania.
Bucureşti: Editura Academiei Române, 2012, 380 p. : il. şi tab.

Cartea de faţă reprezintă una dintre cele mai importante opere ale autorului, reprezentând
bilanţul unei etape de cercetare ce a durat peste 40 de ani. Întinse pe parcursul unei vieţi, o parte a
investigaţiilor privind habitatul uman au fost valorificate printr-o serie de publicaţii anterioare,
majoritatea publicate în limba germană, ele fiind reluate în această carte însă revizuite şi completate,
iar o altă parte a proiectelor iniţiate sunt finalizate în acest volum şi cuprind o tematică nouă cu
rezultate inedite. Înainte de a trece la prezentarea propriu-zisă, doresc să creionez în câteva cuvinte
caracteristicile principale ale lucrării: ea are o structură complexă datorită studiilor sale
interdisciplinare, sunt dezvoltate multe teorii noi şi concluzii interesante, dar echilibrate, având în
vedere că perioada tratată este una obscură, controversată, mult discutată în literatura de specialitate şi
lipsită de izvoare istorice; sunt sintetizate idei caracterizate uneori de ermetism datorat calculelor
matematice, graficelor şi tabelelor pline de cifre, ceea ce pentru unii cititori poate fi derutant, dificil
de înţeles, întrucât solicită un efort mai mare decât de obicei pentru a percepe pe deplin interpretările
şi reconstituirile istorice, dar pe de altă parte multe dintre teorii / concluzii sunt ancorate în trimiteri
concrete la hărţi, planşe şi situaţii statistice, ceea ce le facilitează înţelesul; lucrarea uneşte o
concentrare de esenţe a concluziilor şi translează oglindirea cunoştinţelor acumulate de-a lungul unei
vieţi, reprezentând în final reflecţia figurii spiritului autorului.
Volumul se deschide cu o scurtă Introducere în care autorul subliniază importanţa studierii
habitatului uman în cercetarea istoriei şi defineşte explicit aria geografică cuprinsă în analiză. De
asemenea, este prezentată succint metoda de bază cu care s-a operat, şi anume calculele aritmetice, ceea
ce ne îndeamnă să încadrăm cartea între operele impregnate de filosofia determinismului. Această
caracteristică îi conferă o interpretare unică şi oferă o nouă viziune asupra istoriei medievale a
Transilvaniei, întregul volum reprezentând şi din punctul nostru de vedere „un progres real în domeniu”
(p. 8) şi o premieră pe scena apariţiilor editoriale din România deoarece inaugurează un domeniu
neexplorat în istoriografia română, fiind prima lucrare de sinteză despre istoria habitatului uman din
Transilvania în evul mediu, ce tratează subiecte originale şi de interes major precum: concordanţa dintre
diferitele caracteristici ale teritoriului şi situarea descoperirilor arheologice şi a atestărilor documentare
timpurii; relaţia între extinderea habitatului şi structurarea administrativă a acestuia; influenţa evoluţiei şi
a repartiţiei populaţiei în schimbarea habitatului; numărul şi mărimea aşezărilor, precum şi raporturile
dintre ele; importanţa agriculturii, respectiv a crizei agrare în dezvoltarea sau decăderea anumitor
aşezări; şi nu în ultimul rând, influenţa mişcării populaţiei asupra transformării peisajului.
Reunind informaţii covârşitor de abundente, cartea este structurată în 9 capitole principale,
precedate de o introducere, deja prezentată, şi succedate de lista bibliografică, lista şi provenienţa
ilustraţiilor, indicele de locuri geografice şi un sumar în limba engleză. Primul capitol este dedicat
descrierii Caracteristicilor geografice ale teritoriului (p. 9-23). Aici sunt conturate punctat
principalele unităţi de relief din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş şi influenţa altitudinii, a
variaţilor de temperatură şi a cantităţii de precipitaţii asupra extinderii sau contractării habitatului
uman pe parcursul evului mediu. „Caracteristicile diferite ale teritoriului cercetat au avut, fireşte,
repercusiuni importante asupra tuturor aspectelor habitatului. Se constată o concordanţă frapantă între
altitudinea, numărul zilelor fără îngheţ şi cantitate precipitaţiilor cu situarea descoperirilor arheologice
şi a atestărilor documentare timpurii. În diferite perioade, în funcţie şi de numărul populaţiei, oamenii
au avut o preferinţă pentru zone diferite ale Transilvaniei, locuite mai dens sau mai rar” (p. 23),
această concluzie şi teorie de bază creionată la finalul capitolului întâi, care de altfel reprezintă esenţa
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lucrării, se regăseşte pe parcursul întregii cărţi sub forma unor demonstraţii din diferite perspective
ca: evoluţia demografică, evoluţia politică, istoria economică, analiza documentelor, toponimie,
arheologie, arhitectură, geografie istorică etc.
Următoarea secţiune principală, originală datorită unghiului de abordare, este dedicată
analizei Structurării habitatului (p. 25-87). Ea readuce în discuţie problematica evoluţiei structurării
ecleziastice şi politico-administrative a teritoriului Transilvaniei, dar analizată prin prisma
caracteristicilor geografice ale terenului şi a creşterii demografice sau din perspectiva evoluţiei
politice şi a răspândirii descoperirilor arheologice, ceea ce îi conferă capitolului o interpretare unică.
Cele mai interesante observaţii sunt cele referitoare la „structurarea”/ evoluţia teritoriului episcopiei
Ardealului, geneza comitatelor, extinderea lor, respectiv limitele teritoriale ale acestora şi cele despre
complexitatea procesului de dezmembrare a vechilor comitate, precum Solnoc, Alba, Dăbâca etc. În
contextul procesului complex de structurare a Transilvaniei, autorul examinează relaţia condiţionată
dintre amenajarea liniilor de prisăci şi strategia colonizărilor sau a mutărilor de populaţie.
Al treilea capitol tratează punctat şi concis Evoluţia populaţiei (p. 89-147) din momentul
căderii Imperiului Roman până în secolul al XVII-lea, implicaţiile şi cauzele creşterii / descreşterii
populaţiei. Prezentarea realizată într-o manieră mereu comparativă valorifică un număr mare de
informaţii demografice şi lansează pe bază de elemente determinante, în ciuda inconsistenţei surselor
documentare sau arheologice, ipoteze plauzibile – „aprecierea mai exactă a situaţiei fiind foarte
dificilă” (p. 92) pentru secolele VII–XII – care vor putea fi demonstrate, confirmate sau infirmate, în
mod direct în urma unor cercetări viitoare complexe. Capitolul impresionează prin seriozitatea şi
răbdarea dedicată calculelor matematice, graficelor, hărţilor şi statisticilor. Autorul realizează o
remarcabilă performanţă şi o demonstraţie vis-a-vis de importanţa matematicii şi a analizelor statistice
în istorie sau arheologie, de altfel, o metodă de abordare puţin promovată în istoriografia românească.
În prima parte a capitolului Fenomenul crizei agrare (p. 149-173), autorul optează pentru o
trecere în revistă a interpretărilor propuse de Wilhelm Abel privind mişcările preţurilor diferitelor
categorii de produse din Europa centrală şi de vest şi repercusiunile acestora asupra evoluţiei
economice, sociale şi arhitecturale, în scopul de a justifica necesitatea unei analize asemănătoare şi în
cazul Transilvaniei, pledând în a doua parte pentru existenţa crizei agrare medievale şi o evoluţie a
acesteia similară cu cea din Europa Centrală. Expunerea este foarte bine venită, întrucât aduce
interpretări noi – dovezi ale manifestării crizei agrare în Transilvania –, care nu au mai fost vehiculate în
literatura română, cele mai interesante fiind cea referitoarea la dinamica construcţiilor castelelor şi
bisericilor (de exemplu, sunt identificate trei perioade principale în construirea reşedinţelor nobiliare,
dintre care a doua perioadă, cea a crizei agrare, deci după jumătatea secolului al XIV-lea, este
caracterizată de o lipsă de reşedinţe nobiliare în mediul rural, aspect nesesizat până acum de alţi specialişti)
şi cea despre dinamica activităţii comerciale şi a dezvoltării oraşelor în contextul crizei agrare.
În capitolul al cincilea, Aşezările (p. 175-212), definit de calcule aritmetice comparabile cu
cele din capitolul dedicat evoluţiei populaţiei, ne sunt oferite numeroase date despre mărimea
aşezărilor şi numărul lor pentru şase perioade de timp distincte: 1000–1241, 1242–1347, 1348–1450,
1451–1541, 1542–1686, 1687–1750. Pentru primele două perioade există puţine documente care să
indice mărimea concretă a localităţilor, şi din acest motiv, este posibil ca în viitor ideile dezvoltate să
creeze o controversă ştiinţifică. Chiar dacă „există multe necunoscute, calculele efectuate având o
valoare limitată” (p. 181), totuşi cifrele statistice amintite pentru perioadele ulterioare – acestea fiind
extinse de la particular la general – şi caracteristicile generale enunţate pentru diferitele regiuni ne
pun la dispoziţie o imagine de ansamblu despre evoluţia şi dinamica atât a numărului de aşezări cât şi
a mărimii acestora în intervalele de timp amintite. Venind ca o continuare firească, capitolul
Localităţile centrale (p. 213-236) tratează puncte majore de interes precum apariţia / dispariţia sau
dezvoltarea „centrelor zonale” (Cenad, Biharea, Oradea, Dăbâca, Alba-Iulia etc.), se pune în lumină
complexitatea procesului de urbanizare pe fondul crizei agrare şi de dezvoltare a unei reţele
diversificate de localităţi, şi readuce în discuţie problematica prosperării oraşelor sau a decăderii
altora, respectiv a târgurilor, în funcţie de rolul economic şi comercial pe care l-au jucat. Analiza
evoluţiei / involuţiei oraşelor este extinsă în următorul capitol, Populaţi urbană (p. 237-256), dar
văzută prin prisma diferitelor tipuri de funcţiuni şi a evoluţiei demografice din cadrul acestora, astfel
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autorul se axează pe o prezentare estimativă a datelor pentru: oraşele episcopale (Oradea, Alba Iulia,
Cenad), localităţile de lângă ocne (Ocna Sibiului, Cojocna, Ocna Dej, Turda, Dej, Sighetul Marmaţiei
etc.), centrele montane (Rodna, Baia Sprie, Baia de Arieş, Abrud, Baia de Criş, Baia Mare, Rimetea
etc.), centrele comercial-meşteşugăreşti (cele mai importante fiind Sibiu, Braşov, Cluj), centrele
preponderent comerciale cu funcţie administrativ-militară (Timişoara, Lugoj, Lipova, Caransebeş) sau
târgurile importante cu un caracter parţial urban (Târgu Mureş, Odorheiu Secuiesc, Aiud, Reghin
etc.). Numeroasele informaţii şi date au fost expuse cu scopul de a oferi în finalul acestei secţiuni o
apreciere comparativă a mărimii localităţilor şi de a ilustra conclusiv, prin stabilirea unor valori
absolute, ponderea populaţiei urbane pe diferitele categorii de oraşe, dar şi coeficientul populaţiei
urbane din totalul populaţiei din diferite zone.
În capitolul opt, Căile de comunicaţie (p. 257-272), cu o încărcătură informaţională sintetică
având în vedere numărul mic de pagini dedicat acestui subiect, dar foarte complexă şi argumentată în
acelaşi timp, autorul propune o interesantă reconstituire a reţelei de căi de comunicaţie, fie ea terestră
sau navală, care s-a dezvoltat şi s-a îndesit treptat pe parcursul evului mediu, în funcţie de cadrul
natural, densitatea populaţiei, numărul de aşezări, relaţiile comerciale, intensificarea comerţului etc.
Pe lângă parametrii amintiţi, este subliniată importanţa şi dispunerea centrelor ca element de
structurare a reţelei de drumuri, esenţială fiind în dezvoltarea diferitelor centre „distanţa etalon de
60-70 km” (p. 272), adică distanţa parcursă călare într-o zi între localităţile importante.
Am ajuns şi la prezentarea ultimului capitol al cărţii, intitulat Transformarea peisajului
(p. 273-330), în care autorul, adoptând o parte din metodele lui W. Abbel, ne propune o reconstituire
inedită a peisajului geografic medieval văzut prin prisma influenţei antropogene asupra cadrului
natural. De remarcat din nou meticulozitatea acordată calculelor aritmetice, formulelor şi diferiţilor
indici, uneori greu de urmărit, care stau în final la baza rezultatelor sintetice privind gradul de
acoperire a terenului de păduri, procentajul terenurilor folosite (curţi şi livezi, păşuni, fâneţe, ogoare
lucrate) şi implicit la reconstituirea caracteristicilor peisajului din diferite perioade de timp (sec. XIXIII, 1242–1347, 1348–1450, 1451–1541, 1542–1686, 1687–1750). Desigur, pentru perioadele
timpurii, procentajele propuse sunt ipotetice, de multe ori calculele fiind extinse de la cazuri
particulare spre o analiză generală, ceea ce ar putea genera în literatura de specialitate o dezbatere
polarizată. Chiar şi în lipsa unor dovezi concrete (documente, cercetări arheologice, investigaţii
arheobotanice, pedologice etc.) sau în ciuda unor cifre şi calcule care trebuie privite cu prudenţă,
rezultatele şi concluziile obţinute de autor oferă o imagine generală concludentă a situaţiei şi valori
care indică tendinţa transformărilor intervenite în peisaj pe parcursul evului mediu.
Marele merit al cărţii este acela că ea aduce valoroase contribuţii la cunoaşterea habitatului
medieval transilvănean şi completează un gol istoriografic. Volumul va reprezenta un loc important în
cercetarea Transilvanei în Evul Mediu şi va deschide calea către o nouă direcţie de cercetare.
Maria Crîngaci Ţiplic

GHEORGHE CRUTZESCU, Podul Mogoşoaiei – Povestea unei străzi, ediţia a III-a, revăzută.
Bucureşti: Editura Biblioteca Bucureştilor, 2011, 564 p. (şi ediţie on-line
www.bibliotecametropolitana.ro/Uploads//1_2012/151257.pdf îngrijită şi note:
Virgiliu Z. Teodorescu).
Prin strădania lăudabilă a lui Virgiliu Z. Teodorescu, emoţionanta evocare a Căii Victoriei sau
Podul Mogoşoaiei realizată de Gheorghe Crutzescu a ajuns la ediţa a III-a.
Podul Mogoşoaiei – Povestea unei străzi este cartea de suflet a lui Gheorghe Crutzescu,
diplomat de carieră, fiu al Bucureştilor, născut în 1890, tocmai în perioada când oraşul lui Bucur
începuse ampla sa transformare edilitară. Ca o crisalidă, oraşul se debarasa de vălul oriental-balcanic,
adoptând încet, încet, elementele organizării urbane occidentale: bulevarde şi străzi largi, cu perspective
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frumoase, imobile cu mai multe etaje aliniate mai riguros, lotizări şi parcuri, ridicarea unor edificii
impozante, mobilier stradal adecvat, inclusiv statui şi ansambluri statuare pe măsura trecutului său.
Ajuns un respectat diplomat, Gheorghe Crutzescu se dovedeşte şi un foarte bun memorialist şi
narator. Ca „om al cetăţii” pe care o iubeşte, realizează la un moment dat că „după mulţi ani de
umblet, uneori zilnic, pe Calea Victoriei, mi-am dat seama, într-o zi, că nu ştiam nimic, dar chiar
nimic, de strada aceasta”. Atunci, curiozitatea îl îndeamnă să pună întrebări, să citească despre
oameni, întâmplări şi evenimente legate de această stradă. Cu pasiune, realizează „din dragoste”
pentru ea „povestea” Podului Mogoşoaiei. Cu modestia caracteristică savantului cu o vastă cultură,
Crutzescu invită colocvial cititorul, chiar din prima pagină a cărţii, „s-o luăm în sus, împreună, pe
podul Mogoşoaiei, [...] plecând urechea la poveştile de ieri, sau de demult, pe care zidurile vechi şi
locurile bătătorite de veacuri le mai şoptesc, încă, celor ce vor să asculte”.
Iată cum s-a născut din „iubire pentru o stradă”, povestea Podului Mogoşoaiei narată de
Gheorghe Crutzescu care, aidoma altor împătimiţi de oraşul lui Bucur, i-a dedicat pagini memorabile,
aşa cum au toate oraşele din lume cu vocaţia „capitalei”. O capitală apărută într-un ev mediu ceţos,
oarecum miraculos şi dintr-o dată. În această privinţă, mă raliez ideii regretatei Dana Harhoiu, care
acceptă ideea lui Nicolae Iorga exprimată în Byzance après Byzance (1935), reliefând rolul
voievozilor români consideraţi succesori ai împăraţilor bizantini. Ea îşi explică apariţia aproape bruscă a
Bucureştilor, amintiţi în hrisoave la 1459, după ce, la 1453, Constantinopolul a fost cucerit de otomani,
ca un continuator al acestuia, căci „un oraş cheamă un alt oraş, o istorie cere o altă istorie”.
Dacă ar fi să asemăn scriitura lui Gheorghe Crutzescu, l-aş pune în rând cu Emanoil HagiMosco şi cu George Potra, din galeria seniorilor, şi cu Adrian Majuru, din rândul celor tineri, care, cu
aceeaşi iubire şi pasiune pentru Bucureşti, au împărtăşit viitorimii metamorfozele oraşului şi ale
locuitorilor săi.
Desigur că despre Bucureşti au scris numeroşi autori, precum Dimitrie Pappasoglu,
Constantin Bacalbaşa, Henri Stahl, Ionescu-Gion, Carmen Sylva, Grigore Locusteanu, în trecut, sau
autori contemporani care i-au dedicat pagini memorabile, precum Alexandru Beldiman, Adrian
Majuru, Octavian Tudor, Radu Oltean, Ofrim Alexandru, Virgiliu Z. Teodorescu, Ion Narcis Dorin,
Victoria Dragu Dimitriu sau Andreea Deciu care a adunat în Povestea caselor superbe texte
evocatoare. Ca să observăm oraşul, ca să ni-l apropiem, ca să-l înţelegem, să urmăm îndemnul lui
Adrian Majuru: „Opreşte-te puţin. Priveşte în urma ta. Mai cu luare-aminte. Nu este vorba de uitat
ceva, ci este mai degrabă vorba despre lucruri care-ţi scapă. Se risipesc odată cu trecerea anilor. Se
schimbă încetul cu încetul odată cu noi şi dispar în linişte deplină şi pe neaşteptate...” (Bucureşti–550
de ani de la prima atestare documentară, 2009, p.7).
În eforturile de redescoperire şi de valorizare a trecutului nemistificat, mai ales pentru
generaţiile tinere, se publică şi re-publică o întreagă literatură de scrieri istorice, literare,
memorialistice, de urbanism şi arhitectură, a mentalităţilor, despre artă etc., care alcătuiesc „Planeta
Bucureşti” ca să parafrazez chiar cu titlul denumirii colecţiei, fiinţând cu mult succes chiar o editură,
„Biblioteca Bucureştilor”.
Oraşul acesta vesel, odată scăpat de chingile ideologice, îşi caută rădăcinile, îşi revalorifică
trecutul pentru a-şi găsi energiile în confruntarea cu provocările prezentului, cu înnoirile inerente
cerute de contemporaneitate, în condiţiile unei globalizări ce diluează identitatea şi specificul locurilor.
Cartea lui Gheorghe Crutzescu a avut încă de la prima apariţie (1944) un destin sincopat.
Apărută către sfârşitul celui de-al II-lea Război Mondial, lucrarea trecea aproape neobservată,
neputând fi „digerată” de un public cititor atât de însetat de cultură cum era cel bucureştean.
În anii aceia tulburi ai ocupaţiei ţării de către Armata Roşie şi a „komisarilor” de tot felul,
chiar sfârşitul autorului cărţii şi al familiei sale este învăluit într-un mister nici până astăzi elucidat, ei
dispărând pur şi simplu în mod straniu. Meritul semnalării pentru publicul larg a dispariţiei lui Gheorghe
Crutzescu şi a familiei sale – soţia Simona (n. Magheru) şi fiica Sanda (n. în 1940 la Budapesta – , unde
tatăl ei se afla în post ca ministru plenipotenţiar), revine istoricului Virgiliu Z. Teodorescu.
Datorită calităţilor sale, cartea se reeditează în 1986, ediţie pentru care profesorul Teodorescu
întocmeşte peste 1500 de note, care, din motive ideologice au fost cenzurate, publicându-se doar 679.
În contextul libertăţilor câştigate după 1990, Virgiliu Z. Teodorescu reface aparatul critic al cărţii,
insistă şi reuşeşte apariţia ediţiei a III-a, accesibilă şi on-line. Ediţia îngrijită de Domnia sa cuprinde o
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foarte interesantă şi inedită contribuţie la biografia autorului – Gheorghe Crutzescu, precum şi un
număr impresionant de note, foarte utile, căci de la data apariţiei (1944) şi până în prezent, foarte
multe personaje, fapte, case şi imobile evocate atunci au dispărut din memoria curentă a cititorilor,
chiar şi a celor avizaţi, iar vocabularul a suferit transformări profunde. Astfel, notele se impun ca un
instrument util de lucru, uşurând lectura cărţii.
Dovedind o înaltă probitate profesională, Virgiliu Teodorescu ţine să menţioneze că, în ciuda
eforturilor, pentru circa cincizeci de personaje menţionate în cartea lui Crutzescu, în lipsa referinţelor
biografice, nu a reuşit să întocmească notele, publicând lista. Editorul îşi exprimă speranţa că până în
anul centenarului Marii Uniri, din 2018, când Bucureştii au devenit capitala României întregite, se vor
putea elucida misterul dispariţiei lui Gheorghe Crutzescu şi a familiei sale, ca şi biografiile
personajelor menţionate.
Gheorghe Crutzescu, molcom şi simplu, dar atât de profund, începe „povestea” Podului
Mogoşoaiei cu „naşterea şi copilăria” acestei căi. Ce surprinzătoare e România! Cine nu-i cunoaşte
subtilităţile limbii, se întreabă despre ce pod este vorba, care nu traversează nici o apă!? Este calea
„podită” cu blăni groase de stejar, aşa era felul nostru propriu de a „pava” străzile la început! Soarta a
vrut ca drumul pe care serdarul Mogoş îl parcurgea până la moşia care îi purta numele – Mogoşoaia,
situată în nordul Bucureştilor, să devină uliţa pe care armata română biruitoare aducea independenţa
faţă de puterea suzerană a Sublimei Porţi, de unde noul nume, Calea Victoriei.
Pe „calea” din centrul unui Bucureşti prosper şi debordant, care trăgea foloasele valorificării
grânelor ţării după ce obţinuserăm în 1829 libertatea comerţului, se etala luxul protipendadei şi al
potentaţilor zilei.
Lectura cărţii este plăcută şi atrăgătoare, stilul este descriptiv, suav, iar vocabularul, aidoma
trecutului evocat, este plin de termeni vechi, neaoşi româneşti, răsunători, cu o reverberaţie aparte.
Textul lui Gheorghe Crutzescu, atât de dens în informaţii, „a cerut” un aparat critic pe măsură,
adică un mare volum de note care să expliciteze termeni vechi, ieşiţi din uz, să ofere date biografice,
să lămurească pe cititor asupra unor instituţii, edificii, statui etc.; profesorul Virgiliu Z. Teodorescu sa achitat cu brio de această datorie. Domnia sa a acceptat provocarea, care a presupus o muncă
titanică de documentare pentru redactarea celor 2416 note, fapt deosebit de meritoriu, mai ales că, în
domeniul biografiilor, literatura noastră are multe lipsuri. Notele profesorului Teodorescu
completează în mod fericit textul lui Crutzescu, oferind cititorului dornic de cunoaştere
cvasitotalitatea informaţiilor legate de metamorfoza Căii Victoriei pe parcursul a două veacuri.
Calitatea notelor profesorului Teodorescu, nu numai din această carte, dar şi din altele – invoc doar ca
exemplu şi pe acelea din cartea Domniei sale Un parc centenar: Parcul Carol I, unde 630 de note
lămuresc pe deplin pe cititor – ne oferă suficiente motive ca să-l includem în rândul exegeţilor
mediului cultural românesc, în speţă istoric şi artistic. Calitatea informaţiei dovedeşte cultura solidă în
specialitatea istorie şi domeniile conexe ei, dar şi în altele, precum geografia României, căutarea
tenace, spiritul său atât de viu, verva intelectuală, apetitul pentru conversaţie, experienţa vastă
acumulată în zeci de ani de căutări arhivistice, de lucru cu documentul. Domnia sa nu ezită să
corecteze, pe bună dreptate, erori care s-au înrădăcinat în mentalul colectiv, cum sunt acele „dealuri”
ale Bucureştilor: Spirii, Mitropoliei, Cotrocenilor, care sunt în fapt fragmente ale teraselor Dâmboviţei.
Editarea on-line a cărţii lui Gheorghe Crutzescu este salutară şi benefică, deoarece ea descrie
transformările Căii Victoriei în momentul său cel mai fast, când întreg oraşul, ante şi interbelic,
cunoaşte o metamorfoză amplă de europenizare, cu realizări remarcabile la nivel european, care îi
sunt apreciate şi recunoscute. Trebuie să recunoaştem că, după război, comunismul a frânt evoluţia
ascendentă a Bucureştilor, iar Calea Victoriei şi-a pierdut eleganţa, devenind o pistă rutieră unde
autovehiculele circulă doar cu mare viteză. După 1990 sunt multe căutări, ezitări, divagaţii, tenebre,
interese edilitare oculte şi obscure.
Cartea lui Gheorghe Crutzescu este utilă unui public larg, mai ales celui bucureştean, care
poate afla din paginile ei trecutul şi metamorfozele celei care a fost o lungă perioadă de timp, stradavitrină a oraşului. Cel care a iubit-o atât de mult încât a descris-o cu sufletul într-o carte, ca şi istoricul
Virgiliu Z. Teodorescu, care a îngrijit ediţiile ei ulterioare, şi-au făcut datoria; rămâne viitorimii să-i
redea farmecul, eleganţa şi prestanţa de odinioară.
Alexandru Păcurar
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MARIA STOICA, Brăila. Memoria oraşului. Imaginea unui oraş românesc din secolul al XIX-lea.
Brăila: Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2009, 331 p., il.
În istoriografia consacrată Brăilei, cartea Mariei Stoica acoperă o perioadă mai puţin
cercetată, secolul al XIX-lea. Tema, aleasă în mod inspirat, a fost tratată sub raportul imaginii
moderne a urbei, care s-a conturat chiar în acest veac. De remarcat că această direcţie de cercetare a
spaţiilor oraşului este o prioritate pe plan internaţional, recentul colocviu al Comisiei Internaţionale de
Istorie a Oraşelor (Sibiu, 8-9 septembrie 2011) abordând tocmai o asemenea temă. Lucrarea este
prefaţată de doi specialişti de prestigiu: prof. univ. dr. Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei, care
o consideră „o contribuţie fundamentală” pentru istoria oraşului dunărean şi prof. univ. dr. Nicolae
Lascu, care subscrie la aprecierea anterioară, adăugând că încheierile autoarei sunt utile pentru istoria
tuturor oraşelor din România în secolul al XIX-lea.
Structura lucrării − cinci capitole, cu subcapitolele aferente, concluzii, anexe, bibliografie −
este echilibrată şi oferă o imagine completă asupra cuprinsului. Pentru început, autoarea se opreşte
asupra teritoriului urban, analizând repetatele extinderi după anul 1828, când oraşul a fost eliberat de
sub stăpânirea turcească. În acest scop sunt folosite documente şi mărturii de epocă, dar mai ales
planurile alcătuite de-a lungul veacului al XIX-lea. Se constată că direcţiile de dezvoltare au fost
determinate de existenţa anterioară a cetăţii şi a portului. Acestea au conferit un anumit specific
Brăilei, surprins corect în lucrare.
Economia urbană este prezentată în secvenţa următoare, în care se acordă prioritate spaţiilor
oraşului, edificiilor construite pentru negustori ca locuinţe şi spaţii comerciale, dar şi pentru fabrici de
mari proporţii, exportându-şi produsele în Orient. Locul central îl ocupă însă construcţiile portuare, care
au fost modernizate şi au înscris oraşul între porturile europene ale vremii. Aceste activităţi economice
au dat personalitate Brăilei, care a cunoscut procesul de modernizare odată cu întreaga ţară.
Toate aceste extinderi şi construcţii nu au fost executate haotic. Autoarea are meritul de a fi
descoperit şi pus în valoare documente care relevă grija aparte pentru înfrumuseţarea oraşului prin
stabilirea unor reglementări clare şi prin aplicarea lor. Lucrarea constată grija administraţiei oraşului
pentru estetica spaţiului public, poate chiar mai mare decât pentru utilităţi şi servicii, realizate abia
spre sfârşitul veacului. Este sesizată chiar preocuparea de a se forma comportamentul urban al
cetăţenilor, de a se respecta şi întreţine realizările edilitare (parcuri, monumente etc.).
Descrierea amănunţită a acestora s-a realizat într-un capitol separat, tocmai pentru a le
sublinia importanţa şi având în vedere contribuţiile reale ale autoarei. Astfel se relevă că monumental
ridicat în 1833–1834 în cinstea eliberării oraşului a fost primul monument de for public din
Principatele Dunărene. De asemenea, se face o reconstituire documentată a apariţiei altor monumente
şi dotări urbane: grădina publică, parcul, bulevardul, cimitirele. Este de reţinut competenţa cu care
sunt efectuate analizele, apreciindu-se eforturile de modernizare, noutăţile tehnice aduse în spaţiul
românesc, fără a fi omis factorul uman, toate contribuind la închegarea imaginii generale a unui oraş
prosper economic, aflat în plină dezvoltare urbanistică.
Cel mai bine realizat este ultimul capitol, consacrat formelor urbane, în care sunt prezentate
cu competenţă principalele tipuri de arhitectură urbană. Mai întâi sunt analizate locuinţele, urmărinduse evoluţia de-a lungul secolului al XIX-lea, avându-se în vedere casele simple ale majorităţii
locuitorilor, dar şi construcţiile deosebite, ridicate pentru comanditari avuţi, devenite, în timp,
monumente de arhitectură, emblematice pentru oraş. Bisericile oraşului din veacul studiat se bucură,
de asemenea, de o prezentare pertinentă, care reliefează componenta multietnică a Brăilei. Hanurile,
hotelurile şi şcolile se bucură de asemenea de atenţia autoarei, care are în vedere caracteristici
stilistice, faţadele, dar şi interioarele. Întregul capitol este ilustrat cu imagini de epocă, planuri şi
relevee, care facilitează înţelegerea prezentării. Lucrarea nu se rezumă însă la o descriere tehnicistă, ci
are în vedere condiţionările economice şi sociale ale apariţiei acestor edificii, locul şi rolul lor în
constituirea imaginii oraşului până la 1918 şi după acest an.
Întrucât este o lucrare întemeiată pe o documentaţie bogată, la sfârşit sunt reproduse câteva
dintre cele mai elocvente documente utilizate. În acest mod sunt puse la îndemâna celor interesaţi

7

Recenzii, note bibliografice

297

informaţii utile pentru istoria oraşelor în general, nu doar pentru Brăila. Rezumate în limbile engleză
şi franceză permit accesul la cuprinsul lucrării unor potenţiali cititori străini, iar lista bibliografică
facilitează noi cercetări celor interesaţi de trecutul Brăilei. Concluziile cercetării sunt clar şi
convingător formulate. Ilustraţia cărţii a fost selecţionată cu atenţie şi completează în mod fericit
imaginea descrisă a oraşului.
Semnalăm o scăpare de formulare, atunci când se afirmă că Brăila este al treilea oraş din
România ca vechime, fiind atestat în 30 ianuarie 1368, după Câmpulung Muscel şi Curtea de Argeş.
Spaţiul de raportare este Ţara Românească, nu România. Alte corecturi sunt necesare, la o eventuală
nouă ediţie, la paginile XI, 3, 327. Aceste observaţii nu scad valoarea generală a lucrării.
Cartea doamnei Maria Stoica este un demers ştiinţific semnificativ, care utilizează mijloace
multidisciplinare ale istoriei, urbanisticii, arhitecturii şi istoriei artei, pentru a schiţa un tablou general
al unui centru urban care a atras mulţi cercetători ai trecutului său. Autoarea a reuşit să ne ofere
imaginea Brăilei veacului al XIX-lea într-o prezentare ştiinţifică autentică şi convingătoare, care se
constituie într-un adevărat model şi pentru alte centre urbane româneşti.
Vasile Ciobanu
ALEXANDRU PĂCURAR, Incursiune în memoria locurilor, ediţia a II-a completată şi adăugită.
Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2012, 491 p.
De la bun început doresc să afirm că ne aflăm în faţa unei lucrări care impresionează nu
numai prin volumul de pagini şi de informaţii, ci şi datorită diversităţii domeniilor abordate, fapt ce
creează reale dificultăţi de a o plasa într-o anume tipologie a cercetării. Gestul îl putem numi
„transdisciplinaritate”, cartea acoperind sfere diverse ale ştiinţelor istorice şi geografice, topindu-se
într-un ansamblu unitar. Ea operează cu metode variate, corelează informaţii de pe un spaţiu uriaş şi
le strânge laolaltă, în speţă în jurul evenimentelor contextuale şi din timpul Războiului de
Independenţă din 1877-1878.
Ar fi simplu şi n-aş greşi dacă aş considera că este o carte de geografie istorică, dar prefer săl las pe autor să-şi prezinte caracterul cercetării sale: „…este câte puţin din geografie, istorie,
antropologie, sociologie, geopolitică, economie, artă […] Îmi place să cred că este o geografie
cordială, caligeografie sau geografie frumoasă […]” (p. 11). Enumerarea încercată de autor face
lumină, dar nu suficient, asupra ţintelor lucrării sale, dar dezvăluie caracterul interdisciplinar al
demersului. „Geografia cordială” la care face referire autorul, interpretându-i pe Geoges Duhamel şi
Goethe, ar fi o geografie poetică, sentimentală, altfel spus, o treaptă a culturii deasupra oricăror
sentimente de ură trecute, o treaptă în care sentimentele naţionale se contopesc. „Resimţi fericirea sau
durerea unui popor vecin ca şi cum ar fi ale propriei tale naţiuni” (p. 11, citându-l pe Ion Conea, la
rândul lui adoptând opinia lui Goethe).
Faţă de aceste aspiraţii, nu e de mirare că profesorul clujean Alexandru Păcurar, animat de
sentimente patriotice asumate fără dubii încă de la început, reuşeşte să aibe acea privire „transnaţională” cercetând o perioadă, cea din jurul lui 1900, cu cele mai naţionaliste manifestări zonale.
Fascinat fiind de parcursul exemplar al naţiunii române în cele câteva decenii, el se apleacă cu grijă,
chiar cu duioşie, şi asupra celorlalte naţii aflate în mijlocul confruntărilor zonale, utilizând imaginile
vremii, care se aglomeraseră cu acele prilejuri. Pretextul fiind confruntarea militară, imaginile de
epocă respective acoperă toate manifestările culturale ale zonei, definindu-se astfel ceea ce s-ar putea
numi astăzi „peisajul cultural” al spaţiului respectiv, extins, prin forţa împrejurărilor, către Europa
centrală şi Asia vestică. Pe de altă parte, autorul recunoaşte că ideea de a publica imagini, mai cu
seamă din timpul Războiului de Independenţă, nu-i aparţine (evocă nume prestigioase începând cu
Iorga), dar originalitatea demersului constă în utilizarea imaginilor ca suport al definirii identităţii
unor locuri, ale unor societăţi şi ale unor personalităţi.
Care este rostul prezentării acestei lucrări, în revista Comisiei de Istoria Oraşelor din
România? Cercetând cu grijă şi prima ediţie (publicată la Presa Universitară Clujeană în 2007) şi
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actuala versiune, mult îmbunătăţită ca informaţie istorică şi ilustrativă, precum şi datorită calităţii
deosebite a imaginilor, am avut sentimentul pătrunderii într-un spaţiu familiar, necesar chiar,
cercetării domeniului abordat de revista noastră. Maniera în care este condus demersul creează un
sistem de informaţii încrucişate geografice, istorice şi antropologice care devin bază a oricărei
cercetări de istorie a organizării teritoriale şi a aşezărilor din perioada modernă din spaţiul vast
româno-balcano-pontic. Important este şi faptul că autorul recurge, în afara descrierilor textuale
(documente, exegeze etc.) ale acestor realităţi, la numeroase hărţi istorice, planuri istorice şi restituite
de oraşe. De maximă importanţă sunt gravurile şi litografiile care, fie direct, fie ţintind evenimentele
militare, surprind scene urbane diverse, din care se pot lesne reconstitui imagini veridice dinaintea
modernizărilor secolului XX.
Primul capitol are titlul cărţii, Incursiune în memoria locurilor, şi se subdivide în două părţi:
Gravuri, litografii şi „Chestiunea Orientală” şi Incursiuni în memoria locurilor imortalizate de
artişti-ilustratori, reporteri de front în războiul ruso-româno-turc din 1877-1878. Prima parte
debutează cu o definire a elementelor considerate în decursul timpului caracteristice naţiei şi spaţiului
românesc. Ea este urmată de o trecere în revistă, cronologică, a reflectării spaţiului românesc în opera
unor autori, călători şi artişti străini. Între ei recunoaştem figuri cunoscute (Auguste Lancelot, Michel
Bouquet, Charles Doussault, Auguste Raffet, Carol Popp de Szatmáry) şi mai puţin cunoscute, cel
puţin în această ipostază (Hipolit Dembitzki, Filip Montoreanu, Dimitrie Pappasoglu, Emil Vorkers
etc.). În carte, domină imaginile publicate către sfârşitul secolului al XIX-lea de ofiţerul de stat major
prusac Victor von Strantz, extrem de bine realizate şi fidele realităţilor diverse (ne interesează cele
urbanistice, în primul rând) ale Balcanilor, bazinului Mării Negre şi spaţiului românesc, toate legate
de confruntările din jumătatea a doua a secolului al XIX-lea. Ele sunt completate cu hărţi ale unor
regiuni importante militar.
În aceeaşi zonă a cărţii, imaginile şi informaţiile istorice se împletesc cu restituţii ale unor
planuri de oraşe şi componente urbane din spaţiul românesc, preluate din literatura de specialitate.
Partea a doua a primului capitol se ocupă de contextul dunărean şi pontic corespunzător
secolului XIX, în care, pe ruinele Imperiului Otoman, se năşteau în Balcani cinci state creştine:
Grecia, România, Serbia, Muntenegru şi Bulgaria. Este un foarte bun prilej ca, bazat pe hărţile
istorice, pe imaginile de război şi pe planurile restituite ale unor oraşe din aceste spaţii, să se ofere o
imagine globală, dar şi foarte multe detalii ale acestui mediu. Cei care parcurg aceste pagini au în faţa
ochilor ample desfăşurări de spaţii în care se petrec anumite evenimente militare, secvenţe urbane
caracterizând aşa-numita „urbanistică balcanică”, apoi cea est-europeană şi vest-asiatică. Descrierile
numeroşilor observatori, participanţi la evenimente sau simpli călători sunt de asemenea interesante,
atât ca reflectări fruste ale caracterului culturilor şi oamenilor din zonă, cât şi prin comparaţiile care se
fac, deseori involuntar, cu Occidentul sau cu centrul continentului.
Remarcabil în această parte a cărţii este efortul autorului de a selecţiona acele elemente care
să contureze cât mai bine realităţile zonelor respective. Sunt utilizate iarăşi hărţi teritoriale ample şi
detalii cu caracter militar, vedute şi imagini interioare ale unor aşezări de scară şi importanţă diferite,
restituţii de planuri corespunzătoare epocilor care definesc anumite caractere locale sau regionale.
Prin intermediul lor, cei interesaţi de istoria oraşelor sau habitatului în general, din aceste arii, au la
îndemână imagini de mare exactitate, conţinând informaţii esenţiale: context geografic, sisteme de
fortificare urbană, cetăţi, castele, străzi şi pieţe, palate, simple clădiri de locuit. Hărţile de secol XIX
publicate aici completează această informaţie.
Capitolul II, „Semper Bolchanum. Reflecţii asupra spaţiului balcanic”, se apleacă asupra
definirii acestui spaţiu dificil de înţeles de către Europa Occidentală, cu toate că este european, fiind,
în egală măsură, interesant pentru marile puteri, cu toate că pare a fi sărac. Acceptând faptul că
termenul de „balcani” este inventat de italianul Filippo Buonacorsi Callimarco, pe la sfârşitul secolului al
XV-lea, într-un memorandum trimis Papei Inocenţiu al VIII-lea, sub forma „Bolchan”, autorul dezbate
maniera de utilizare a termenului în decursul timpului şi înţelesurile sale. De asemenea, este pusă în
discuţie apartenenţa spaţiului şi culturii româneşti la spaţiul şi culturile balcanice.
Pentru că există numeroase puncte de vedere care dezbat, frecvent contradictoriu, „problema
balcanică” în raport cu cea românească, autorul ia pe cont propriu cercetarea lor, procedând la o
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analiză atentă a factorilor geografici, etnici, politici care pot face lumină asupra problemei.
Subcapitolele 3.1. Elemente geografice definitorii ale spaţiului balcanic, 3.2. Popoarele balcanice,
raporturile alogenilor cu autohtonii şi cu teritoriul, 3.3. Avatarurile creşterii şi descreşterii
Imperiului Otoman şi 3.4. Emanciparea Principatelor Române, conţin suficient de numeroase referiri
la civilizaţia şi habitatul balcano-românesc pentru a deveni interesante ca suport al studiilor specifice.
Doar pentru componenta geografică, pe aproape 50 de pagini, Alexandru Păcurar se sprijină pe o
imensă literatură de profil, punând în circulaţie un număr însemnat de hărţi prelucrate. Pentru celelalte
componente ale analizei, autorul procedează în acelaşi mod, capitolul devenind o reţea de informaţii
suficientă pentru a obiectiva demersul. După cum este lesne de bănuit, aici se dezbate atent problema
componentelor „naţiei române”, de la sud şi nord de Dunăre, până spre nordul Mării Negre, definirea
lor, traseele de mişcare temporară sau ritmică. Se dovedeşte încă o dată că, aidoma altor spaţii
geografice şi altor naţii, Dunărea sau Carpaţii n-au constituit hotare, ci elemente de legătură, dar şi de
personalizare a culturilor româneşti.
În partea din lucrare care se ocupă de cristalizarea statelor din Peninsula Balcanică şi
destrămarea Imperiului Otoman, autorul pune în circulaţie o mare cantitate de hărţi istorice sau
prelucrate, planuri de secol XIX şi restituţii de planuri orăşeneşti sau ale unor componente urbane din
întreg teritoriul investigat. Putem numi demersul, iarăşi, „geografie istorică”, atât timp cât se
realizează un amplu tablou ale unor realităţi istorice de lungă durată, cât şi ale celor din jumătatea a
doua a secolului al XIX-lea, privite în contextul geografic zonal, care are partea lui de contribuţie la
fenomenul istoric.
Capitolul IV, „Epilog” desluşeşte, poetic de data aceasta, una din ţintele principale ale cărţii.
Sprijinindu-se pe secvenţe din ceremonialul Sfintelor Paşti, interpretate de Martha Bibescu, Adrian Maniu
şi Ioan Alexandru, autorul reflectează asupra devenirii naţiei româneşti în acest spaţiu, asupra prezentului şi
viitorului ei şi conchide: „[…] pe acest pământ al amintirii, memoria nu dă nimic uitării […]”.
Prin aceasta, incursiunea în memoria locurilor ia sfârşit, dar nu înainte de a ni se oferi câteva
anexe. Prima este „Cronologia desfăşurării evenimentelor militare” din jurul Războiului de
Independenţă, a doua este un “Glosar” de termeni sau noţiuni utilizate în lucrare (numeroase
regionalisme româneşti sau balcanice), a treia, numită „Note”, conţine scurte referiri biografice
privind unele dintre personalităţile evocate în carte (946 de nume) şi, în fine, „Bibliografia”.
În încheiere, recomand cu căldură lecturarea cărţii cu aspect de poveste, dar şi utilizarea
informaţiilor conţinute în ea, în scopuri foarte ştiinţifice. Cartea profesorului clujean oscilează cu lejeritate
nu numai între numeroasele domenii remarcate pe parcursul prezentării, ci şi între ştiinţă şi poezie.
Teodor Octavian Gheorghiu
Străzile Clujului
SZABÓ TAMÁS, OVIDIU PECICAN, Cluj-Napoca, Strada. Cluj-Napoca: Editura Tribuna, 2011,
29 p. + 180 p. foto color; Cluj-Napoca. Album istoric. Cluj-Napoca: Editura Tribuna, 2012,
158 p. + 191 p. foto alb-negru şi color.
Sub auspiciile materiale ale Primăriei şi Consiliului local Cluj-Napoca, revista de cultură
„Tribuna” îşi propune şi perseverează în validarea proiectului vizând legitimarea trecutului depărtat
ori apropiat prin invocarea mărturiei datului actual, prezentat în suita unor albume de calitate şi
destinaţie artistică-ştiinţifică deosebită pe seama lectorului interesat şi îndeosebi a vizitatorilor veniţi
de pe alte meleaguri.
Una din cele mai recente apariţii survine în urma colaborării dintre un versat fotograf şi un
priceput istoric, care şi-au propus şi reuşit să-şi cantoneze efortul în vizualizarea şi explicitarea
contribuţiei şi menirii arterei comunicaţionale vitale în existenţa citadină din variate unghiuri de abordare.
Setul de ilustraţii, exclusiv contemporane, reunite într-o proprie şi propice configuraţie
imagistică / imagologică în viziunea maestrului Szabó Tamás, creionează, la modul retroactiv, trasee
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reverberând istoria în varianta fiinţării singulare / colective, perceptibile interpretativ în profesiunea
de credinţă exersată de istoricul Ovidiu Pecican. Eşantioanele selecţionate, deloc aleatoriu, în
strădania de fixare pe retină a unor secvenţe caracteristice devenirii cotidiene a urbei de pe Someş se
cadrează ideatic unui dublu scop, edificat drept consecinţă a sugestiei de conlucrare iniţiată de
specialistul în tainele muzei Clio.
În accepţia gândită şi ilustrată a semnatarilor albumului, „căile de acces” marchează
însemnătatea unei peremptorii realităţi cotidiene, definind ipotetic din antichitate şi până în zilele
noastre, un areal de civilitate, convivialitate, de bună vecinătate, aflat şi dezvoltat într-o ordonare şi
evoluţie cauzată de o multitudine de factori de felurită sorginte. Editorii au realizat consonant şi
ilustrat prompt faptul că „uliţa” de altădată şi strada actuală, reclamă indicibila prezenţă umană drept
un impasibil simbol comunitar pentru fiinţa situată ambivalent în perpetuă solitudine şi reală
comuniune, gest augmentat specific în distincte epoci de tocmai reprezentările proprii modalităţilor
constructului din perimetrul străzilor în accepţie decorativ-artistică şi arhitecturală.
Clişeele îngemănate în cuprinsul lucrării exprimă intuitiv un simţământ de amiciţie /
adversitate faţă de discursul critic pronunţat de viitorime, în raport cu oportunitatea tratării din
prezentul album, mai ales atunci când strada apare configurată ca un constant transmiţător de mesaje,
inculcând gradualităţi de memorie şi avertizând prevestitor un anumit timp de mâine. Încercarea de
descifrare a sensului imaginilor persistă tentant pentru simplul fapt al „summei” de relaţionări
ocazionate de existenţa străzii în calitatea aparte de univers independent, care denotă repere şi
specificităţi proprii altor „căi de acces”, interferente, suprapuse, călăuzitoare spre interior / exterior,
delimitând ori unind cartiere, prefigurând spaţialităţi marginale în arealul circumscris.
Paradigma sugerată de autori priveşte sinuozitatea geometriei liniei întruchipate de stradă în
continuitatea şi nesfârşirea convieţuirii cu factorul uman, în devenirea istorică. Racursiul la trecut
apare evident prin cuantificări de pavaj, provenit istoriceşte şi nu doar etimologic, din lumea latină a
romanilor făuritori de un vestit municipiu învecinat cu arealul vechii locuiri dacice. Următoarele
relevee depistate şi consemnate fotografic subliniază tocmai clivaje şi suprapuneri, coexistente în decursul
modificărilor şi completărilor favorizate de spaţializarea cetăţii Clusium / Klausenburg / Kolozsvár.
Oglinda şi reflecţia persistentă până în actualitate constau într-un mozaic de timpi istorici,
îngemănaţi în exprimări de stiluri arhitecturale compozite şi marcate de vecinătăţi imaginativ
subliniate de coloritul şi peisajul vizibil multietnic şi pluriconfesional local. În acest context, centrul
istoric al oraşului rămâne notabil prin exemplul vizionar şi retrospectiv, propriu unor perioade
revolute din evoluţia concitadinilor expuşi impactului vremurilor moderne. Certe spaţii-poveste,
originând şi întreţinând „legende”, coexistă în urbea care adăstase ivirea pe lume a unicului rege,
Matthias Rex, ori a singurului principe de obârşie locală (Bocskai István / Ştefan), ambii obişnuiţi
probabil cu şansa unui privilegiat topos genuin, în gen de plai, situat pe şaua oferită de pendularea
între deal şi vale.
Dimensiunea urbană a străzii devine treptat mai incitantă în parcurgerea efectuată cu pasul
„văzului” fotografului şi al „minţii” istoricului, în concomitenţă cu aglomerarea umană şi zgomotul
adiacent, specific agitaţiei moderne, provocate şi desăvârşite cauzal din mai multe unghiuri de
investigare: social-economică şi cultural-civilizatorică-spirituală. Străzile se orizontalizează şi
verticalizează acum spre zone industriale şi comerciale, diriguiesc afluxul şi refluxul tineretului studios
spre „campusuri” universitare, străjuiesc existenţa unor edificii instituţionalizate în peisajul citadin
(biblioteci, biserici, cinematografe, palate, spitale, şcoli, teatre etc.), adăpostesc şi reunesc mulţimi
manifestându-se cotidian ori festiv (parade, pieţe, sărbători etc.), până în imediată contemporaneitate.
Tandemul compus din Szabó Tamás şi Ovidiu Pecican nu a omis din „panoramarea”
întreprinsă nici posibilităţile burgului de odinioară, devenit un oraş gândit pentru o tihnită viaţă
burgheză şi angrenat mereu în ritmul trepidant, până într-un prezent care a înlocuit pavajul de lemn şi
praful ori noroiul, cu betonul, aliajul compus din aluminiu, sticlă şi oţel, zgomotul, poluarea maximă
şi pericolele agravate la adresa fiinţei umane şi a componenţei înzidite, pricinuite de ritmul accelerat
al globalizării. Imaginile reproduse glăsuiesc edificator şi invită la reflecţii, îndeosebi prin seria de
portrete, situate deliberat antinomic, în a semnifica conjuncţia dintre trecut şi prezent ori dihotomia de
mentalitate între edificatorii consemnaţi în veacurile medieval şi modern, şi realizatorii noii geografii
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şi istorii locale, în configuraţia căreia strada, ca unicat sau aglutinată multiplu în reţea, depune o
peremptorie depoziţie generaţională, în calitate de simbol, radial diseminat, deopotrivă în spaţiul şi
timpul propriu centrului şi periferiei.
Considerăm că iniţiatorii acestui consistent album au încercat şi reuşit să comensureze
panoplia valenţelor manifestate în urbea de pe Someş prin intermediul unui stabil vector, cunoscut
sub denumirea de „stradă” şi continuu viabilizat într-un cadru statuat de unicitatea dimensiunilor şi
destinelor sale.
Un identic efort comun persistă în extensivă reunire, procesat acrib şi doct, în „ilustrarea”
unei pertinente contribuţii survenite drept benefică meditaţie a patru contributori locali care, în
cuprinsul unor dense portrete de substanţă, au articulat crâmpeie esenţiale ale evoluţiei localităţii şi
„ambientului uman”, în spaţiul geografic şi timpul istoric până în actualitate.
Arheologul Virginia Rădeanu impune astfel componente vitale ale demersului concretizat în
trecutul străvechi şi vechi, până la configurarea unor elemente stabile pentru Napoca romană,
surprinsă în etapa de criză şi drept preludiu în trecerea graduală spre consistenţa reprezentată de
atributele burgului medieval. În cel mai durabil segment temporal, desfăşurat şi punctat până în epoca
contemporană, istoricul Tudor Sălăgean detaliază faze relevante în dezvoltarea aşezării şi cetăţii de la
Cluj-Mănăştur, tranziţia spre oraşul liber regesc, extinderea spaţială coroborată cu augmentarea
setului de privilegii specifice „localităţii-comoară”, îndeosebi pe durata apoteozei consemnate sub
domnia lui Matia Corvinul, impactul Reformei şi Contrareformei în plan cultural-ştiinţific,
consecinţele evenimentelor belice, răstimpul dominaţiei imperiale, modernizarea şi dezvoltarea
civilizatorică şi urbană din veacul XIX, debaclul Monarhiei şi momentul 1918, intervalele inter- şi
postbelic în configurarea edificiului citadin până la disoluţia regimului comunist. Specialista în istoria
artei Mihaela Sanda Salontai creionează aspecte definitorii în traseul arhitecturii locale / zonale între
secolele XIV–XX, efectuând o factuală periegheză a procesului de concentrare şi descentralizare a
ductului construcţiilor ecleziastice şi laice, dinspre interior / centru spre exterior / laturi, la fel
procedând şi în cazul reţelei aferente de căi comunicante, prefigurând astfel un anume sens pentru
secvenţa ilustrativă legitimând locul / rolul primordial deţinut de uliţă = calea de acces = stradă, în
geografia spaţială şi umană locală. Semnificaţiile culturii şi civilizaţiei postbelice transpar
intermediate de portrete singulare şi colective, situate într-un major şi definitoriu context instituţional,
în accepţia lui Ovidiu Pecican, care apelează la sugestive exemple în tentativa făptuită de relocare a
marjei de spaţiu şi timp, necesară rememorării energiei şi resurecţiei „aurului cenuşiu”, în vitalizarea
citadelei intelectuale, academice şi universitare din Clujul anilor 1948-1989.
Factorul de liant între faptul ideatic şi concret însumat de ambele tratări îl reprezintă tocmai
permisivitatea şi pregnanţa inserţiei datului fotografic în zugrăvirea elementului de continuitate şi
implicare a străzii în interpretarea şi priceperea sensului devenirii comunităţii umane stabilite şi
dezvoltate în areal local. Aportul triadei de fotografi: Szabó Tamás, Ioana şi Ştefan Socaciu apare
indiscutabil prin însăşi inteligenţa, intuiţia, simbolistica şi sugestibilitatea încorporate şi dezvăluite de
setul de fotografii, iniţial alb-negru (secolul XIX şi prima jumătate a celui următor) − selectate din
patrimoniul arhivistic găzduit de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” −, ulterior color, detaşabile
pentru intervalul contemporan marcat de a doua jumătate a veacului XX şi debutul mileniului trei,
uzând inclusiv de exerciţiul fotografic efectuat de la mică / mare înălţime / altitudine, întru dobândirea
plenitudinii de virtuţi artistice.
Strada figurează drept secvenţă dialogală şi revine permanent în centrul atenţiei cotidiene.
Ciclicitatea apelului făcut la latura ilustrativă atestă şi impune relevanţa primatului conţinut în
mesajul exprimat în secvenţe comparate sau paralele, în spaţiu şi timp, nu doar strict tehnic /
fotografic, ci şi istoric, prin exemple redate în identităţi / similitudini, generate de anumite diferenţieri
de rigoare, datorate unor diverşi timpi istorici. Astfel, centrul istoric (azi, Piaţa Unirii), semnificat de
biserica romano-catolică Sfântul Mihail (1859, 1887, 1916, 1933, 1937-), monumentul lui Matia
Corvinul (1902, 1906-), palatele din zonă, inclusiv cel denominat „Bánffy”, căile de acces şi
vremelnicele aglomerări umane (intersecţii, pieţe etc.) ale localităţii, ipostaziate în diverse faze
evolutive, vizibilitatea fostelor turnuri de odinioară, reţinute pe seama posterităţii numai de pelicula
foto (1859-), suita de edificii clericale din aria stratigrafiată (Catedrala ortodoxă, 1923-1936,
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Sinagoga neologă etc.) iradiind spre suburbii (biserica „Calvaria” de la Cluj-Mănăştur!), de varii
confesiuni şi expresii etno-lingvistice (1859-), destinul trecut şi prezent al unor edificii de diversă
sorginte şi nuanţă arhitectonică, direcţionate de tocmai arterele vital circulate (Gara, 1898-, „Casa
Matia”, 1900-, Prefectura, 1901-, „Reduta”, 1907-, Biblioteca Universităţii, 1909- etc.), pieţe istorice
(a Muzeului, 1859-), parcuri (Central, Dealul Cetăţii, 1859-), monumente, reprezentări culturale şi
artistice (Teatrul Naţional, complexul „Chios” etc.), sportive („Haţieganu / Babeş”, stadionul central,
ieri şi azi!), exprimă majoritar locul şi rolul insistenţei imagistice pentru evidenţierea semnificaţiei
detaliilor, la fel ca şi în situaţia unor cartiere mărginaşe / periferice, în ambele cazuri, surpriza şi
surprinderea fotografică venind de la altitudinea unor reprezentative clădiri debordând turnuri cu
veche rezonanţă istorică sau a avionului survolând oraşul situat pe cursul Someşului.
Numitorul comun celor două albume de artă fotografică, şi nu numai, îl reprezintă tocmai
elementul strategic asumat de calea de acces / comunicaţie în peisajul cercurilor interferente şi
reverberate din interior stabilimentului istoric către limita primului arc, specific graniţei oraşului
vechi şi tangent spaţiului afluent citadin în epoca modernă şi contemporană. Strada persistă să
constituie şi înfăţişeze, astfel, un iluzoriu hotar liminal menit a fereca / zăvorî, dublat de un alt cert
atribut, vizualizat în spaţiu şi timp, de perimetru al cuprinderii, deschiderii, extinderii şi toleranţei.
Ceea ce, de fapt, au intenţionat şi izbândit să sugereze şi truditorii menţionatelor tomuri, deopotrivă
fotografi şi istorici.
Stelian Mândruţ

CZOCH GÁBOR, „A városok szíverek”. Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról
[”Oraşele sunt artere”. Studii despre Košice şi oraşele din perioada reformelor].
Pozsony (Bratislava): Kalligram, 2009, 209 p.
Gábor Czoch, conferenţiar la Universitatea „Eötvös Loránd”, este unul dintre reprezentanţii
de seamă ai generaţiei de mijloc a cercetătorilor preocupaţi de istoria oraşelor din Ungaria. În volumul
citat mai sus sunt adunate mai multe articole ale sale apărute în diferite reviste şi volume colective. În
ciuda faptului că nu avem de-a face cu o monografie propriu-zisă, totuşi cititorul are aproape această
impresie dată fiind tematica foarte unitară şi laitmotivele care reapar pe tot parcursul volumului.
Majoritatea articolelor au ca temă oraşele şi burghezia din Ungaria din epoca reformelor (1830–
1848), respectiv oraşul multietnic Košice (astăzi Slovacia, ung. Kassa, germ. Kaschau).
În comparaţie cu vestul şi sudul Europei, Ungaria era (şi) în această perioadă mai slab
urbanizată, iar oraşe adevărate erau considerate numai oraşele libere regeşti. Dacă însă cu ocazia
primului recensământ efectuat în timpul lui Iosif al II-lea (1784/87) majoritatea localităţilor având
peste 10 mii de locuitori erau oraşe libere regeşti, spre 1850 situaţia era deja diferită: majoritatea celor
mai populate localităţi erau târguri, iar unele chiar sate. Faptul că vechile privilegii şi-au pierdut
treptat importanţa şi statutul juridic nu mai era în concordanţă cu importanţa economică a oraşelor
reiese şi din cercetarea efecuată de către Vera Bácskai şi Lajos Nagy: o mare parte dintre cele mai
importante localităţi cu funcţii centrale (deci oraşe în sens funcţional) nu făceau parte din categoria
oraşelor libere regeşti, ci erau simple târguri.1 Restructurarea reţelei urbane a avut efecte multiple atât
asupra burgheziei vechi cât şi asupra noii burghezii în formare. Însă, în ciuda schimbărilor, legislaţia
nu a ţinut pasul cu aceste modificări şi, după o perioadă de tranziţie de la mijlocul secolului al XIX-lea,
reţeaua urbană a fost reformată abia în anii ’70, când s-a efectuat sincronizarea statutului oraşelor cu
populaţia lor, cu funcţiile îndeplinite, respectiv cu puterea lor economică.
Primele trei articole din volum au o tematică mai generală. Ele analizează discursul
contemporan despre oraşe şi încearcă să surprindă schimbările care au survenit în această perioadă în
1

Vera Bácskai, Lajos Nagy, Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban,
(Budapest: Akadémiai, 1984).
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perceperea şi definirea oraşelor şi burgheziei. În prima jumătate a secolului al XIX-lea s-a încetăţenit
în dietă obiceiul ca toate oraşele libere regeşti să dispună de un singur vot. Opoziţia liberală a epocii
considera că sistemul votului trebuie reformat, dar numai dacă este precedat de reforma
administrativă a oraşelor. Dacă conducerea oraşelor rămânea în continuare oligarhică, iar oraşele
puteau fi manipulate de puterea centrală – ele fiind în subordinea Consiliului Locumtenenţial −, în
concepţia liberalilor nu se cuvenea ca ele să primească voturi în plus. Problema a fost discutată larg în
cadrul Dietei din 1843/44, când a fost adoptat şi un proiect de lege despre oraşe. Diferitele aspecte ale
acestor discuţii constituie subiectul a mai multor articole.
Noţiunea de oraş, respectiv burghezie a fost subiectul unor dezbateri aprige în cadrul dietelor
din această perioadă, mai ales la cea din 1843/44. Primul articol prezintă evoluţia „chestiunii
orăşeneşti” în prima jumătate a secolului al XIX-lea, dedicând un subcapitol opiniei contemporane
asupra naţionalităţii burgheziei. „Problema naţională” legată de oraşe a apărut în Ungaria în anii ’30,
mai virulent în anii ’40, prezentă mai ales în retorica nobilimii liberale. Faptul că majoritatea burgheziei
nu era de etnie maghiară era considerat de mai mulţi contemporani ca una dintre problemele principale
legate de oraşe, care constituie o piedică în calea dezvoltării societăţii în ansamblu, deoarece o burghezie
„străină” nu poate juca rolul de „tiers état” în Ungaria. În ciuda acestor voci, proiectul de lege din 1843
n-a ţinut seama de limba şi etnia burgheziei, oricine putând dobândi calitatea de burghez în oraşele libere
regeşti. Deputaţii oraşelor au cerut totuşi excluderea în continuare a evreilor, care au dobândit dreptul
de a se aşeza oficial şi în oraşele libere regeşti abia în 1848.
O altă întrebare interesantă pusă de către deputaţi în cadrul dietei din 1843/44 a fost cea legată
de teritoriul oraşelor. În acest sens, oraşul din perioada premodernă era o entitate mult mai complicată
faţă de oraşul din epoca modernă, pe teritoriul lui acţionând mai multe jurisdicţii. Dacă oraşul era
definit în 1793, în elaboratul Deputaţiei Regnicolare, prin privilegiile sale şi prin statutul lui nobil,
proiectul de lege din 1843 stipula în primul lui articol: „Oraşul este constituit din teritoriul oraşului şi
din locuitorii oraşului”. Teritoriul geografic al oraşului nu era identic însă cu teritoriul asupra căruia
se extindea jurisdicţia oraşului.2 Problema cea mai mare o constituiau imobilele armatei şi cele ale
nobililor care erau scoase de sub jurisdicţia oraşelor. În cadrul discuţiilor se încerca găsirea unui
compromis între părerile burgheziei, ale nobilimii liberale şi ale celei conservatoare. Proiectul de lege
purta amprenta liberalilor, adică se apropia de principiul teritorial în defavoarea celui juridic.
Problema orăşenească n-a fost însă soluţionată, pentru că Tabla superioară a Dietei a încercat să
menţină controlul autorităţilor centrale asupra oraşului prin instituirea funcţiei de supervizor al
oraşelor şi astfel proiectul de lege nu a mai fost adoptat. Statutul juridic unitar al oraşelor a rămas un
deziderat până la revoluţia de la 1848.
Un alt aspect al dezbaterilor dietei din 1843/44 îl constituie discuţia asupra numărului de
voturi ale oraşelor. Gábor Czoch prezintă problematica din perspectiva votului acordat oraşului
Bratislava (Pozsony, Pressburg). După ce deputaţii au căzut de acord că oraşele vor avea 32 de voturi,
principalul criteriu al împărţirii voturilor a fost numărul locuitorilor, ţinând seama şi de impozitul
plătit de oraşe. În cadrul discuţiilor au apărut şi alte considerente, cum ar fi dezvoltarea regională,
argumente economice, sociale şi etnice, dar criteriul demografic a rămas cel mai important.
Următoarele trei articole au ca obiect oraşul Košice (Kassa, Kaschau). Gábor Czoch a
întreprins îndelungate cercetări în bogata arhivă orăşenească din Košice, exploatând tipuri variate de
izvoare: documente, procese-verbale, izvoare demografice, hărţi etc. Prima scriere din acestă secţiune
încearcă să contureze variaţiile structurii planimetrice a oraşului având ca model studiile de acest gen
din cadrul istoriografiei franceze. Modelul este însă urmat mai mult pe planul retoricii, concluziile
2

Exemple interesante privind jurisdicţiile multiple dintr-un oraş găsim şi în Transilvania, de
ex. în Odorhei, Sfântu Gheorghe, Ilieni etc. Vezi Judit Pál, „Zur Frage der städtischen
Kommunalverwaltung und der mehrfachen Gerichtsbarkeit im Szeklerland“, în: Harald Roth (Hg.),
Die Szekler in Siebenbürgen. Von der privilegierten Sondergemeinschaft zur ethnischen Gruppe.
Unter Mitarbeit von Paul Niedermaier und Gabriella Olasz (Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag,
2009), 195-226.
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autorului nemodificând datele deja cunoscute despre oraşele din această periodă în ceea ce priveşte
deosebirile dintre centru şi suburbii sau urmările demolării zidurilor. Din păcate şi calitatea hărţilor,
care ar trebui să ilustreze cele spuse, lasă de dorit – tocmai detaliile mai interesante nu pot fi
observate pe aceste hărţi.
Un alt studiu abordează problema burgheziei, respectiv a statului burghez în prima jumătate a
secolului al XIX-lea. Între sfârşitul secolului al XVIII-lea şi revoluţia de la 1848 doar 5-6 % din
populaţia oraşului beneficia de drepturile burgheze. Czoch analizează pe baza registrului noilor
burghezi (Liber neoconcivium) evoluţia structurii burgheziei şi importanţa statutului burghez. Între
1781 şi 1848 au fost înregistraţi peste 2 300 de noi burghezi. În ciuda taxei considerabile, în Košice
statutul burghez nu şi-a pierdut atracţia nici în prima jumătate a secolului al XIX-lea, aşa cum s-a
întâmplat, de pildă, la Pesta, dar unele modificări se constată şi la Košice. Dacă la sfârşitul secolului
al XVIII-lea majoritatea noilor burghezi erau meşteşugari, în prima jumătate a secolului al XIX-lea a
crescut treptat proporţia negustorilor şi intelectualilor, însă printre noii burghezi găsim şi mai mulţi
aristocraţi. Un aspect interesant al cercetării îl constituie compararea bazei de date privind noii
burghezi cu diferite conscripţii. Din această comparaţie reiese că burghezii aveau gospodării mai
mari, mai mulţi servitori decât cei fără statut de burghez; ei deţineau casele din centrul oraşului şi
făceau parte din categoriile superioare în ceea ce priveşte suma impozitului plătit. Chiar şi cu ocazia
alegerilor din 1848, 70 % dintre alegători făceau parte din rândurile burgheziei. Toate aceste date
arată că statutul burghez şi-a păstrat importanţa până la mijlocul secolului al XIX-lea, transformarea
burgheză s-a produs aici prin reinterpretarea cadrelor tradiţionale. Studiul este completat de mai multe
tabele privind compoziţia socio-profesională şi originea geografică a noii burghezii.
Uriaşa bază de date pe care autorul a construit-o în urma cercetării de mai mulţi ani în
arhivele oraşului este valorificată şi din perspectiva analizării compoziţiei etnice şi confesionale a
oraşului. În mod fericit, la Košice s-au păstrat în cadrul recensământului din 1850/51 chiar şi
formularele cu datele personale ale locuitorilor, care întregesc într-un mod interesant datele însumate
la nivel de localitate. Analizând formularele individuale, putem ajunge la concluzii interesante atât
privind metodele şi exactitatea recensământului, cât şi privind varietatea compoziţiei etnice şi
confesionale din oraş. Populaţia din Košice era amestecată atât etnic, cât şi confesional, numai la
evrei şi romi avem de-a face cu etnii monoconfesionale. Proporţia căsătoriilor mixte (atât etnic cât şi
confesional) era mare, în jur de 12 %. Dacă centrul oraşului era locuit preponderent de maghiari şi
germani, suburbiile aveau o majoritate slovacă. Dacă comparăm datele oficiale ale recensământului
cu datele din formularele completate în urma declaraţiei cetăţenilor, se constată o diferenţă destul de
mare: în datele oficiale figurează 47 % slovaci (în urma formularelor numai 41 %), 29 % maghiari (34
%) şi 16 % germani (12 %). Se pare că în afară de defavorizarea maghiarilor în urma revoluţiei de la
1848, diferenţele apar şi din cauza neclarităţilor declaraţiilor populaţiei, de exemplu, în aceste
declaraţii găsim locuitori care-şi asumă statutul de „galiţian”, „triester” sau „italian din Pavia”.
O lectură interesantă o constituie prezentarea măsurilor autorităţilor luate cu ocazia foametei
din anii 1845–1847. Pe când la nivel naţional, în ciuda numirii unor comisari regali, măsurile luate nau fost foarte eficiente, autorităţile din Košice s-au străduit atât să asigure alimente şi lemne pentru
cei săraci, cât mai ales să controleze comerţul cu cereale şi să asigure cantitatea necesară pentru
populaţie şi pentru nevoile agriculturii.
În ultimul articol revine laitmotivul volumului: problema şi imaginea burgheziei din epoca
reformelor. Oraşele şi burghezia apar doar sporadic în manualele vremii. Atât în manuale, cât şi în
operele reprezentative ale istoricilor din secolul al XIX-lea se regăsesc motivele retoricii nobilimii
liberale din discuţiile din anii ’40. Oraşele şi burghezia sunt văzute de cele mai multe ori ca fiind corpuri
străine, care erau controlate în interior de oligarhia locală, iar în exterior de către puterea centrală.
În ansamblul său, volumul lui Gábor Czoch este o realizare valoroasă pe tărâmul istoriei
urbane, care combină, în mod fericit, valorificarea surselor arhivistice inedite cu folosirea unor
metode moderne de analiză. Autorul cunoaşte foarte bine istoriografia de specialitate internaţională,
mai ales cea franceză, dar nu încearcă să imite modele străine, ci pe baza unei cercetări şi surse
originale ajunge la concluzii originale. Volumul reuşeşte să acopere unele deficienţe istoriografice şi
ne oferă o imagine interesantă, din variate unghiuri, asupra oraşelor şi burgheziei din prima jumătate a

15

Recenzii, note bibliografice

305

secolului al XIX-lea, o perioadă în care au apărut deja ideile care vor avea câştig de cauză abia în
1848. Cartea poate fi văzută şi ca o micromonografie a unui oraş – în prezent (2013) capitală culturală
a Europei – prosper şi multicultural, la trecerea dintre lumea tradiţională şi cea modernă.
Judit Pál

Ioan Iosep, Constantin-Emil Ursu, Simona Palagheanu, Plans des Bukowiner Districts in
72 Sections welche in denen Jahren 1773, 1774 und 1775 von einem Departement des Kaÿs:
Königlicher General Staabs geometrisch aufgenommen worden / Planul Districtului Bucovina
în 72 secţiuni, întocmit după ridicări geometrice în anii 1773, 1774, 1775 de Departamentul
Cezaro-Crăiesc al Statului Major General. Suceava: Editura Karl A. Romstorfer, 2011, 56 p.
text + 72 planşe color.
Interesul actual pentru valorificarea hărţilor şi planurilor istorice a conferit cartografiei un loc
important în demersul cercetării ştiinţifice, acest domeniu fiind mai mult sau mai puţin restricţionat în
România până în decembrie 1989.
În acest sens, semnalăm publicarea lucrării topografice militare pentru Bucovina, Plans des
Bukowiner Districts in 72 Sections / Planul Districtului Bucovina în 72 secţiuni, apărut în anul 2011,
în seria „Restituiri”, la Editura Karl A. Romstorfer din Suceava şi realizat după originalul aflat la
Arhivele Naţionale Bucureşti. Trebuie spus că, în Europa, aceste prime hărţi topografice militare au
intrat în circuitul public odată cu puternicul avânt industrial de la mijlocul secolului al XIX-lea, statut
păstrat până la Primul Război Mondial, când au redevenit „documente secrete”. Finanţarea acordată
de Muzeul Bucovinei din Suceava a făcut posibilă tipărirea acestui atlas cu un format de mari
dimensiuni, 345 × 500 mm, cu reproducerea fidelă a carourilor în condiţii grafice deosebite.
În campania de cartografiere a teritoriului Imperiului habsburgic, iniţiată de Maria Tereza,
continuată cu Iosif al II-lea şi Franz Iosef I, dintre anii 1749 şi 1854, s-au realizat, în tehnică manuală,
policromă, cu o mare acurateţe a detaliului şi o estetică deosebită a elementelor grafice – extrem de
migăloase, de altfel –, peste 5 300 de carouri. Între acestea se află şi cele pentru Bucovina, din anii
1773–1775, în original la scara 1:57 600, care ar întregi o hartă de dimensiunea 5 500 × 4 500 mm
(aprox.). În general, lucrările de cartografiere s-au făcut în mai multe etape şi cu mai mulţi autori
implicaţi atât în desenarea cât şi în copierea în variante ale unui plan topografic, la o scară bazată pe
sistemul de stânjeni vienezi. 1" = 400° (= 1 000×), adică 1:28 800. Aceasta a fost socotită scara
întreagă sau scara militară simplă la care au fost realizate majoritatea ridicărilor teritoriului Monarhiei
habsburgice. Acest plan al Bucovinei la scara 1:28 800 este consemnat cu anul 1778, probabil anul
copierii sau completării sale cu noi date. Scopul ridicărilor a fost elaborarea unor hărţi militare care să
furnizeze informaţii certe.
Pe coperta interioară a atlasului, editorii menţionează reducerea formatului cu 7 %, reducere
datorată condiţiilor tehnice de tipărire, dar care nu afectează totuşi caracterul ştiinţific al planului
topografic iosefin. Astfel, la scara 1 : 30 800 se păstrează o foarte bună lizibilitate a detaliului înscris,
a simbolurilor care evidenţiază – dincolo de frumuseţea unică şi inconfundabilă a primelor planuri
topografice de secol XVIII –, stadiul tehnicii de topografiere şi cartografiere a acelui moment, aflat în
tranziţie privind grafia simbolurilor pe hartă, de la simboluri de perspectivă, la simboluri plane.
Textul introductiv, cu titlul O „radiografie” cartografică a peisajului Bucovinei de la
începutul epocii moderne: Planul Districtului Bucovina în 72 de secţiuni (1778) / Eine
kartographische „Radiographie” der Landschaftsbeschreibung der Bukowina seit Anfang der
Modernen Ära: Plans der Bukowiner Distrikts bestehend in 72 Sections (1778), semnat de Ioan Iosep,
Constantin-Emil Ursu şi Simona Palagheanu, prezintă succint demersul acţiunii de restituire a
atlasului istoric, precum şi o edificatoare descriere a elementelor grafice de pe carourile planului
iosefin. Acelaşi text este tradus şi în limba germană de Nicolae Bujorel Verciuc. Textul bilingv al
mapei se desfăşoară în paralel pe două coloane.
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În textul însoţitor se subliniază meritul esenţial al prof. univ. dr. Alexandru Ungureanu, de la
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, în semnalarea acestui plan original al Bucovinei ca unic exemplar
ajuns în România şi inventariat, încă din 1966, la Arhivele Naţionale Bucureşti, redat, de-acum,
circuitului ştiinţific.
Din elementele de conţinut prezentate pe „Planul Districtului Bucovina” (p. 24), remarcăm
din amănunţita descriere geografică, relieful (p. 25), hidrografia (p. 27), vegetaţia (p. 27). Privitor la
aşezările omeneşti (p. 29), planul permite evaluarea simbolurilor folosite, care sunt distincte pentru
oraşe, târguri, sate, colonii ş.a.m.d. În ceea ce priveşte structura reţelei de comunicaţie (p. 33), modul
de reprezentare grafică a drumurilor face posibilă diferenţierea tipologică a acestora în şosele,
drumuri naţionale, drumuri de poştă, până la nivelul potecilor şi căilor de creastă. Importante sunt
locurile de traversare a cursurilor de ape (p. 35), iazurile şi heleşteiele (p. 38). Numărul morilor
acţionate de forţa apei (p. 38), bine individualizate, poate fi folosit în evaluări statistice. Tot în ce
priveşte economia teritoriului, dintre resurse ale solului şi subsolului (p. 31), sunt reprezentate mine şi
centre de exploatare a minereurilor, hanuri şi staţii de poştă, stupine (p. 42), până la categorii de
folosinţă a terenurilor (p. 42).
Fiecare secţiune a planului topografic are dimensiunea de 638 × 422 mm şi este consolidată
de un suport pânzat. Secţiunile au număr de ordine şi elemente de nomenclatură, specifice şi astăzi
topografiei cartografice. Pe marginea din dreapta, sunt înşirate alfabetic numele localităţilor.
Colajul acestor secţiuni, prelucrate de această dată şi mult micşorate, alcătuiesc o hartă-cadru
numită „schelet”, de mărime 638 × 422 mm. Pe acest „schelet” secţiunile sunt poziţionate succesiv,
după numărul de ordine şi prezintă elemente de reper geografic precum aşezări, reţea hidrografică şi
vecinii provinciei, elemente care ajută la o mai bună orientare pe ansamblul planului iosefin. Pe hartaschelet sunt reprezentate strict în interiorul graniţei Bucovinei – graniţă marcată cu o linie roşie –, un
număr de 116 aşezări, între care se află singurele 3 localităţi cu statut de oraş în Bucovina secolului al
XVIII-lea: Suceava (caroul 52/59), Siret (caroul 40) şi Cernăuţi (caroul 13). Cartografierea militară
austriacă îngloba obiective de interes aflate şi dincolo de linia de graniţă, adeseori pe foi de ridicare
cuprinse în mape separate (precum, cartografierea graniţei de sud-est a Transilvaniei). Astfel, 8
carouri ale planului austriac cuprind cartografieri de zone aflate dincolo de graniţa Bucovinei, precum
caroul 66 care cuprinde conturul oraşului Baia, dar fără plan propriu-zis.
În ce priveşte modul de scriere, în general toate înregistrările aplicate pe paginile de ridicare
prezintă un scris cursiv (pe unele se găsesc însă şi litere care imită scrisul de tipar). De obicei, scrierea
este uşor descifrabilă însă apar şi prescurtări care nu sunt totdeauna inteligibile şi sunt greu
descifrabile fără cunoaşterea unor coduri cartografice. În ceea ce priveşte poziţia inscripţionării, nu
există o regulă unitară; însemnările au fost poziţionate în funcţie de spaţiul liber. Privind
corectitudinea limbajului, trebuie subliniat că majoritatea cartografilor, străini de locurile în care îşi
desfăşurau munca de cartografiere, imprimau denumirii pe hartă rezonanţe străine datorate propriei
naţionalităţi.
Foarte importantă este şi foaia de titlu. Dincolo de impresionanta ornamentaţie decorativestetică cu temă florală, foaia de titlu susţine atât vizual cât şi prin scris unele simboluri identitare ale
atlasului. În partea dreaptă, în plan apropiat, cu litere majuscule de mână apare titlul Plans des
Bukowiner Districts, iar în partea stângă, este amplasată o imagine reprezentativă din peisajul bucovinean.
Un aspect nesemnalat (nici chiar de editori), dar pe care îl considerăm important, este
identitatea imaginii (Fig. 1) de pe foaia de titlu. Imaginea apare uşor estompat faţă de prezenţa
pregnantă a vegetaţiei decorative, dar este totuşi distinctă, putându-se identifica un râu, pe malurile
căruia se văd împrăştiate case şi gospodării. În prim-plan se prezintă un castel sau o cetate medievală
amplasată cu una din laturi pe un mal abrupt al râului, valea unui afluent mic traversând zidurile
străpunse de metereze şi înconjurate de şanţuri, cu bastioane în formă de pană, evidente elemente
caracteristice fortificaţiilor de tip Vauban. În incinta fortificaţiei se disting şi două turnuri înalte de
geamie. Dincolo de cetate, se pierd în zare casele şi gospodăriile unei întinse aşezări, traversate de
drumuri largi, şerpuitoare, dinspre cetate spre dealurile din marginea orizontului. Două turnuri de
moschee – simbol al prezenţei militare otomane la graniţa de nord a Moldovei în secolul al XVIII-lea
– străjuiesc la distanţă şi înălţime, dreapta şi stânga aşezării, respectiv extremităţile imaginii.
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Fig. 1. Detaliu din foaia de titlu a atlasului Plans des Bukowiner Districts in 72 Sections welche in denen
Jahren 1773, 1774 und 1775..., cu reprezentarea cetăţii Hotin.
Toate aceste elemente ne permit să identificăm fortificaţia ilustrată pe prima pagină a atlasului
ca fiind cetatea Hotin, care, de altfel, apare cartografiată şi în caroul (Sectio) 9 al lucrării (Fig. 2).

Fig. 2. Detaliu din caroul (Sectio) 9, cu planul cetăţii Hotin.

308

Recenzii, note bibliografice

18

Reprezentarea cetăţii Hotin – centru al raialei turceşti din secolul al XVIII-lea – este un
indiciu sugestiv asupra intenţiilor politico-militare şi teritoriale ale Imperiului habsburgic pentru
această zonă, aflată la graniţa a trei imperii. De altfel, anul cartografierii iosefine, 1775, este marcat
de dispute şi tratative între turci şi austrieci pentru stabilirea şi marcarea liniei de graniţă a Bucovinei.
Cele două personaje figurate pe aceeaşi pagină – un ofiţer austriac arătând (pe) o hartă şi un demnitar
otoman – confirmă simbolic contextul politico-diplomatic prin care austriecii au reuşit să intre în
posesia Bucovinei. Astfel, ilustraţia foii de titlu relevă, cu o forţă sugestivă păstrată până în zilele
noastre, aspecte de structură şi particularităţi ale fortificaţiei, precum şi, din tendinţa de supremaţie a
marilor puteri asupra teritoriului bucovinean.
Planul Bucovinei din 1773–1775 este important atât prin expresia cartografică – ce
condensează, de fapt, o realitate istorică a vremii –, cât şi prin multitudinea datelor păstrate până
astăzi. Datorită conţinutului foarte bogat, atlasul prezintă un potenţial ştiinţific substanţial pentru
cercetători din diferite domenii ale ştiinţei.
Mariana Vlad

Journal of Urban History, 37, nr. 3 (May) şi 4 (July), (2011): 311-634.
Studiul fenomenelor şi proceselor sociale urbane este un demers relativ nou. Urbanizarea tot
mai accentuată din ultimul secol face ca astfel de cercetări să fie nu numai naturale, ca un simplu
teren de cercetare pentru specialişti, ci mai ales necesare, în condiţiile în care tot mai mulţi oameni îşi
duc viaţa de zi cu zi într-un astfel de mediu. Pe lângă această idee a cotidianului, cercetarea derulată
în mediul urban aduce cruciale explicaţii şi, mai mult, posibile rezolvări la problemele ce survin din
strângerea laolaltă a unui număr atât de mare de indivizi, şi provenind din culturi diferite. Cele două
numere, 3-4, din Journal of Urban History, volumul 37, aduc în atenţia cititorilor diferite subiecte de
o deosebită utilitate socială, şi printr-o analiză temeinică a temelor ce sunt abordate, arată de fapt
complexitatea şi nuanţele pe care le poate avea viaţa într-un mediu urban, dar mai ales dificultatea
unei funcţionări optime a unui astfel de mediu social cum este oraşul. Ambele numere, au în
componenţa lor câte şase articole fiecare, la care se adaugă şi câteva lucrări recenzate (aproximativ
140 de pagini pe volum). Cu toate că o selecţie a celor mai interesante este aproape imposibilă
datorită calităţii documentării fiecărui articol în parte, am ales ca în cele ce urmează să prezint succint
ideile a doar câtorva dintre acestea în speranţa că vor trezi interesul pentru lecturi viitoare şi, de ce nu,
că vor amplifica umanitarismul fiecărui cititor care ia contact cu aceste volumele.
Primul articol, The War on Grant Avenue: Business Competition and Ethnic Rivalry in San
Francisco´s Chinatown, 1937–1942, de Charlotte Brooks (profesor asistent în cadrul Programului de
studii americano-asiatice de la Braunch College, City University din New-York), ne duce în San
Francisco, California, oraş cunoscut astăzi drept un focar al liberei gândiri (vezi mişcarea hippie din
anii ’60), dar care nu se poate mândri cu un trecut mai îndepărtat la fel de tolerant. Teza autoarei este
că la mijlocul secolului al XIX-lea, San Francisco devenea primul oraş al modernităţii cu un cartier
născut din considerente etnice. Este vorba de cartierul chinezesc. Din descrierile privitoare la această
primă formă de segregare spaţială într-un cadru urban, aflăm că acel cartier al comunităţii chinezeşti
nu era cu nimic diferit de celelalte astfel de cartiere care vor apărea în metropolele de pe coasta nordestică a Statelor Unite, dar abia cu câteva decenii mai târziu. Cercetătoarea reuşeşte nu numai să
introducă cititorul în atmosfera San Francisco-ului din prima jumătate a secolului XX, ci şi să explice
într-o manieră cursivă, ascensiunea economică a comunităţii chinezeşti, apoi declinul ei pe fondul
crizei economice din 1929–1933, criză din care a avut de câştigat mai nou-stabilita comunitate în
oraş, cea a japonezilor. Autoarea face conexiuni interesante de-a lungul articolului, ce vizează
evenimente internaţionale şi felul cum acestea schimbă raporturi de putere economică în oraş, dar şi
atitudini locale. Când Japonia invadează China (1937), albii majoritari în oraş încep să îşi
„oficializeze” simpatia (deja crescândă, în special de la începutul anilor ’30) faţă de comunitatea
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chinezească, organizând aşa-numitele „Festivaluri ale Orezului” (Bowl of Rice, 1938–1941) prin care
se încerca „umplerea bolurilor cu orez” („fill the rice bowls”) pentru refugiaţii de război chinezi, şi
boicotând magazinele japoneze, evitându-le pe cât posibil. Un război etnico-economic între cele două
comunităţi, cea chineză şi cea japoneză, un război dus pentru poziţii favorabile pe strada principală a
oraşului, cu replici şi contra-replici din partea celor două comunităţi străine. O luptă care, aşa cum
conchide autoarea nu i-a făcut pe localnicii albi mai toleranţi, ci mai mult, a evidenţiat o trăsătură
peste care, din păcate, omului îi este greu să treacă, şi anume frica, ori reticenţa faţă de străin. Spre
exemplu, înainte de războiul sino-japonez, albii segregaseră, boicotaseră juridic comunitatea
chinezească; apoi, datorită războiului din Asia, atitudinea albilor părea că se „umanizează”, asta însă,
datorită relaţiilor tot mai tensionate dintre Statele Unite şi Japonia. Când ameninţarea japoneză
dispare, sentimentele xenofobe ale comunităţii albe se reîndreaptă către comunitatea chinezilor, asta
până după cel de-al Doilea Război Mondial.
Următorul articol, Roosevelt Island: Exception to a City in Crisis, de Yonah Freemark, aduce
în discuţie aspecte interesante legate de dezvoltarea urbanistică pe care o cunoaşte New York-ul la
sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor ’70. Prin extrapolare, acest studiu ar trebui să prezinte un interes
special publicului din România, dar mai ales elitelor politice şi instituţiilor bancare. Punctul principal
al lucrării îl reprezintă ideea pe care încearcă să o transmită autorul despre ceea ce se poate face prin
iniţiativă privată (ex. Rockefeller) mai ales atunci când aceasta este dublată, impulsionată şi de o
administraţie de la centru relativ binevoitoare. Este vorba de uriaşul proiect urbanistic de dezvoltare a
unui cartier plurietnic şi automat (mai mult sau mai puţin) pentru diferite clase sociale, cunoscut sub
numele de Roosevelt Island.
Exemplul Roosevelt Island, spune autorul, a fost pe rând o provocare, un experiment, şi în
cele din urmă un proiect dus la bun sfârşit. Albi, negri, hispanici şi alte etnii de diferite categorii
sociale vor împărţi acelaşi bloc de locuinţe. Titlul acestui articol este cât se poate de sugestiv: în timp
ce New York-ul anilor ’60 se confrunta cu o gravă criză de locuinţe, şi deci financiară (autorul explică
foarte bine legătura dintre incapaciatea autorităţilor locale de a oferi locuinţe şi criza economică ce
poate porni din lipsa unei baze solide de colectare a taxelor şi impozitelor!), o insulă din vecinătatea
Manhattan-ului rămânea goală. Observând potenţialul rezidenţial al Insulei Bunăstării3 (Welfare
Island, după cum era cunoscută până în 1973) autorităţile locale iau atitudine pentru a scoate
metropola americană din impas. Detalii interesante ale procesului migălos şi dificil de a strânge
fonduri suficiente, precum şi altele despre ceea ce înseamnă derularea birocratică şi „administrativă” a
unui astfel de proiect, fac acest articol unul de o deosebită utilitate socială şi care poate inspira
autorităţile spre rezolvarea unei probleme care se face din ce în ce mai simţită în România secolului
XXI, anume, cea a locuinţelor pentru tineri.
Planning´s End? Urban Renewal in New Haven, the Yale School of Art and Architecture, and
the Fall of the New Deal Spatial Order, de Brian Goldstein, este un articol a cărui „poveste” ar fi un
vis îndeplinit pentru orice tânăr cercetător care, prin munca sa, doreşte să aducă un aport pozitiv la
dezvoltarea comunităţii din care face parte, şi de ce nu, să ofere un exemplu de urmat pentru ceilalţi.
În contextul ascensiunii stângii pacifiste şi environmentaliste a anilor ’60, un grup de studenţi
de la Yale School of Art and Architecture decide să ia atitudine, pe de-o parte, faţă de ceea ce ei
considerau a fi o politică agresivă de urbanizare (din anii ’50), iar pe de altă parte, în legătură cu
maniera în care se luau deciziile cu privire la noile proiecte de dezvoltare urbană, mai exact împotriva
secretitudinii cu care se aprobau respectivele planuri. Idei precum lupta dintre „dreapta” („pasivă” sau
„agresivă” din anii ’50) şi „stânga” („umanitară” din anii ’60) în proiectele de dezvoltare urbanistică,
rolul arhitectului în ajutarea comunităţii de negri (prin criticarea proiectelor urbanistice făcute pe criterii
de segregare etnică), organizaţiile studenţeşti combină cele două concepte pe care, din păcate,
umanitatea nu reuşeşte mereu să le împace: cel de social (în sensul de necesar) cu cel de empatie.
Planning´s End? Urban Renewal in New Haven, the Yale School of Art and Architecture, and
the Fall of the New Deal Spatial Order, de Brian Goldstein, este încă un articol care impresionează
3

Nota autorului.
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prin acurateţe în analiza curentelor de opinie din SUA anilor ’50–’60, dar mai ales în felul cum acele
idei schimbă poziţia unor tineri cu privire la problemele sociale locale (după cum spuneau ei, era
vorba de cartierele în care trăiau ei şi familiile lor). Extrasul următor din The Daily News, referitor la
construcţia unui cartier mare în Bronx, este grăitor pentru mesajul pe care l-au transmis studenţii de la
Yale şi merită văzut; într-o traducere aproximativă: „blocurile urâte de locuinţe sunt expresia unei
societăţi aflate în criză identitară/culturală, care nu e capabilă să ofere celor mai dezavantajaţi decât
(propria lor) urâţenie”.4
Cel de-al doilea volum, 37, aflat la numărul 4, din iulie 2011, al Journal of Urban History
continuă seria de articole de specialitate din domeniul istoriei urbane. Dacă în numărul precedent ne
familiarizam cu idei precum: stânga environmentalistă a anilor ’60 şi încercările ei5 de a influenţa
direcţia dezvoltării urbanistice a comunităţii locale din New Haven sau rivalităţi etnico-economice în
San Francisco-ul primei jumătăţi de secol XX, în acest număr găsim articole cel puţin la fel de
interesante despre varii teme din acelaşi domeniu, spre exemplu: schimbarea percepţiei despre copiii
străzii din San Jose în deceniile şase-opt ale secolului trecut, despre încercarea elitei economice locale
să formeze un regim urban în orăşelul Fargo din Dakota de Nord, despre problema şobolanilor în
marile oraşe nord-americane, în speţă New-York, şi nu în ultimul rând, despre formarea unei elite
economice unite în Chicago, care a favorizat dezvoltarea oraşului aşa cum o vedem astăzi ş.a.
Prin articolul său, Changelings: Transformative Perceptions of San José´s Street Children,
1965–1981, Scarlett Aldebot-Green contribuie la înţelegerea schimbării percepţiei despre un anumit
fenomen social de la o perioadă la alta, bineînţeles punctând factorii care generează respectiva
schimbare la nivelul mentalului colectiv. Exemplul ales de cercetătoare este, ca să păstrez
terminologia, fenomenul social al copiilor străzii, locul este San José, capitala Costa Ricăi, şi timpul,
deceniile şase-opt. Aducând argumente pertinente ce ţin de istoria orală, statistici, articole din presa
vremii (anii ’60), sau mai exact, maniera în care ziarele locale relatau evenimente ce implicau copiii
străzii, autoarea trage concluzia că până pe la sfârşitul anilor ’60, aceştia nu erau priviţi drept o
problemă, nu erau percepuţi ca fiind periculoşi. Însă, luând aceleaşi surse, dar cu un deceniu mai noi,
aceasta constată o schimbare în naraţiunea publicaţiilor. „Aceiaşi” copii din statisticile trecute (care
nu se ocupau cu droguri, prostituţie etc.) erau acum (adică în anii ’70–’80) priviţi drept marginali,
periculoşi, implicaţi în diferite activităţi ilicite. Autoarea pune această schimbare în percepţia costaricanilor despre copiii străzii, pe seama creşterii nivelului de trai, ca o consecinţă a creşterii
economice de la sfârşitul anilor ’60. Copiii care în trecut s-ar fi ocupat cu negoţul „de stradă”, erau
acum în faţa televizorului. Cei care rămâneau pe străzi erau numai cei care nu aveau televizor, adică
din familii cu situaţie materială foarte precară. Iată cum un fenomen lipsit de distincţia de clasă (cum
era până în anii ’60), se transformă într-unul cu o puternică diferenţiere de clasă socială, şi deci,
încetează de a mai fi ceva normal, şi devine anormal, periculos, conchide autoarea.
Într-un prezent unde media serveşte copiilor violenţă, studiul lui Joe Goddard, Virginia Lee
Burton’s “Little House” in Popular Consciousness: Fuelling Postwar Environmentalism and
Antiurbanism?, vine ca o avertizare cu privire la ceea ce poate forma o educaţie deficitară. Studiul
acesta este în strânsă legătură cu articolul din numărul precedent, scris de Brian Goldstein, cu titlul
Planning’s End? Urban Renewal in New Haven, the Yale School of Art and Architecture, and the Fall
of the New Deal Spatial Order, nu neapărat pentru că ambele se caracterizează prin aceeaşi lectură
extrem de interesantă şi plăcută, ci mai mult, prin relaţia cauză-efect. Dacă în numărul precedent
urmăream cum generaţia environmentalistă din anii ’60 se lupta pentru umanism în direcţia
viitoarelor planuri urbanistice ale oraşului cunoscutei universităţi (Yale), în acest număr descoperim
motivul, sau cel puţin unul din motivele care au dus la formarea unei generaţii cu o conştiinţă de
mediu atât de accentuată şi cu un umanitarism la fel de pronunţat. Joe Goddard face o incursiune în
lumea prezentată de către scriitoarea Virginia Lee Burton în cartea ei pentru copii, The Little House
4
5

Traducerea autorului.
Un studiu de caz axat pe studenţii de la Arhitectură de la Universitatea Yale.
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(1942)6 şi analizează opera, atât din punct de vedere al simbolurilor, cât şi al impactului pe care l-a
avut cărticica ilustrată asupra dezvoltării emoţionale a copiilor din anii ’40. Făcând un simplu calcul
aritmetic, vom constata că cei care erau copii în anii ’40, deci au „crescut” cu The Little House, în anii
’60 erau în vârstă de aproximativ 20-30 de ani. Joe Goddard, prin argumente ce ţin de simbolistica
naraţiunii din cărticica Virginiei L. Burton şi prin altele ce privesc psihologia copilului, construieşte
un discurs ce lasă clar de înţeles faptul că „what we learn first, we learn deepest” (p. 564). Un articol
cu o deosebită latură umanitară, şi prin urmare de o incontestabilă importanţă, Virginia Lee Burton’s
˝Little House˝ in Popular Consciousness: Fuelling Postwar Environmentalism and Antiurbanism ne
pune pe gânduri atunci când realizăm cu ce valori cresc copiii/tinerii de astăzi şi de mâine, în general,
dar mai ales care va fi viitorul umanităţii în condiţiile date.
În finalul numerelor prezentate se găsesc mai multe recenzii ale unor lucrări din aceeaşi arie
de specialitate, a istoriei urbane. Acestea au ca subiecte, de la: imaginea oraşului în arta urbană, New
York-ul secolului XIX, la oraşul de provincie englezesc, şi bandele de stradă din oraşe.
Journal of Urban History îşi merită pe deplin renumele de una dintre cele mai titrate reviste
de specialitate din lume. Articolele prezentate în aceste numere, cotate ISI, oferă cititorului o
perspectivă inedită, prin, pe de-o parte, metodologia redactării, iar pe de altă parte, prin experienţa
unei lecturi plăcute, pe alocuri dificilă, dar mai ales una care dezvăluie profunzimea, complexitatea
unor aspecte ce ţin de maniera în care omul înţelege a rezolva problemele ce se ivesc în mediul în
care acesta trăieşte. Prin caracteristicile articolelor prezentate, revista nu este doar o colecţie de studii
menite pentru a informa un specialist, conţinutul ei putând fi perceput ca o lecţie de umanitate pentru
cititor, indiferent că acesta este un specialist în domeniul istoriei urbane, ori un simplu curios.
Alexandru Munteanu

6
Pentru ca articolul său să fie şi mai convingător, autorul precizează că The Little House nu a
fost o creaţie de duzină, necunoscută, autoarea primind pentru opera ei literară şi artistică premiul
pentru cartea cu cele mai bune ilustraţii. Vezi pp. 563, 574-578.
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VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / THE SCIENTIFIC LIFE

O VIAŢĂ ÎN APĂRAREA MONUMENTELOR – OLIVER VELESCU LA 85 DE ANI
ÎN CADRUL „POVEŞTILOR DIN BUCUREŞTI”

NADIA MANEA
În cadrul ciclului „Poveşti din Bucureşti”, organizat de Serviciul Municipiului Bucureşti al
Arhivelor Naţionale ale României, în colaborare cu Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului
Bucureşti, în ambianţa primitoare a cramei de la „Carul cu bere” a avut loc, pe 26 februarie 2013,
omagierea dlui Oliver Velescu la împlinirea a 85 de ani (n. 17 februarie 1928, la Oraviţa). Alături de
familie, colegii, colaboratorii şi prietenii celui sărbătorit au însoţit urarea de „La mulţi ani!” cu
evocarea unei cariere ce a început în 1954, atunci când dl Oliver Velescu a absolvit Facultatea de
Istorie a Universităţii din Bucureşti, unde a avut şansa de a se iniţia în cercetarea instituţiilor
medievale sub îndrumarea profesorului Andrei Oţetea.
Remarcând începuturile profesionale ale domnului Oliver Velescu în domeniul arhivisticii,
căci având „file nesănătoase” în dosarul personal, a fost mai întâi angajat zilier la Arhivele Statului,
directorul general-adjunct al Arhivelor Naţionale, dr. Alina Pavelescu, a deschis manifestarea, după
care a dat cuvântul domnului Gh. I. Cantacuzino, vicepreşedinte al Comisiei de Istorie a Oraşelor din
România. Nume de referinţă în arheologia medievală românească, dr. Gheorghe I. Cantacuzino a adus
în atenţia celor prezenţi meritele dlui Oliver Velescu în salvarea şi restaurarea Castelului Huniazilor,
precum şi în punerea în circuitul ştiinţific a unei descrieri detaliate a monumentului (Castelul
Hunedoara a cunoscut două ediţii, fiind publicat la Editura Meridiane în 1961 şi 1968). De altfel,
începându-şi colaborarea cu Direcţia monumentelor de arhitectură, din cadrul Comitetului de Stat
pentru Arhitectură şi Construcţii în anul 1954, dl Velescu şi-a dedicat primii ani de activitate
documentării de arhivă în vederea restaurării unui număr impresionant de monumente importante, în
special din Transilvania (Biserica reformată din Turda, Casa Teleki din Târgu Mureş, bisericile
ortodoxe din Gurasada şi din Densuş, Biblioteca Bathyaneum şi Catedrala catolică din Alba Iulia,
Casa Hirscher din Braşov, unde a colaborat cu arh. Eugenia Greceanu). Numeroasele călătorii de
documentare în această parte a ţării s-au concretizat în două cărţi (Cetăţi ţărăneşti din Transilvania şi
Itinerar pe Târnave. Ghid turistic), precum şi în numeroase studii şi articole dedicate stemelor
Moldovei la biserica din Boian, bisericii evanghelice din Prejmer, mănăstirii Bezdin, teatrelor din
Arad şi Oraviţa.
După ce, în 1957, a salvat de la topire arhiva vechii Comisii a Monumentelor Istorice, pe care
a inventariat-o şi a pregătit-o pentru cercetare, a participat la inventarierea monumentelor de la Porţile
de Fier I şi II şi din sudul Olteniei până la Corabia.
Evidenţa monumentelor istorice şi problemele ridicate de integrarea acestora în mediul
ambiental au făcut ca O. Velescu să lucreze cu nume importante din istoria artei româneşti şi a
patrimoniului naţional (Vasile Drăguţ, Richard Bordenache, Florica Dimitriu) şi să-şi aducă o
contribuţie semnificativă la elaborarea metodologiei de cercetare din acest domeniu. De asemenea,
mai multe zeci de ani, dl Oliver Velescu a fost implicat în elaborarea unei legi a monumentelor
istorice, imposibilă în perioada comunistă, între altele, din cauza „tezelor de la Mangalia” şi a politicii
de sistematizare, patronată direct de Nicolae Ceauşescu, fapt pentru care străduinţele sale şi ale altor
specialişti s-au concretizat abia în 1994. Vulnerabilitatea monumentelor în anii comunismului a fost
ilustrată şi prin desfiinţarea Direcţiei Monumentelor Istorice (1977), context în care dl Velescu s-a
transferat mai întâi la Centrul de Cercetări pentru Turism (1974–1978) şi apoi la Muzeul de Istorie şi
Artă al Municipiului Bucureşti (1978–1988).
Historia Urbana, tomul XXI, 2013, p. 313–314
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Odată cu implicarea în procesul de restaurare a bisericii Mitropoliei din Bucureşti (Patriarhia)
în anii ’60 ai secolului trecut, dl Oliver Velescu a luat parte direct la viaţa, dar şi la tragedia multor
monumente din Bucureşti. Cercetările sale asidue în arhive şi biblioteci au permis restituirea
aspectului original al bisericii patriarhale, precum şi descoperirea pisaniei ctitoriei lui Constantin
Şerban Basarab, a contractului prin care Nicolae Polcovnicu a repictat-o în 1835 şi chiar a unei
medalii ce a fost consacrată acestui monument la 1858. În anii petrecuţi la Muzeul Bucureştiului, dl
Oliver Velescu a introdus instituţia în circuitele turistice ale oraşului, a iniţiat reluarea publicării
periodicului „Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie”, a organizat apreciate cercuri de istorie
cu elevii, care au fost interzise în 1987, din cauza pledoariilor pentru conservarea arhitecturii oraşului.
În anii 1985−1988 a participat la dificila campanie de recuperare a valorilor patrimoniale din
imobilele supuse demolării, ca urmare a sistematizării Bucureştiului, şi de întocmire a documentării
pentru clădirile care aveau să fie distruse.
Această perioadă din viaţa profesională a dlui Oliver Velescu a fost evocată de mai mulţi foşti
colegi prezenţi în subteranul de la „Carul cu bere”, pe strada Stavropoleos. Vorbind despre tensiunea
deosebită a acelor ani, despre supravegherea Securităţii şi despre cele două categorii de personal al
Muzeului Bucureştiului („oameni de care Muzeul avea nevoie” şi „oameni care aveau nevoie de
Muzeu”), dl Radu Ciuceanu, directorul Institutului de Istorie Recentă, a menţionat profesionalismul
dlui Oliver Velescu şi concurenţa deloc de neglijat pe care o resimţea din partea acestuia. Cristian
Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naţionale a României, şi-a amintit documentarea
riguroasă a studiilor redactate de dl Velescu, dar şi faptul că era „un personaj taciturn”. Intervenind, dl
Velescu a explicat că „a fi taciturn” era o modalitate de a scăpa de interogaţiile ofiţerilor de securitate
cu privire la discuţiile avute cu colegii.
Deşi s-a pensionat în 1988, dl Oliver Velescu şi-a continuat activitatea, devenind, în 1992,
membru fondator al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, a cărei activitate se desfăşoară sub
egida Academiei Române. În cele două decenii de la înfiinţarea Comisiei, dl O. Velescu a desfăşurat
o prodigioasă activitate de cercetare, studiile sale dedicate diferitelor aspecte ale istoriei vieţii urbane
în spaţiul românesc fiind prezentate la sesiunile anuale şi publicate în revista Historia Urbana, în al
cărui colegiu de redacţie a fost membru. La rândul său, dl Virgiliu Teodorescu, membru al
Comitetului Comisiei de Istoria Oraşelor din România, a punctat neobosita şi prodigioasa activitate a
dlui Oliver Velescu, care, aflând în arhive argumente despre importanţa şi viaţa diferitelor
monumente din Bucureşti, a reuşit să prelungească viaţa unora sau măcar să le salveze pentru
memoria colectivă.
Îndelungata experienţă profesională l-a recomandat pe dl Velescu pentru a deveni colaborator
al Catedrei de conservarea patrimoniului, de la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din
Bucureşti. Şeful acestei catedre, prof. univ. dr. Sergiu Nistor, a evocat maniera sistematică, dublată de
căldură umană, în care dl Oliver Velescu a predat două cursuri postuniversitare foarte importante,
referitoare la demersul complex şi dificil de conservare a patrimoniului (Istoria doctrinelor de
restaurare a monumentelor istorice din România şi Istoria evidenţei monumentelor istorice). În
acelaşi timp, experienţa dlui Velescu a fost valorificată la Editura Sport-Turism, în publicarea mai
multor ghiduri turistice, precum şi în cadrul mai multor comisii: Comisia de evidenţă a monumentelor
istorice a Ministerului Culturii, Comisia de avizare a monumentelor istorice din Bucureşti, Comisia
de atribuire de nume străzilor din Bucureşti. De asemenea, este membru de onoare al Uniunii
Naţionale a Restauratorilor de Monumente Istorice din România.
De-a lungul anilor, expunerile calme ale dlui Velescu au putut fi ascultate în interesante
emisiuni radiofonice, după cum articolele sale au fost găzduite de reviste de specialitate, între care
s-au aflat: Revista Monumentelor Istorice, Arhitectura, Mitropolia Banatului. Dl Oliver Velescu a
fost cel care, atunci când s-a împlinit un secol de la înfiinţarea Restaurantului „Caru cu bere”, deşi se
afla în plină epocă comunistă, a vorbit despre întemeietorul acestuia cu o emoţie specială, care a
reţinut atenţia dlui Nicolae Mircea, ultimul descendent al familiei şi proprietarul de azi. Gazdă a
evenimentului, dl Nicolae Mircea a amintit celor prezenţi şi ultima cercetare a dlui Velescu,
consacrată istoriei berii şi publicată de revista Istorie şi civilizaţie. Printre cei care în final au ciocnit
un pahar de şampanie cu sărbătoritul urându-i sănătate şi continuarea proiectelor de investigare a
trecutului s-au aflat colaboratori mai vechi sau mai noi atât din lumea muzeelor şi a arhivelor
bucureştene, cât şi arhitecţi, ziarişti, cercetători.
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valoare ştiinţifică şi poate să solicite autorilor revizuirea textelor pentru a corespunde exigenţelor
profesionale specifice revistei. De asemenea, redacţia respinge articolele care au mai fost publicate în
alte reviste sau cărţi. Manuscrisele şi CD-urile predate la redacţie nu se restituie autorilor.
Textul:
Manuscrisele vor fi predate redacţiei atât imprimate, cât şi pe suport informatic, în fişiere
*.doc sau *.rtf. În ambele variante textele trebuie să coincidă în totalitate.
Textele manuscriselor vor fi redactate cu programul Word / Microsoft Office (sau cu alte
programe care salvează fişiere compatibile cu Word), cu fonturi Times New Roman (excepţie
caracterele speciale – chirilice, greceşti etc.), de mărime 12, la un rând şi jumătate, cu paragrafele de
1 cm. Notele vor fi dispuse la subsolul paginii (footnote), mărimea fonturilor fiind de 10. Se vor
păstra pe fiecare pagină margini de cca. 3 cm, pentru corecturi.
Redacţia acceptă manuscrise în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională.
Rezumatul, cuvintele cheie şi referinţele despre autori:
Indiferent de limba în care sunt redactate, manuscrisele vor fi însoţite de rezumat în limba
română şi în limba engleză. Tot în limba engleză se vor traduce titlul lucrării, 5-10 cuvinte cheie referitoare la subiectul lucrării şi câteva referinţe despre autor (titlul ştiinţific, funcţia, profesia, instituţia
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anexată la sfârşitul textului, referinţe despre dispunerea şi succesiunea acestora în text (sau la sfârşitul
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