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TRANSLATING GARDEN CITY IN BUCHAREST: SOCIAL HOUSING 
REFORM AND THE PLANNING OF DISCONNECTED ALLOTMENTS 

(1906–1918) 

RĂZVAN VOINEA* 

Abstract. My study examines the evolution of the Garden City concept in Bucharest, 
investigating how this concept was adopted in the social housing reform implemented 
by the authorities between 1906 and 1918. The aim of the research is to explain that, 
at least up to the end of the First World War, the Romanian technical elite assimilated 
the Garden City principles. Yet this did not result in the creation of Garden Cities or 
Garden Suburbs as was the case in Great Britain or in other European countries, but in 
allotments designed by public authorities in the outskirts of the cities. This paper aims 
to answer which were the principles the initiators of the Garden City promoted in 
Great Britain and how did Romanian architects and engineers translate and implement 
them in Bucharest. 
 
Keywords: Garden City Movement; Urban Planning; Social Housing; Bucharest; 
Allotments.  

I. 1. Garden City in England: Ebenezer Howard and the Self-Managed 
Community 

Coined at the end of the nineteenth century in England and theorized by 
Ebenezer Howard, the concept of Garden City represented a theoretical solution for 
the overcrowded Victorian London, in favor of a rural landscape. However, it did 
not entail a return to the country districts and rural condition, but building new 
administrative units which would incorporate both the urban and the rural lifestyle. 
A description of Garden Cities is provided by E. Howard in the study To-morrow: 
a Peaceful Path to Real Reform (1898), reissued in 1902 as Garden Cities of 
Tomorrow. Howard uses the town-country magnet metaphor to define this new 
administrative unit, arguing it incorporates “the advantages of the most energetic 
and active town life, with all the beauty and delight of the country may be secured 
in perfect combination”1. Its final aim was “to raise the standard of health and 
                                                            

* Răzavn Voinea, Ph.D. Candidate, “Ion Mincu”, University of Architecture and Town 
Planning Str. Academiei, 18-20, 010014, Bucharest, e-mail: voinea_andrei_razvan@yahoo.com. 

1 Ebenezer Howard, Garden Cities of tomorrow, being the second edition of To-morrow: a 
Peaceful Path to Real Reform (London: Swan Sonnenschein & Co., Ltd., 1902), p. 15. 
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PROBLEMATICA LOCUINŢELOR ÎN LEGISLAŢIA URBANĂ 
BUCUREŞTEANĂ DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX 

IRINA CALOTĂ* 

THE HOUSING QUESTION IN BUCHAREST IN THE FIRST HALF OF THE 20TH 
CENTURY AS REFLECTED IN URBAN LEGISLATION 

Abstract. The paper follows the evolution of urban legislation and regulations in the 
first half of the 20th century, focusing on the vision of development for residential 
areas that was assumed by the administration of Bucharest. We engaged in the 
chronologic and thematic study of the most important administrative laws, as well as 
of the urban plans and regulations, trying to establish the manner in which the 
municipality defined and assumed its role in improving housing conditions. We 
emphasize the complex mechanisms of tackling this issue in legislation and we follow 
how the legal provisions responded to the real needs of the city. The topic also 
encompasses the specific problems generated by residential areas in a city facing rapid 
industrial development and led by a growing and modernizing administration. The 
seminal issues of this evolution are discussed in the three chapters of this paper. The 
chronological limits of these chapters are articulated by the novelty level of the 
discussed laws and regulations.  
 
Keywords: housing, legislation, urban regulations, planning, public administration, 
residential area, peripheries, suburban area, Bucharest.  

 
Ne propunem să investigăm modul în care administraţia şi-a definit, de-a 

lungul primei jumătăţi a secolului XX, atitudinea faţă de zonele rezidenţiale ale 
Capitalei. Subiectul este dezbătut în directă legătură cu problemele specifice pe 
care acestea le-au generat, într-un oraş în plină dezvoltare industrială şi cu o 
administraţie în continuă creştere numerică şi modernizare. Urmărim atât 
evidenţierea momentelor cheie ale acestui proces – traduse în legile administrative, 
regulamentele de urbanism şi planurile de sistematizare promulgate –, cât şi 
decelarea anumitor teme pe care le-am considerat a fi relevante, în contextul 
studiului de faţă. 

                                                            
* Irina Calotă, Ph. D., architect, „Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, History 

& Theory of Architecture and Heritage Conservation Department, 18-20 Academiei st., 010014, 
Bucharest, Romania, e-mail: icalota@yahoo.com. 
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PROGRAMUL CAZINOULUI ÎN DEZVOLTAREA URBANĂ A BĂILOR 
HERCULANE 

LILIANA ROŞIU∗ 

THE CASINO ARCHITECTURE IN THE URBAN DEVELOPMENT  
OF BĂILE HERCULANE 

Abstract. The variety of spas has several ways to organize the specific functions of 
these settlements. Among their functions, the Casino, introduced in the 19th century, 
contributed largely to the urban development and to define their architectural features. 
The Casino of Băile Herculane means a point of reference for the urban composition 
of a part of the historical area of the city, developed in the second half of the 19th 
century. The building represents one of the oldest examples of this architecture 
program and can be regarded as a model in the typological evolution of casinos. The 
analysis of this building highlights its architectural qualities, its importance to the 
urban structure and its significance in the evolution of this city.  
 
Keywords: casino, urban development, architectural heritage, historical evolution, spa. 

 
Varietatea staţiunilor de vilegiatură derivă dintr-o anumită evoluţie în raport 

cu un context specific, ce se exprimă în arhitectură, în configuraţia urbanistică şi 
în relaţiile stabilite în teritoriu. Din această perspectivă, unul dintre programele 
caracteristice acestui tip de aşezări este cel al cazinoului, care a influenţat 
semnificativ structurarea localităţilor destinate vilegiaturii. Astfel, aprecierea 
Cazinoului din Băile Herculane, cu evaluarea particularităţilor sale arhitecturale 
în raport cu însăşi evoluţia şi importanţa în epocă a acestui program, în 
comparaţie cu tipologia construcţiilor destinate vilegiaturii sau cu exemple 
similare, poate contribui la o înţelegere mai bună a însuşi modului de evoluţie 
urbană a localităţii. 

                                                           
∗ Liliana Roşiu, Ph. D. in Architecture, associate professor, Polytechnica University of 

Timişoara, Faculty of Architecture, str. Traian Lalescu 2A, 300223, Timişoara, România, e-mail 
liliana.rosiu@gmail.com. 
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CONSTRUCŢII ŞCOLARE DETERMINANTE PENTRU 
MODERNIZAREA ORAŞULUI CÂMPULUNG 

CARMEN OPRESCU∗ 

IMPORTANT SCHOOL BUILDINGS IN THE MODERNISATION  
OF THE TOWN OF CÂMPULUNG 

Abstract. In the last decade of the 19th century the modernization process of the 
construction backgroung of Campulung began. Its first step was new school buildings: 
the Gymnasium, the No. 1 Elementary School for Boys, the No. 1 Elementary School 
for Girls and the Pedagogic Secondary School. If the first buildings enriched the 
town’s silhouette along the main street, the Pedagogic Secondary School systematized 
and beautified the entrance area when coming from Târgoviste, from the Flămânda 
hill foot, and the “Oprea Iorgulescu” School furnished the Muscel city capital’s 
modern civic center. In time, a traffic square, Piaţa Unirii, formed near the 
Gymnasium and the Dinicu Golescu Highschool, and an important cultural center, 
including the Negru Vodă Monastery, a museum, the Popular Atheneum, a junior and 
highschool, an orphanage and a theological Seminary. Near the No. 1 Elementary 
School for Boys, and then of the “Oprea Iorgulescu” School the administrative Centre 
of the town formed including: a Town Hall, a Law Court, a Fire Station, a Financial 
Administration, public baths. 
The focus on education development in Muscel, with many institutions that attracted 
and stimulated teachers of high intellectual and pedagogical prestige, was added to the 
cultural life tradition of the Negru Vodă monastery and to the founded libraries. All 
these formed the basis of an extensive development of culture in Muscel, giving 
Câmpulung in the modern era, with notable echoes in the contemporary era, the 
prestige of a city with an exceptional cultural life. 
 
Keywords: Campulung, town, modernization, education, elementary school, gymnasium, 
pedagogic school, cultural centre, cultural life. 

 
Dacă se ia în considerare rolul Câmpulungului raportat la spaţiul geo-istoric 

în care este inclus şi funcţiunile sale de la întemeierea din secolul al XIV-lea până 
în contemporaneitate, fără îndoială că reşedinţa musceleană poate fi încadrată în 
categoria celor mai vechi oraşe din spaţiul românesc extracarpatic. Raportat la 
                                                 

∗ Carmen Oprescu, Ph. D. in Art History¸ art historian, associate professor, University of 
Piteşti, Faculty of Socio-human sciences, str. Târgu din Vale, nr. 1, 110040, Piteşti, judeţul Arges, 
România, e-mail carmenjiop@gmail.com 
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MĂNĂSTIRI ŞI ORAŞE ÎN ŢĂRILE ROMÂNE:  
EVOLUŢII ÎN SECOLELE XIV–XVII* 

LAURENŢIU RĂDVAN**  

MONASTERIES AND TOWNS IN THE ROMANIAN PRINCIPALITIES: 
DEVELOPMENTS IN THE 14TH–17TH CENTURIES 

Abstract. In the past few decades, historians have focused closely on the early days 
of the Church in the Romanian area, and on the past developments of foundations 
created by rulers or boyars. The relative openness of the Mount Athos archives has 
also contributed to this, allowing for new information to be brought into the circuit of 
knowledge. A less approached aspect regarding this topic has to do with the relations 
between the Church and the towns. It is in this perspective that I will attempt to study 
the role monasteries’role within the evolution of urban centres. Even though 
monasteries initially had a modest reach in the Romanian principalities, starting with 
the 16th century, their status, their assets (land, houses, trading booths), their 
substantial income, as well as the continued support of rulers and boyars, led to them 
and the monks gaining prominence in this environment. After peaking in the 18th 
century, there was a decline, with the „law of secularization” dealing a heavy blow to 
monasteries, from which some never recovered. 
The present study intends to highlight the role played by monasteries located in 
towns. We would also suggest that interested parties could initiate a research program 
that would provide insight into how the relations between monasteries and towns 
evolved, and into their effect on those who lived in them. This also refers to those 
bound by a certain code and a way of life (the monks), as well as to those with 
different pursuits and mindsets (the townspeople). By enjoying considerable 
privileges, some monasteries became no less than towns within towns, with markets 
within their own walls, as well as without, on the lands obtained from generous 
donors. The economic pursuits (meant to provide nourishment for the monks) turned 
many monasteries in competitors for the inhabitants of those towns. On the other 
hand, the reputation that monks and their superiors enjoyed in the community would 
often lead them to participate or testify in town assemblies or various transactions 

                                                 
 * Acest studiu a fost realizat în cadrul unui grant al Autorităţii Naţionale Pentru Cercetare 

Ştiinţifică din România (ANCS), CNCS – UEFISCDI, proiect numărul PN-II-ID-PCE-2012-4-0552. 
** Laurenţiu Rădvan, Ph.D. in History, professor, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, 

Department of History, Bulevardul Carol I, no. 11, Iaşi 700506, Romania, email: radvan@uaic.ro. 
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they were involved in. A complex system of relations would develop over time 
between the two parties, and it will change as we advance further into modern times. 
The study contains a list of the monasteries in the main Wallachian and Moldavian 
towns, as well as an analysis of the origins of their founders. 
 
Keywords: towns, monasteries, Wallachia, Moldavia, monks. 

După 1989, istoria Bisericii şi-a reocupat locul firesc în istoriografia 
românească după ce, vreme de mai bine de patru decenii, fusese aproape exclusă, 
din motive ideologice, din preocupările istoricilor interesaţi de perioada medievală 
sau pre-modernă. Pe lângă teme de importanţă majoră, precum începuturile 
Bisericii în spaţiul românesc, au revenit repede în atenţie şi trecutul şi evoluţia 
numeroaselor ctitorii domneşti sau boiereşti, la acest lucru contribuind şi relativa 
deschidere a arhivelor de la Muntele Athos, care a permis introducerea unor 
informaţii noi în circuitul istoriografic. O dimensiune mai puţin abordată a 
subiectului ţine de raporturile dintre Biserică şi oraşe, iar din această perspectivă, 
încercăm în rândurile ce urmează o cercetare care să ia în discuţie rolul pe care 
mănăstirile l-au jucat în centrele urbane. Chiar dacă la început, lăcaşurile 
călugăreşti au pătruns timid în oraşele din ţările române, din secolul al XVI-lea, 
poziţia pe care au ocupat-o, „baza materială” (terenuri, case, dughene), veniturile 
tot mai consistente, precum şi sprijinul constant al domniei sau boierilor, au făcut 
ca importanţa lor şi a călugărilor să crească mult în acest mediu, cu un vârf atins în 
secolul al XVIII-lea, după care a urmat o scădere, în final, Legea secularizării 
dându-le o lovitură din care multe mănăstiri nu şi-au revenit. 

Majoritatea studiilor care privesc mănăstirile1 au privit lucrurile mai mult din 
perspectiva istoriei acestor lăcaşuri, a arhitecturii sau iconografiei lor, şi mai puţin 
din direcţia relaţiei cu oraşul în care se aflau, cu autorităţile orăşeneşti sau cu 
locuitorii. Din acest punct de vedere, au fost inventariate patrimoniul mănăstiresc, 
achiziţiile de terenuri, daniile primite, scutirile etc. În studiul de faţă, intenţionăm 
să mutăm perspectiva, punând accent pe rolul jucat de mănăstiri în oraşe2. De 
altfel, le propunem celor interesaţi iniţierea unui program de cercetare, care ar 
permite o mai bună înţelegere a felului în care au evoluat relaţiile dintre mănăstiri 
şi oraşe, a impactului resimţit de oamenii ce le populau, atât cei legaţi de o regulă şi 
un anume mod de viaţă (călugării), cât şi de cei care aveau alte îndeletniciri şi 
mentalităţi (orăşenii). Bucurându-se de privilegii considerabile, unele mănăstiri vor 
                                                 

1 A se vedea studiile publicate de-a lungul timpului în reviste de specialitate precum: Biserica 
Ortodoxă Română, Glasul Bisericii, Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Mitropolia Olteniei sau, mai 
nou, Analele Putnei. Un adevărat centru de cercetare în domeniul istoriei Bisericii s-a dezvoltat în 
ultimele două decenii la Iaşi, unde se remarcă specialişti precum Ştefan S. Gorovei, Petronel 
Zahariuc, Maria-Magdalena Székely, Bogdan-Petru Maleon, Liviu Pilat, Marius Chelcu şi alţii, alături 
de colegi din alte universităţi şi institute din ţară. 

2 Din această perspectivă, un excelent studiu de caz la Marius Chelcu, Cătălina Chelcu, 
„Mănăstirea Golia: reper al organizării spaţiului urban”, AIIADX, 48 (2011): 223–239. 
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SOCIETATEA URBANĂ ÎN TRANSILVANIA PREMODERNĂ  
O TIPOLOGIE A ORAŞELOR 

DANIEL DUMITRAN∗ 

URBAN SOCIETY IN EARLY MODERN TRANSYLVANIA.  
A TYPOLOGY OF TOWNS 

Abstract. The study of the phenomenon of Balkan merchants’ mobility and the 
consequences of their establishment in Central European towns in the pre-modern era 
constitutes a preoccupation in the last decades' historiography. In the past years, two 
more important directions have been imposed: the research of the constitution of 
merchant colonies, according to the new interpretation of the 'central places theory', 
respectively the investigation of the conditions and methods of integration of the 
colonists inside the host-communities. The development of towns, especially small 
and medium-sized, has been directly influenced by this phenomenon, but there is still 
missing comparative research, which could relate to the evolution from different 
regions. On the other hand, the modification of urban topography, the social 
transformations which followed and the problem of cultural transfers represents 
directions of research convergent to the mentioned theme. The study proposes such an 
investigation, referring to the development of towns in Transylvania and Hungary, in 
the late 18th and early 19th centuries. Based on essential statistic sources, a typology of 
towns is created, adequate to the features of the territory in view. The analysis later 
concentrates on a case study, the one of Alba Iulia. The situation of the city is traced 
in the first half of the century, based on the information offered by tax censuses, as 
prerequisite of elaborated research on its further development. The analysis explores 
the utility of relating to different interpretative models for outlining the physical and 
social topography of the city.  
 
Keywords: central places, merchant colonies, Greeks, small towns, free royal cities, 
urban topography. 

 
Istoria teritoriilor răsăritene înglobate Imperiului Habsburgic la sfârşitul 

secolului al XVII-lea şi la începutul veacului următor, între care s-a numărat şi 
Principatul Transilvaniei, a fost caracterizată de succesive şi tot mai decise 
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Alba Iulia, Department of History, Archaeology and Museology, Str. N. Iorga, 11–13, 510009,  
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„ORAŞUL STALIN” (BRAŞOV) ÎN ANII 1950–1960: UN MODEL DE 
DEZVOLTARE INDUSTRIALĂ ŞI URBANĂ ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ 

CORNELIU PINTILESCU* 

„ORAŞUL STALIN” (BRAŞOV) DURING THE 1950S: A MODEL OF INDUSTRIAL  
AND URBAN DEVELOPMENT IN COMMUNIST ROMANIA 

 
Abstract.The study deals with the policies of the Romanian communist regime 
concerning the intertwined processes of industrialization and urbanization, by 
analysing a case study: Braşov, a town which was renamed „Oraşul Stalin” [Stalin 
City] in August 1950. The study argues that one of the reasons for assigning Braşov 
the name of the Soviet dictator was the fact that the town was a model of 
industrialization and urbanization for late 1940s-1950s communist Romania. The 
development of the industry of the town during this period reflects the strategy used 
by the communist regime in the first decade of its existence concerning the 
industrialization, namely the concentration of the investments in the regions which 
already benefitted from an industrial infrastructure. The building of the new worker’s 
districts, Steagul Roşu [The Red Flag] and Tractorul [The Tractor] also reflects the 
vision of the 1950s Romanian authorities on the urban development: 1. concentrating 
investments to the periphery of the urban settlements in order to rebalance the center-
periphery relationship, especially by building new workers districts and 2. the use of 
the Soviet concept of „cvartal” in the process of urban planning. Altough the new 
districts were meant to solve the problem of the economic and social antagonism 
between „the bourgeois center” and the workers’ periphery, new tensions emerged in 
connection to the social values and the customs of the people living in the new 
workers’ districts and the people living in the city center. 
 
Keywords: industrialization, urbanization, communist Romania, Braşov, urban planning. 

1. INTRODUCERE 

Un articol din presa locală1, din 18 august 1950, propunea cititorilor pe 
prima sa pagină un articol cu titlul „Oraşul nostru să poarte numele Marelui 
Stalin!”2. Conform versiunii oficiale, propunerea ar fi fost făcută de muncitorii de 
                                                            

* Corneliu Pintilescu, Ph. D. in History, Lecturer at “Lucian Blaga” University (Sibiu, Romania), 
Faculty of Social Sciences and Humanities. E-mail: pintilescu2001@yahoo.com. 

1 Drum Nou (în continuare DN), la acea dată oficios al Comitetului Judeţean al PMR Braşov. 
2 DN, nr. 1782 (18 august 1950):1. 



PEISAJ ŞI HABITAT URBAN ŞI RURAL / URBAN AND RURAL 
LANDSCAPE AND HABITAT 
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SPUREN DES ABBAUS DER KERAMISCHEN ROHSTOFFE  
IM EINZUGSGEBIET DES JUNIKOWER BACHES (DIE STADT 

POSEN/POLEN) BASIEREND AUF KARTOGRAPHISCHEN 
ÜBERLIEFERUNGEN AUS DEM 18. BIS 20. JAHRHUNDERT 

RENATA GRAF* 

TRACES OF CERAMIC RAW MATERIALS’ EXPLOITATION IN THE BASIN  
OF STRUMIEŃ JUNIKOWSKI (POZNAŃ, POLAND) ON CARTOGRAPHIC  

SOURCES FROM THE 18TH–20TH CENTURY 

Abstract. Using plans and maps of Poznań (western Poland) and its surrounding areas 
from 18th–20th c., there were identified traces of ceramic raw materials’ exploitation: 
varve loam and morainic clay in the Junikowski Stream basin, located in the south-
west part of the city. As a result of local exploitation that lasted for about 100 years 
(from the second half of the 19th c. to the 60’s of the 20th c.), the bottom and middle 
sections of the watercourse underwent significant changes, which became a barrier for 
the developing city. By analysing the content of cartographic sources (graphic marks, 
explanations, map legend), one was able to locate: brickyards and exploitation sites 
which included excavations (pits), dry post-excavation pits and ones filled with water. 
At present, there are about 40 post-excavation pits here, which constitute the 
fundamental landscape element of Poznań. 
 
Keywords: Poznań, cartographic sources, excavations pits, landscape, clay. 

EINLEITUNG 

Die Stadt und der Umgebung ist ein Bereich, in dem die Elemente der 
natürlichen Umwelt durch menschliches Wirken intensiv verändert wurden. Diese 
Veränderungen können vor allem am Landschaftsprofil, den Wasser- und 
Bodenbedingungen, sowie an der Flora des städtischen Systems beobachtet 
werden. Die dynamische Wandlung der Wasserverhältnisse in der Stadt ist 
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MOBILITATEA REŢELEI DE AŞEZĂRI DE PE CURSUL INFERIOR  
AL MUREŞULUI (ÎNTRE ARAD ŞI LIPOVA), ÎN SECOLELE IX–XIX. 

CÂTEVA STUDII DE CAZ 

TEODOR OCTAVIAN GHEORGHIU* 

THE MOBILITY OF THE SETTLEMENT NETWORK ON THE INFERIOR  
COURSE OF THE MURES RIVER (BETWEEN ARAD AND LIPOVA)  

FROM THE 9TH CENTURY TO THE 19TH CENTURY. A FEW CASE STUDIES 
 
Abstract. The study aims to evaluate the settlement network changes on the inferior 
course of the Mures River (the northern shore, between Arad and Lipova), between 
the 9th and the 19th century. Therefore every information available is reviewed and 
processed: various documents, urbanistic-architectural data, cartographic data etc., on 
which the habitation changes from this area can be reconstructed. The causes of this 
dynamics are multiple and the study highlights the two dominants in close relation 
with each other: natural and human. The ones regarding nature are dominated by the 
frequent floods and changes of the course of the Mures River, while the ones related 
to humans are influenced by the frequent conflicts and destructions, in an area found 
on the borderline between different political and military entities. In addition to these 
are the systematizations made by the Habsburg Empire in the 18th and 19th century, 
one of the causes of the Mures River floods. The general study is followed by a few 
case studies of Arad, Vladimirescu-Glogovăţ, Mândruloc, Cicir, Sâmbăteni, Pauliş 
and Lipova, in this order. 
 
Keywords: settlement history, emplacement mobility, 9th–19th century, Mureş Valley, 
destructions, reconstructions. 

 
Valea Mureşului este una dintre cele mai dinamice arii locuite din spaţiul 

românesc. Această dinamică se traduce prin numeroase schimbări ale conformaţiei 
reţelei de aşezări, prin dispariţii, distrugeri şi prin reconstrucţii repetate şi are cauze 
naturale şi antropice. Între primele, de maximă importanţă a fost şi este mobilitatea 
cursului Mureşului care, ieşind din defileu în câmpie, şi-a format o albie majoră 
gigantică (la scara locurilor acestea), cu nenumărate variante de albie minoră, 
vizibile şi astăzi în topografia zonei. Desele revărsări ale râului au determinat 
mutări de vetre ale satelor, restrângeri ale habitatelor, comasări sau chiar dispariţii 
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PRECARA RELAŢIE CU PEISAJUL SAU CUM SE METAMORFOZEAZĂ 
SATELE BĂNĂŢENE DIN ZONA FĂGETULUI. STUDIU DE CAZ: 

CRIVINA DE SUS  

DIANA BELCI* 

THE DYSFUNCTIONAL RELATIONSHIP WITH THE NATURAL 
LANDSCAPE –A METAMORPHOSIS OF RURAL COMMUNITIES  

IN THE FĂGET AREA. CASE STUDY: CRIVINA DE SUS 

Abstract. The Banat region has been changing dramatically in the years that followed 
the fall of communism in Romania. The man made rural heritage is rapidly 
disappearing and the process seems irreversible. This article explores a particular area, 
Crivina de Sus, a small village of about 200 inhabitants, on the border of the Banat 
region with Transylvania, in the Făget area, a rich ethnographic Romanian rural area. 
The village, dating back to the 16th century, was until recently an isolated community 
surrounded by luxuriant woods. Only about 10–15% of the old houses are preserved 
and the newly built ones are oversized copies of social communist apartments painted 
in bright colors. The community is unaware of the value of their heritage and the local 
institution seems to have little interest in and knowledge about preserving the rural 
community, preservation planning and the natural and man made heritage. Long term 
planning strategy and public outreach might be a sensible solution, and solutions are 
needed fast, before the entire rural heritage disappears in the Făget area. 
 
Keywords: Banat, Făget area, rural communities, natural landscape, planning strategy. 

1. PREAMBUL – SATUL CONTEMPORAN ŞI NEGAREA PEISAJULUI 

„O permanentă raportare la natura înconjurătoare, o rezolvare logică bazată 
pe bunul simţ, a problemelor de tehnică constructivă, o anume viziune 
spaţială înclinată spre echilibrul volumelor generale, spre pitoresc şi 
asimetrie, în sfârşit un simţ al măsurii care a respins excesul de decor şi de 
culoare, toate acestea caracterizează una din formele cele mai interesante de 
cultură materială şi spirituală a poporului român: «arhitectura fără arhitecţi»”1. 

                                                            
* Arch. Diana Belci, Ph. D., Faculty of Architecture and Urbanism Timişoara, Traian Lalescu 

Str., 2/A, 300223, Timisoara, Romania, diana belci&yahoo.co.uk. 
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DISCIPLINĂ SOCIALĂ ÎN SPAŢIUL URBAN / SOCIAL DISCIPLINE 
IN URBAN AREAS 
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DESPRE PREROGATIVELE DISCIPLINARE ALE BRESLELOR  
DIN TRANSILVANIA ÎN SECOLUL AL XVI-LEA.  

BRESLELE DIN SIBIU ŞI BRAŞOV 

JULIA DERZSI∗ 

ABOUT THE COMPETENCIES OF THE GUILDS IN TRANSYLVANIA  
IN DISCIPLINARY MATTERS IN THE SIXTEENTH CENTURY 

GUILDS OF SIBIU AND BRAŞOV 

Abstract. Looking at the disciplinary policy of urban communities in Transylvania in 
the sixteenth century, the recent literature supposes that the city authority took over 
guilds’ and other medieval associations’ the attributions to punish disciplinary 
offences. This expansion of the power of the city’s government in disciplining its 
subjects is seen by the historians as an intervention in the previous rights of the guilds 
in matter to control their members’ behavior. The landmark of the relationship 
between guilds and political authority was in 1539, when the central government of 
the towns decided to regulate all guild statutes. 
This paper aims to complete these opinions, analyzing the competencies of the guilds 
in disciplinary matters using the example of the two most important Transylvanian 
Saxon towns, Sibiu and Braşov. It the discusses how the courts of the guilds work, 
their relationship with the town council, the misbehavior and disciplinary deviations 
punished by the guilds, even complementary with the municipal authorities, and how 
this actions fit to the measures taken by the authorities to maintain public order in the 
city. Our position is that there is little evidence in order to prove the fact that the 
courts of the guilds had worked autonomously even before the regulation their 
statutes. The lack of sources does not offer the possibility to determine to what extent 
they depended on the town council. The relationship between the guilds and the town 
council was already tight at the beginning of the sixteenth century. However, the 
guilds functioned as courts of limited jurisdiction. The new statutes of the guilds 
brought change not primarily in limtting disciplinary attributions of the craftsmen’s 
unions still they transferred only the greater offenses to the town’s regular courts, 
such as the assault and frauds. In our opinion authorities maintained public order in 
the city, relying on the traditional organization of society, including the guilds. 
 
Keywords: guilds, town council, guild jurisdiction, social control, Sibiu (Hermannstadt), 
Braşov (Kronstadt). 
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DISCIPLINĂ SOCIALĂ ÎN CENTRUL PROTOPOPIATULUI REFORMAT 
SIC (SECOLUL AL XVII-LEA) 

TÜNDE MÁRIA MÁRTON* 

SOCIAL DISCIPLINE IN THE CENTER OF THE REFORMED DISTRICT  
OF SIC (17TH CENTURY) 

Abstract. The present article aims to examine the phenomenon of social disciplining 
in the less investigated milieu of a 17th century Transylvanian oppidum (târg, mezőváros), 
but also in the largest context of church history and religious life. Our analysis focuses on 
the main actors of social disciplining, and on the most important institutions that 
implemented the disciplining process. At the same time, we intend to identify the major 
areas of disciplining in the Reformed Seniorate of Sic in general, and especially in the 
market town of Sic. What forms of punishment were used by the authorities? What 
indicates the society’s attitude toward the disciplining activity of the Church? 
We argue that the leading actors of the disciplining process in Sic were the members 
of the ecclesiastical elite (protestant priests and school-teachers), especially the 
calvinist senior. The latter, supported by the secular authorities, was in charge of 
carrying out the decisions of general synods of the Reformed Church of Transylvania 
or the partial synods held in different settlements of the seniorate. Our analysis shows 
that in the 17th century in the Reformed Seniorate of Sic and, of course in the 
Reformed Church of Transylvania in general, a great attention was paid to the 
reglementation of family-life, as it is evident from the multitude of entries of 
Protocollum Matricula Seciensis, the 17th and 18th century register of the seniorate, 
this article’s primary source.  
 
Keywords: social discipline, calvinism, family, Transylvania, 17th century.  

 
Într-o trecere în revistă a cercetărilor de istorie urbană de după cel de-al 

Doilea Război Mondial, Judit Pál a identificat una dintre întrebările la care adepţii 
transilvăneni ai acestei ramuri a istoriografiei ar trebui să răspundă. Este vorba 
despre alegerea dintre fidelitatea faţă de varianta tradiţională de istorie locală sau o 
reînnoire prin preluarea unor metode şi concepţii noi1. Cu siguranţă, racordarea la 
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istorie urbană din Transilvania de după cel de-al Doilea Război Mondial], în: Erdélyi várostörténeti 
tanulmányok [Studii de istorie urbană din Transilvania], Pál Judit şi Fleisz János eds. (Csíkszereda: 
Pro-Print Könyvkiadó, 2001), 16. 
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ÎNCERCĂRI DE REMEDIERE A PROBLEMELOR SOCIALE  
ŞI DE APROVIZIONARE PUBLICĂ DIN SATU MARE  

ÎN TOAMNA ANULUI 1940 

TAMÁS SÁRÁNDI* 

ATTEMPTS OF THE MILITARY ADMINISTRATION IN SATU MARE  
TO SOLVE SOCIAL AND PUBLIC ALIMENTATION ISSUES  

IN THE FALL OF 1940 

Abstract. According to the Second Vienna Award, Satu Mare became part of 
Hungary in September 1940. Despite all its efforts, the military administration that 
took over the region failed to solve the city’s social and public alimentation problems. 
The Romanian army’s presence in these parts since 1938, as well as the change of 
authority caused a very difficult situation as far as basic food supplies were 
concerned. Several measures were taken, including maximizing prices and rationing, 
but some articles (paraffine, wood and sugar) could still not be provided. The situation 
was worsened by a large number of unemployed citizens of Satu Mare and a huge 
wave of refugees from Southern Transylvania. Despite these difficulties, the period is 
characterized by the first measures of modern social politics, at first limited to 
minimal financial aid. The civilian administration’s assessment from 1941 proved that 
Satu Mare’s situation was one of the most critical in the country.  
 
Keywords: public alimentation, social politics, refugees, Satu Mare. 

 
Prin cel de al doilea arbitraj de la Viena, Transilvania de Nord şi inclusiv 

oraşul Satu Mare au revenit, la 30 august 1940, Ungariei. Din punct de vedere 
economic şi social, armata maghiară a preluat cu această ocazie un teritoriu mai 
puţin dezvoltat decât Ungaria sau chiar Slovacia de Sud (Felvidék), redobândită în 
19381. Exceptând câteva centre2, industria era slab dezvoltată, iar majoritatea 

                                                 
* Tamás Sárándi, Ph. D. in History, museologist at Satu Mare County Museum, Piaţa Dr. Vasile 

Lucaciu, 21, 440 031 Satu Mare; e-mail: t_sarandy@yahoo.com. 
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nivelului de dezvoltare economică a Transilvaniei de Nord şi Ungariei în 1940], Limes XVIII, 2 
(2006): 19–42. 
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DATE DESPRE MONUMENTE ŞI ANSAMBLURI ARHITECTONICE 
BRAŞOVENE ÎN CELE MAI VECHI CRONICI SĂSEŞTI DE LA BRAŞOV 

(SECOLUL AL XVI-LEA)  

LIVIU CÎMPEANU*  

INFORMATION REGARDING MONUMENTS AND ARCHITECTURAL  
ENSEMBLES OF BRAŞOV (KRONSTADT) IN THE OLDEST  

TRANSYLVANIAN-SAXON TOWN-CHRONICLES  
(THE 16TH CENTURY) 

 
Abstract. The oldest Transylvanian-Saxon town-chronicles of Braşov (Kronstadt) 
dating back to the 16th century and are being prepared for a new, critical and bilingual 
edition, contain various information about the world in which their authors lived in. 
Besides data about the main political and military events of the day, and astonishing 
natural phenomena, the Transylvanian-Saxon chroniclers of Braşov recorded some 
interesting information about monuments and architectural ensembles of their 
hometown, and even from Transylvania. This study reveals this kind of information 
about civil and military monuments from the city of Braşov and analyses the place 
and role of the mentioned information in the history of monuments such as: The Great 
Parish Church (also known as The Black Church), the Town Hall, the city walls, gates 
and towers, as well as the fortifications outside the city walls. 
 
Keywords: Transylvanian-Saxon chronicles, Braşov, The Black Church, Hieronymus 
Ostermayer, town-chronicles.  

 
Cele mai vechi cronici săseşti din Braşov (secolul al XVI-lea) conţin 

numeroase şi varii informaţii, ce permit reconstituirea, cel puţin parţială, a lumii în 
care autorii lor au trăit. Ca orice scriere istorică, ele consemnează extraordinarul, 
evenimentul ieşit din cotidian, ce marchează conştiinţa societăţii şi care este redat 
ca atare de pana cronicarului, ca exponent al lumii sale. De aceea, predomină 
informaţiile despre istoria politică şi militară, instabilitatea politică şi acţiunile 
militare, pe lângă cataclismele naturale, fiind constante în conştiinţa (istorică a) 
societăţii. Dar în vechile cronici, există informaţii (mai puţin numeroase, e drept!) 
şi despre activităţile creatoare ale Omului şi despre rezultatele acestora, 
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CASELE DIN IAŞI ALE RUXANDREI BALŞ, FOSTĂ BAŞOTĂ. 
INVENTARUL ACARETURILOR DIN 1875∗ 

DAN DUMITRU IACOB∗∗ 

THE HOUSE FROM IAŞI OF RUXANDRA BALŞ (FORMER BAŞOTĂ).  
THE HOUSEHOLD INVENTORY IN 1875 

 
Abstract. This article presents the inventory of a boyar property from Iaşi, in 1875, 
done on the occasion of leasing this property. Therefore, the document is a legal and 
not an administrative one. The property is located in the center of Iaşi, on the main 
street, called Uliţa Mare, and was owned for a century by Balş family. Ruxandra Balş, 
wife of great chancellor Anastase Başotă, is included among the last owners of this 
property. The inventory records all the buildings from the courtyard: the main house, 
stables, administrative outbuildings and shops. The number of rooms, doors, windows 
and stoves and their qualitative and functional status is mentioned for each building. 
Thereby we can see the detailed structure of an urban boyars’ household from the late 
eighteenth century and the first three quarters of the nineteenth century. 
 
Keywords: probate inventory, urban property, boyars, household structure, Ruxandra 
Balş, Anastase Başotă. 

 
Majoritatea trecătorilor şi vizitatorilor care sunt impresionaţi de actuala 

înfăţişare a uneia dintre cele mai cunoscute şi animate străzi din Iaşi, Bulevardul 
Ştefan cel Mare, cu bisericile, palatele şi clădirile sale istorice, ignoră faptul că 
imaginea contemporană a acestei străzi diferă foarte mult de cea a uliţei de altădată. 
Cunoscută ca Uliţa Mare, strada din buricul târgului era căutată, animată şi 
tranzitată şi în secolul al XIX-lea, atât datorită funcţiei sale de cale de comunicaţie 
centrală cât, mai ales, datorită potenţialului comercial şi rezidenţial. Însă, din 
păcate, dacă prăvăliile s-au înmulţit în timp, nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu casele 
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TURNUL CU CEAS DIN SIGHIŞORA. MONUMENT ŞI MUZEU 

NICOLAE TEŞCULĂ* 

THE CLOCK TOWER OF SIGHIŞOARA. MONUMENT AND MUSEUM 

Abstract. This study presents the evolution of the Clock Tower as a historic 
monument of Sighişoara. This representative monument from the 14th century, which 
had several functions during the centuries, such as Town Hall, seat of the Town 
Armoury and Town Archive, was restored at the end of the 19th century and 
transformed into the Town History Museum. If at the mid 19th century it was used just 
as a fire watch tower and private residence, the Clock Tower Museum grew at the end 
of the same century; through the work of the founder of this institution, Dr. Josef 
Bacon, and with the support and financial help of the “Sebastian Hann” Association, 
the first objects for the Museum were collected. At the same time, the Clock Tower 
was restored. Interior arrangements and partitions necessary for a museum were made 
and these remained until today. 
 
Keywords: Sighişoara, Clock Tower, museum, leisure, architecture. 

 
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, societatea europeană a suferit un 

amplu proces de modernizare, care a afectat pături largi ale populaţiei. Acest 
proces a determinat modificări nu doar în plan politic, economic, social, dar a ajuns 
să afecteze şi teritoriul sensibil al mentalităţilor colective pe care le modelează, 
lucru sesizabil prin transformările petrecute la nivelul vieţii private, prin noile 
concepte privind lumea şi viaţa, raporturile inter-umane, modul de aranjare a 
locuinţei, noi mode vestimentare etc. Deci, transformări a ceea ce noi numim 
convenţional mod de viaţă. 

Modul de viaţă se situează la întâlnirea dintre stilul de viaţă şi condiţiile de 
viaţă. Stilul de viaţă este produsul alegerii personale şi a gusturilor, fiind expresia 
libertăţii de decizie în viaţa cotidiană, iar condiţiile sunt definite prin caracteristici 
în plan social ale individului. Putem spune că societatea sau indivizii pot influenţa 
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DER HERMANNSTÄDTER GESANDTE SIMON BAUßNER IN WIEN 
(1707) 

ZSÓFIA SZIRTES∗ 

SIMON BAUßNER, ENVOY OF HERMANNSTADT/SIBIU/NAGYSZEBEN  
IN VIENNA (1707) 

Abstract. From autumn of 1706, Transylvania was occupied by the armies of 
Rákóczi’s Insurrection (1703–1711) for the second time. The blockade around 
Hermannstadt, seat of the Transylvanian Imperial Military Headquarters and centre 
for Habsburg government through the Gubernium, commenced in October. The Saxon 
citizens, the residing Hungarian aristocracy favourable to the emperor from 1703, and 
the villagers of the municipality (Hauptstuhl) of Hermannstadt faced the difficulties of 
the arrival of the imperial army led by the Baron of Tige at the beginning of 1707. 
After the devastation of the insurgent military forces, provisioning the imperial army 
also fell on the city and municipality of Hermannstadt. While the Gubernium and the 
Hungarian aristocrats favourable to the emperor sent their representative to Vienna to 
inform the court about their situation, the town council of Hermannstadt also 
delegated their envoy in the name of the Saxons. The city chose councillor Simon 
Baußner, the future Saxon prefect (comes). His instructions give an insight into the 
situation of the Saxon territories including Hermannstadt and its municipality, the 
city’s relationship with Vienna, and its strategies to protect its interests. Baußner had 
to cooperate with Johann Hossman, the Saxon member of the Transylvanian Court 
Chancellery in order to contact the „patrons” of Saxons, leaders of government 
institutions, and the state officials familiar with Transylvania. Besides, he had to 
prevent the Hungarians of Transylvania working in Vienna from hindering their plans. 
Baußner’s task was to compose and submit a memoir suiting the current political 
situation. The leaders of Hermannstadt considered the prospect of peace as well, thus, 
the instructions elaborate on the question of economic reconstruction of Saxon 
territories after the war. The article uses mainly sources from Hermannstadt in order 
to explore the antecedents of Baußner’s embassy, his instructions along with his 
activity in Vienna, finally it adumbrates the events in Transylvania while he was away.  
 
Keywords: Rákóczi’s Insurrection, Transylvanian Saxons, Gubernium Transylvanicum, 
Transylvanian Court Chancellery, Johann Hossmann, István Wesselényi, Gergely 
Sándor, Jean Louis Rabutin de Bussy, Jean-Charles de Tige. 

                                                 
∗ Zsófia Szirtes, Ph. D.-candidate in history and researcher Péter Pázmány Catholic University, 

Faculty of Humanities and Social Sciences. Adresse: H-2087 Hungary, Piliscsaba, Egyetem u. 1., 
email: szirteszsofi@freemail.hu. 
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DER KRONSTÄDTER HÄNDLER DIAMANDI MANOLE (1833–1899) 

STÉPHANIE DANNEBERG∗ 

THE BUSINESSMAN DIAMANDI MANOLE (1833–1899) FROM BRASOV 

Abstract. Diamandi Manole, born 1833 in Braşov/Brasov, was a rich business 
magnate descending from an illustrious Brasovean merchant-family. He belonged to 
the, Brasovean merchant-class, which played a prominent role in the prevalence of the 
Romanian culture and also financed numerous schools and churches. Manole had a 
closely related circle of confidantes and family members, who all had a close 
relationship to the Greek Orthodox Metropolitan Andrei Şaguna and shared 
Manoles’s political relation to the Romanian National Party. He was involved in 
numerous Brasovean associations, and in so-called over-national organizations, where 
he met the upper class belonging to other national groups. Manole was often seen as a 
“philanthropist”, because he donated or collected money in favor of Romanian 
schools or for the Romanian War of Independence 1877/78. Diamandi Manole, 
besides his civil-societal commitment, was known for the numerous mercantile 
relationships he had with the Romanian Old Kingdom (Regat). That is the reason why 
he became President of the Brasovean Chamber of Commerce and Industry. Above all 
he was politically active, nationally in the Romanian National Party, or communally 
in the municipal council. Diamandi Manole’s life and work are typical for the urban 
upper class in Transylvania from the 1850’s, particularly with regard to the Brasovean 
merchant-class.  
 
Keywords: 19th century, Braşov wholesalers, civil society, Romanian National Party, 
Transylvanian bourgeoisie. 

 
„Diamandi Manole […] comerciant de frunte şi filantrop”: Dieser 

ansprechende Titel eröffnet die sehr kurze Biografie Diamandi Manoles in Cornel 
Diaconovichs Enzyklopädie aus dem Jahre 19041. Da sonst nur spärliche 
Informationen über Diamandi Manoles Wirken und Leben zur Verfügung stehen, 

                                                 
∗ Stéphanie Danneberg, Ph. D. candidate, Ludwig-Maximilians-Universität München, 

Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539, Munich, Germany, e-mail: sgambee@hotmail.com. 
1 Enciclopedia română publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru 

Literatură Română şi Cultura Poporului Român de C. Diaconovich, Tom. III (Kemet-Zymotic) (Sibiu: 
Editura W. Krafft, 1904), 193 [Diamandi Manole, Großhändler und Philanthrop] (Alle Übersetzungen 
durch die Verfasserin). 
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Atlas istoric al oraşelor din România, seria B, Ţara Românească, fascicula 3, Brăila / 
Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe B, Walachei, 3. Lieferung, Brăila.  

Coord. IONEL CÂNDEA şi DAN DUMITRU IACOB. Brăila: Muzeul Brăilei, Editura Istros,  
2013, XXII p. (română) + 22 p. (germană) + XXXIII planşe (hărţi, planuri şi gravuri). 

Recent, a fost lansat la Brăila un nou volum din seria Atlaselor istorice ale oraşelor din 
România, coordonată de Comisia de Istorie a Oraşelor din România, din cadrul Academiei Române, 
mai precis fascicula a treia din seria B, Ţara Românească, dedicată oraşului de pe Dunăre. Volumul 
de faţă completează fericit o serie din care au mai apărut până în prezent fasciculele Câmpulung şi 
Târgovişte, care oferă o nouă perspectivă asupra trecutului acestor importante oraşe. Pentru cea de-a 
treia fasciculă a fost ales nu întâmplător Brăila, oraş care merita o astfel de iniţiativă nu numai pentru 
că a fost mult timp cel mai important port al Ţării Româneşti la Dunăre – adevărată poartă spre mare 
şi Orient –, dar şi pentru că posedă o excelentă colecţie de planuri, în special din secolul al XIX-lea. 
În plus, Brăila perioadei moderne oferă exemplul unui adevărat model urbanistic, cu un oraş atât 
vechi, de origine medievală, parţial regularizat, cât şi unul nou, dezvoltat într-un mod organizat şi 
ţinând cont de principiile vremii. Considerăm deci inspirată alegerea acestui oraş pentru un nou 
volum din seria atlaselor istorice. 

Coordonatorii acestei fascicule, Ionel Cândea şi Dan Dumitru Iacob, specialişti în domeniul 
istoriei urbane şi cu experienţă în editarea vechilor planuri ale oraşelor (Dan Iacob a coordonat şi alte 
fascicule din colecţie), au reuşit să ofere un text care abordează trecutul Brăilei din perspectivă atât 
istorică şi geografică, cât şi din punct de vedere demografic, al patrimoniului, evoluţiei morfologice, 
arheologice etc., precum şi un grupaj de planuri de mare utilitate pentru cei interesaţi. Cuvântul 
înainte, semnat de profesorul Cândea, este urmat de o prezentare a reperelor fizico-geografice, 
reliefând poziţia interesantă ocupată de oraş, pe un promontoriu de la marginea Câmpiei Române, 
aproape de locul de reunire a braţelor Dunării, despărţite pentru a forma Balta Brăilei; nu sunt 
neglijate aspecte precum: clima locală, solurile sau vegetaţia şi fauna (Lucian Badea, Şerban 
Dragomirescu, Ionel Cândea). Urmează tradiţionala rubrică Cronica oraşului, în care sunt 
consemnate principalele evenimente prin care a trecut Brăila din Neolitic, momentul în care este 
atestată locuirea umană pe aceste meleaguri, până în prezent (Ionel Cândea). Cronica momentelor 
semnificative din oraş este completată de o introducere în istoria oraşului, realizată de Ionel Cândea. 
Brăila are o istorie complexă, cu un început cert în secolul al XIV-lea (dar cu locuire din secolul 
anterior), o evoluţie de aproape două secole în stăpânirea domnilor Ţării Româneşti, fiind cel mai 
important port la Dunăre, apoi ocupare de către turci (1538) şi deţinere în cadrul unei kaza-le a 
Imperiului Otoman vreme de aproape trei secole. În ultimii ani, istoria acestei perioade a început să 
fie mai bine cunoscută, datorită identificării în arhivele otomane şi punerii în circuitul ştiinţific a unor 
noi documente. De-a lungul istoriei sale, Brăila a cunoscut şi periodice vremuri zbuciumate, cu 
atacuri, distrugeri, ocupaţii, pornind de la „prădarea şi nimicirea Brăilei” de către Ştefan cel Mare 
(1470), la atacurile şi asediile lui Ioan vodă, Mihai Viteazul sau Mihnea al III-lea (1574, 1594–1595, 
1659), la luptele cu sorţi schimbători dintre turci şi ruşi din perioada 1711–1829, mergând până la 
ocuparea oraşului de către germani în Primul Război Mondial (1916–1918). Toate acestea şi-au pus 
amprenta asupra oraşului, care a fost mereu reconstruit, noi stiluri în arhitectură şi urbanism 
adăugându-se celor vechi. 

Secţiunea privind evoluţia demografică valorifică, printre altele, rezultatele recente ale 
cercetărilor arhivistice ale turcologului Mihai Maxim, care a descoperit pentru Brăila vechi 
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înregistrări fiscale otomane din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, unice în spaţiul românesc. În 
perioada modernă, populaţia oraşului a variat în funcţie de dezvoltarea oraşului, de la cca 4 000 
locuitori în 1832, la un vârf de 65 700 locuitori, înainte de Primul Război Mondial, pe fondul unei 
creşteri economice continue. Sporul demografic a fost mai lent între cele două războaie mondiale, 
revenind la un ritm constant de creştere după impunerea regimului comunist, de data aceasta în 
condiţiile industrializării (peste 200 000 locuitori în anii ’80 ai secolului XX), pentru ca să scadă lent 
după 1989, în paralel cu dezindustrializarea care a caracterizat perioada (168 000 în 2011, date 
provizorii) (date reunite de Maria Stoica şi Ionel Cândea). Discuţia privind structura morfologică a 
oraşului priveşte cele două mari zone ale acestuia: 1. oraşul modern, care cuprinde atât centrul istoric 
(care se suprapune în bună parte peste oraşul medieval, inclusiv teritoriul fostei cetăţi, care a fost 
demolată) şi zona istorică (ce cuprinde extinderea planificată după 1855); 2. oraşul nou, dezvoltat 
după Primul Război Mondial dincolo de barierele stabilite anterior, în condiţiile industrializării, 
proces care va lua amploare şi va afecta spaţiul urban exterior în special după 1956, când încep 
lucrările la cele două combinate chimice (Maria Stoica). Oraşul a cunoscut mai multe şi succesive 
etape de extindere spaţială şi demografică, autorii identificând patru mai importante: sec. XIV–XV, 
până la ocupaţia turcească; sec. XVI–XVIII, perioada stăpânirii otomane; sec. XIX, reconstrucţia 
oraşului pe noi principii, moderne; sec. XX, în special perioada comunistă, când creşte populaţia şi se 
adaugă noi cartiere (Maria Stoica, Ionel Cândea). Secţiunea dedicată monumentelor istorice cuprinde 
o prezentarea a principalelor situri arheologice, rezervaţiile de arhitectură şi urbanism, unde se 
evidenţiază centrul istoric al Brăilei – unic în România prin faptul că a conservat excelent textura 
urbană imprimată în perioada modernă, dar şi un număr impresionant de clădiri –, edificii militare, 
clădiri de cult (inclusiv biserici dispărute sau demolate), edificii industriale şi clădiri civile. Nu 
întâmplător această parte a volumului este cea mai cuprinzătoare, Brăila remarcându-se prin numărul 
mare de monumente păstrate. Chiar dacă nu au o vechime foarte mare, subliniem diversitatea 
tipurilor, de la pulberăria nouă de la fosta cetate a Brăilei, la bisericile Sfinţii Arhangheli (de pe locul 
fostei case de rugăciune musulmană), Sfântul Nicolae şi Buna Vestire („Biserica Greacă”), la magazia 
cu silozuri pentru cereale din docurile oraşului şi moara „Violattos”, la Castelul de Apă, Hotelul 
Rally, azi Teatrul „Maria Filotti”, sedii de instituţii şi numeroasele case ale elitei locale (Maria 
Stoica). O diversitate pe măsura unui mare oraş portuar. Precum în celelalte fascicule ale seriei de 
atlase istorice, nici în acesta nu lipseşte secţiunea de descrieri istorice ale oraşului, într-o selecţie 
realizată de Ionel Cândea. Aceluiaşi autor i se cuvine, în mod firesc, rubrica de descoperiri 
arheologice din oraş. Tabelul cu numele străzilor (întocmit de Maria Stoica) completează fascicula, cu 
o bogăţie de informaţii preluate din planurile oraşului din 1834, 1856, 1867, 1886, 1929, tabelul cu 
nume propuse pentru străzi din 1950 şi planurile actuale. Demnă de remarcat, lucru mai rar întâlnit 
pentru o perioadă atât de mare de timp, este consecvenţa păstrată de autorităţi în conservarea numelor 
străzilor, situaţie caracteristică – în parte – chiar şi perioadei comuniste. Pe lângă faptul că, în prezent, 
multe străzi din centrul şi zona istorică a oraşului păstrează numele vechi, unele date la jumătatea 
secolului al XIX-lea, întâlnim şi cazuri de transformări fericite, precum strada Sf. Petru, azi Petru Maior, 
str. Prusiană, azi Mărăşeşti, sau str. Germană, azi Oituz. După 1989, mare parte din modificările 
efectuate în regimul comunist au fost anulate, onomastica stradală revenind la situaţia de dinainte de 
1947, păstrând astfel o frumoasă tradiţie urbană, care merită subliniată. În fine, o utilă bibliografie 
selectivă, întocmită de Costin Croitoru şi Dan Dumitru Iacob, completează secţiunea de text a fasciculei, 
împreună cu prezentarea sursei hărţilor şi ilustraţiilor. La fel ca în cazul fasciculelor anterioare, textul în 
limba română are şi o versiune în limba germană, traducerea fiind realizată de Sigrid Pinter. 

Textul este completat de hărţi şi ilustraţii, în ceea ce reprezintă cea mai cuprinzătoare rubrică 
de acest fel a vreunui atlas istoric al oraşelor din România. Sunt nu mai puţin de 33 de planşe, în care 
sunt reproduse hărţi ale Ţării Româneşti şi zonei Brăilei (începând cu 1584), planuri ale cetăţii Brăilei 
(1790, 1819), planurile moderne care surprind foarte bine evoluţia oraşului în secolul al XIX-lea 
(1830, 1834, 1856, 1867, 1897), planul actual (redesenat de Mariana Vlad), inclusiv o cuprinzătoare 
vedere aeriană, precum şi zece stampe, majoritatea din secolul al XIX-lea. În concluzie, colecţia Atlas 
istoric al oraşelor din România se întregeşte cu o nouă fasciculă, a unuia din oraşele cu cea mai 
bogată istorie din spaţiul românesc. 

Laurenţiu Rădvan 
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Sátoraljaújhely. Magyar Várostörténeti Atlasz 2 / Hungarian Atlas of Historic Towns No. 2.  
By ISTVÁN TRINGLI, Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 2011, 81 p. + 22 planşe 

 
Atlasul istoric al oraşului Sátoraljaújhely din Ungaria se înscrie în rândul publicaţiilor 

realizate de Institutul de Istorie din Budapesta, aflat sub patronajul Academiei Maghiare. Apărut în 
anul 2011, este cel de-al doilea din seria atlaselor dedicate evoluţiei topografice a oraşelor din 
Ungaria. Publicaţia conţine 22 de hărţi şi planşe, însoţite de o descriere bilingvă, în maghiară şi 
engleză, a principalelor repere de topografie istorică a aşezării şi de un registru de evidenţă a datelor 
şi obiectelor topografice. 

Atlasul a fost realizat în cadrul programului de mare anvergură iniţiat de Comisia 
Internaţională de Istorie Urbană (Commission Internationale pour l’Historie des Villes, 
www.historiaurbium.org), care coordonează ştiinţific pe plan internaţional cercetările privitoare la 
dezvoltarea topografică a oraşelor din Europa. Începând din 1968 şi până în prezent, s-au alăturat 
proiectului de succes 18 ţări europene, printre care şi România, sub patronajul Academiei Române şi 
al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, cu sediul la Sibiu. În decursul anilor, au apărut peste 
500 de atlase1. 

Cercetările din Ungaria s-au alăturat programului Atlaselor istorice relativ recent, începând 
din anul 2004. Finanţate prin Fondul Naţional al Cercetărilor Ştiinţifice din Ungaria (OTKA), s-au 
început până în prezent lucrările a două serii de atlase: între 2004 şi 2009, patru oraşe (Buda până la 
1686, Kecskemét, Sátoraljaújhely şi Sopron), apoi, între 2010 şi 2013, alte şase oraşe (Buda între 
1686 şi 1848, Kőszeg, Miskolc, Szeged, Pécs şi Vác), fiind publicate atlasul oraşului Sopron (2010) şi 
Sátoraljaújhely (2011). Lucrările au fost conduse de reprezentanţi de seamă ai cercetării în domeniul 
istoriei oraşelor din Ungaria, respectiv András Kubinyi (1929–2007), membru titular al Academiei 
Maghiare, şi Katalin Szende (CEU), unul dintre coordonatorii principali ai programului referitor la 
editarea atlaselor din cadrul Comisiei Internaţionale de Istorie a Oraşelor. Pe lângă institutele 
responsabile de realizarea atlaselor din Ungaria (MTA TA, CEU Department of Medieval Studies), au 
contribuit şi alte centre de cercetare şi muzee din ţară. În alegerea acelor oraşe ale căror atlase urmau 
să fie redactate, membrii colectivului de cercetare au luat în considerare mai multe aspecte, astfel 
încât oraşele să fie reprezentative atât din punct de vedere geografic cât şi în privinţa importanţei 
diferitelor tipuri de aşezări. 

Atlasul istoric al oraşului Sátoraljaújhely este semnat de un singur autor, de către István 
Tringli (MTA TA), specialist în istoria aşezărilor medievale din Ungaria. Potrivit Introducerii, atlasul 
urmăreşte tradiţiile mai vechi ale redactării atlaselor istorice ale oraşelor europene. Sprijinindu-se pe 
hărţile topografice elaborate mai ales în decursul secolului al XIX-lea, lucrarea reconstituie aşezarea 
înainte de revoluţia industrială. Autorul aşează limita superioară a lucrării în 1866, anul din care se 
păstrează prima hartă cadastrală a oraşului. 

În partea de text regăsim principalele repere geografice ale oraşului, un centru mic din Nord-
Estul Ungariei (judeţul Borsod-Abaúj-Zemplén). Descrierea continuă cu prezentarea celor mai 
importante evenimente istorice ale localităţii şi cu dezbaterea, în trei subcapitole, a evoluţiei istorice a 
aşezării (de la întemeiere până la 1526, între 1526 şi 1711, apoi între 1711 şi 1867), cuprinzând 
descrierea topografică a urbei, identificarea extravilanului şi indicarea unor date despre dezvoltarea 
economică a oraşului. Partea de text se întregeşte prin întocmirea unui registru amplu, cu trecerea în 
revistă a principalelor date şi obiective topografice, cu alăturarea bibliografiei adiacente. Registrul de 
date urmăreşte evoluţia urbanistică a oraşului până în anul 1848, este bogat în informaţii privitoare la 
statutul juridic al localităţii, identificarea posesiunilor din oraş, diviziunea administrativă a aşezării, 
reţeaua stradală, edificiile de cult, cimitirele, obiectivele publice, fortificaţiile, clădirile administrative, 
posesiunile nobiliare, comerţul şi meşteşugurile, agricultura, industria, sănătatea şi învăţământul, 
utilităţile publice, transportul şi monumentele. 

                                                 
1 http://www.ria.ie/getmedia/b1e4f73d-8f5c-4f87-b06d-c7ab5f175d89/European-towns-atlases-

updated-September-2013.pdf.aspx 
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Materialul grafic al atlasului conţine o serie de planşe şi hărţi color despre intravilanul şi 
împrejurimea oraşului, din diferite perioade de timp, printre care planul cadastral al oraşului din 1866, 
completat la scară 1:2500, hărţile topografice realizate despre regiunea oraşului după primele două 
Ridicări topografice iosefine (1763–1785, 1806–1869), o serie de hărţi tematice despre dezvoltarea 
aşezării (oraşul în perioada Evului Mediu târziu, la sfârşitul secolului al XVII-lea, şi în 1780, 
completate la scară 1:5000), hărţi realizate despre zona oraşului sau detalii ale acesteia (1767: harta 
lui Karpe, detaliu; 1886; 1901) sau intravilanul (1876: detaliu; 1883), comitatul Zemplén (1804: 
detaliu), harta desenată a oraşului din 1938, harta modernă a oraşului din 1968 (detaliu), imaginea 
aeriană georeferenţiată a oraşului din 2005, planuri şi desene realizate după diferite străzi şi zone 
parcelate ale localităţii, imagini şi reproduceri ale peisajului urban. Descrierea evoluţiei urbanistice 
este îmbogăţită cu 28 de ilustraţii, printre care găsim stampe (1354, 1513, 1721, 1800), planuri ale 
unor edificii ecleziastice sau private, pieţe publice (multe dintre ele fiind fotografiate de autorul 
însuşi). În redactarea atlasului, autorul a ţinut seamă de criteriile stabilite de Comisia Internaţională de 
Istorie a Oraşelor în privinţa formatului, structurii şi conţinutului lucrării. 

Deoarece istoria oraşului Sátoraljaújhely este puţin cunoscută, în realizarea prelucrării 
topografice, Tringli a parcurs materialul arhivistic al localităţii, izvoarele scrise şi hărţile nepublicate, 
completând prin aceasta şi datele lacunare ale literaturii de specialitate. Efortul depus de autor este cu 
atât mai binevenit încât a reuşit să valorifice o sursă bogată de izvoare arhivistice: documentele 
medievale ale mănăstirii ordinului paulin din aşezare. Prin aceasta, el a identificat acele locuri 
(cartiere) care nu erau în posesia oraşului, geneza acestora, a locului numit Barátszer [cartierul 
monahilor], care aparţinuse ordinului paulin, şi a celui din Papsor [uliţa preoţilor], de sub autoritatea 
plebanului (reuşind să identifice şi sigiliul acestuia din urmă, necunoscut până acum), a clarificat 
circumstanţele întemeierii celor două mănăstiri din oraş, cea augustină şi cea paulină. În descrierea 
topografică a oraşului, autorul s-a sprijinit pe datele furnizate de conscripţii şi urbarii, realizate în 
intervale diferite de timp în scopul fiscalităţii domeniale, stabilind elementele principale ale reţelei 
stradale, parcelele oraşului, numele străzilor, aleile de ramificare de pe străzi, ordinea proprietăţilor. 
Reconstrucţia evoluţiei urbanistice a fost realizată cu ajutorul hărţilor şi planurilor tematice ale reţelor 
stradale şi ale zonelor parcelate din secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea, respectiv după prima hartă 
cadastrală a oraşului din 1866. În reconstruirea vechiului sistem de parcelare a aşezării, Tringli propune 
şi o analiză critică a hărţilor cadastrale din secolul al XIX-lea. Comparând hărţile, el ajunge la concluzia 
că acestea nu oferă informaţii precise pentru toate cazurile. Cele mai multe erori se ivesc în indicarea 
denumirilor de străzi. În concluziile lucrării, autorul arată că evoluţia topografică a oraşului este 
continuă, aşezarea, aflată în afara dominaţiei otomane, nefiind distrusă integral. 

Atlasul istoric al oraşului Sátoraljaújhely întăreşte imaginea generală despre rostul lucrărilor 
de acest gen. Publicarea surselor cartografice oferă instrumente de lucru deosebit de utile pentru 
istoria aşezărilor, istoria economică şi socială, precum şi pentru abordările comparative ale istoriei 
oraşelor. Atlasele istorice sunt utile însă şi pentru publicul mai larg, mai cu seamă pentru edilii 
oraşelor, dar şi pentru specialiştii preocupaţi de conservarea şi protejarea monumentelor istorice. 

Julia Derzsi 
 
 

ANDA-LUCIA SPÂNU, Vechi reprezentări grafice ale oraşelor din România. (Academia Română. 
Comisia de Istorie a Oraşelor din România. Seria Contribuţii privind istoria oraşelor, vol. XII). 

Sibiu: Editura ASTRA Museum, 2012, 551 p. + 200 il. color şi alb-negru 

  
Oraşul şi imaginea sa de-a lungul timpului reprezintă o temă de cercetare extrem de 

generoasă. Dintr-un asemenea binom, pe parcursul istoriei, ca şi în actualitate de altminteri, se 
desprinde un amplu evantai de implicaţii care pornesc de la aspectul primar al oraşului, de la 
funcţiunea lui de producător de utilităţi, de bunuri meşteşugăreşti, de stimulator al emancipării 
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individului, al libertăţii artistice şi al instrucţiei şcolare, se pleacă spre trasee mai complexe de natură 
culturală, simbolică, de habitat, de urbanism, de reconstituire a unui peisaj arhitectural irepetabil în 
aspectele sale şi prin aceasta de o diversitate care se apropie de aceea a peisajului ambiental şi 
teritorial, până la aceea biologică. O asemenea cercetare ce a avut drept fundament o elaborată teză de 
doctorat susţinută cu succes în anul 2007 de Anda-Lucia Spânu, sub conducerea ştiinţifică a prof. 
univ. dr. Paul Niedermaier, şi-a găsit împlinirea în minunatul volum publicat în anul 2012, sub egida 
Editurii ASTRA Museum Sibiu (551 p., în care sunt incluse textul propriu-zis, bibliografia de 
specialitate şi catalogul raisonné, însoţit de 200 ill., color şi alb-negru), rod al unei munci diligente, 
aproape singulare, la nivelul de sinteză „vizuală” care se vrea, în istoriografia de artă din România.  

Să ne lăsăm ghidaţi de acest vademecum prin vastul itinerar geografic şi cronologic al oraşelor/ 
cetăţilor din principatele carpatine din evul mediu târziu până în perioadele premodernă şi modernă. 

Astăzi, participăm în premieră la lansarea primei sinteze imagistice referitoare la 
„reprezentarea oraşelor” din România, surprinsă într-un interval temporal de aproape patru secole. 
Volumul beneficiază aşadar de o imagistică/vedute extrem de bogată dublând numărul vederilor de 
oraşe prezentate în amintita teză de doctorat. Parcurgând, la nivelul acestui Prolegomena, trimiterile 
infrapaginale realizăm maniera în care Anda-Lucia Spânu s-a ataşat de această temă, îndrăgind-o 
chiar prin sentimente profund omeneşti, care îmi readuc în memorie o apreciere a lui Tudor Vianu 
referitoare la anumiţi cercetători – autoarea se înscrie între aceştia –, pentru care munca de cunoaştere 
într-un anumit domeniu echivalează chiar cu forma vieţii lor.  

De la început, vreau să subliniez că între conţinutul/cuprinsul textului tezei de doctorat şi cel 
al cărţii există câteva deosebiri marcante, autoarea renunţând la părţile „didacticiste”! ale dizertaţiei, 
necesare însă acolo şi atunci pentru exerciţiul metodologic specific, apreciat şi solicitat de o comisie 
de doctorat. Există însă şi o asumată pierdere, subiectivă probabil, la nivelul selecţiei operate de autor, 
subiectivă probabil şi în cazul aprecierilor recenzentului, adică constatarea de a fi renunţat la o parte 
dintre paragrafe/subcapitole lămuritoare, uneori necesare într-un asemenea demers. Dificilă alegere!, 
aici în noua versiune (volum), „Cuvintele” au pierdut în faţa „Imaginilor”! Astfel, istoriografia 
problemei şi noţiunile necesare cercetării temei, de la parcurgerea primelor reprezentări de oraşe 
(sigilii, modede, miniaturi, feluritele tehnici grafice, pictură, relief etc.), la informaţii despre artistul 
creator, despre tipurile de vedute, despre colecţiile internaţionale şi naţionale, despre stampe etc., nu 
se vor mai regăsi în capitole speciale/separate, ci vor fi ilustrate într-o altă modalitate, mai 
mult/exclusiv sugestionată la nivelul şi conţinutul bogatei bibliografii finale, lucru care pare 
insuficient (Cap. Lucrări care conţin reprezentări grafice ale oraşelor din România, pp. 215–226). 

Capitolul Vechi reprezentări grafice ale oraşelor (pp. 10–16) se vrea o dezbatere parţial 
tematică (istoria şi evoluţia genului), parţial istoriografică, o fortuna critica a problematicii prin care 
Anda-Lucia Spânu relevă valoarea de „document istoric” atotcuprinzător, uneori cu aspect de „icoană 
credincioasă din timpurile vechi” (I. C. Băcilă), a genului artistic care la noi a beneficiat de o tardivă 
atenţie şi preocupare, comparativ cu istoriografia occidentală a temei. Mărturie stau studiile destul de 
puţine publicate pe parcursul a nouă decenii menţionate în bibliografia finală (Lugoşianu, 1911, 1912; 
C.I. Karadja, 1923; I. C. Băcilă, 1926, 1928–30; I. Conea, 1928; G. Oprescu, 1926, 1942, 1945; I. 
Muşlea, 1929; A. Beneş, 1934; M. Popescu, 1943; H. Stănescu, 1955; P. Cernavodeanu, 1973, 1994; 
A. Kertesz-Bardus, 1978; Al. Avram, 1978; P. Niedermaier, 1979; C-tin Cioroiu, 1995; M. Bucur, 
1986; M. Grigorescu, 1993; A. Majuru, 1999; O. Beşliu, 2000, 2003 şi desigur contribuţiile Andei-
Lucia Spânu, începând cu anul 2001).  

Imagistica urbană nu a constituit doar apanajul exclusiv al gravurii, pictura, fie pe suport de 
lemn sau pânză, fie pe suport ceramic sau pe zid, a reprodus cu multă „culoare” aspectele generale şi 
speciale citadine (Palazzo Comunale, Siena; Palazzo Farnese, Caprarola; Villa d’Este, Tivoli; Salone 
dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, Firenze; scenografiile secolelor 17 şi 18, Alessandro Magnasco, 
vedutismul italian prin Giacomo Torelli, Fabrizio Calliari, Giovanni Paolo Pannini, Gaspare 
Vanvitelli, Luca Carlevarjis, Canaletto, Belotto, Francesco Guardi, Marco Ricci, Francesco 
Zuccarelli. La noi, alături de „vedutele” pictate de Mathias Veress în anul 1771, pentru castelul Haller 
din Coplean, sau de fundalurile cu peisaje arhitecturale din portretele secolului al XVIII-lea – J.M. 
Stock, portretul Anna Maria von Hutter, 1787 –, trebuie consemnate cele două picturi parietale din 
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Casa Kárnász – sec. XIX – din Târgu Mureş, reprezentând Piaţa Mare şi str. Kossuth L.,). Cel mai 
adesea picturile, opere inedite ale marilor maeştri, au servit drept model pentru gravori, fie ele 
„vedute”, portrete cu fundal arhitectural, state-portret (Giorgio Vasari, Portretul lui Alessandro de 
Medici, 1533-34, Firenze, Uffizi), scene de gen, naturi statice, scene religioase etc.  

Iconografia oraşului din perioada medievală este exemplificată tradiţionalist în imaginea 
„izomorfică” a binomului „Ierusalimul ceresc” şi „Ierusalimul pământesc” sau, la polul opus, ca 
monument şi moment al unei „Gomora” a păcatului şi a pierzaniei (secolele XI-XII), urmată de 
strădaniile meşterilor de a reprezenta în chip natural oraşul (A. Lorezzetti şi sienezii), la harnicele 
investigaţii topografice şi aeriene (vol d’oiseau) ale secolelor XIV-XV (florentinii şi neerlandezii), 
până la căutările arhitecţilor şi pictorilor Renaşterii pentru elaborarea şi imaginarea unei „cetăţi 
lumeşti” – adică oraşul-ideal (Filarete, 1460–64, Sforzinda), cu planurile prestabilite octogonale şi 
ortogonale, cu resuscitarea principiilor urbanistice ale clasicităţii greco-romane prin topografiile 
oraşelor din Italia, de genul acelei Descriptio Urbis a lui Rafael, planurile lui Leon Luca Alberti, 
Gulio Romano etc., sau chiar şi plănuirea unor oraşe utopice – un ideal pilduitor, un ingagno 
niciodată atins – aşa precum este imaginea înşelătoare oglindită de apele străvezii ale unei oglinzi 
veneţiene. În acelaşi diapazon, se adaugă şi oraşul ideal din mintea şi iscodirea imaginativă a unui  
Cl. N. Ledoux şi, am adăuga noi, până la tentativele prefalangsteriene ale unui José Benito 
Ghurriguera, arhitect spaniol care la comanda bancherului Goyeneche (1709), a străduit la elaborarea 
unui ambiţios proiect, acela al noului oraş Nuevo Baztán din vecinătatea nord-estică a Madridului, 
care trebuia să cuprindă palatul, biserica parohială, casele colonilor, precum şi cuptoare, laboratoare şi 
depozite-magazii pentru viitoarea industrie de fabricare a sticlei de calitate.  

Cercetarea mai profundă a vedutelor ne pune într-o specială legătură cu Artistul, cu creatorul, 
acel Artifex responsabil al minunatelor imagini dar şi al înţelegerii şi percepţiei acelei dihotomii, 
binom artist-societate, şi al drumului lung, anevoios parcurs de la stadiul de meşteşugar la acela de 
maestru, la instituţiile care i-au protejat şi „înnobilat” (Vieţile artiştilor, Academiile şi Saloanele 
Oficiale) viaţa, existenţa dar şi la răspunsul, la fel de nobil şi de bogat/variat al artistului prin 
imaginarea (elaborarea) unor genuri artistice şi teme extrem de variate conexate iconografiei urbane 
aflate într-o reală comuniune iconografică şi iconologică, într-un excurs cronologic unde identificăm 
vizual, redescoperirea antichităţii greco-romane, a Orientului apropiat şi îndepărtat, „realităţile 
statice” ale imaginilor Renascentiste, Vedutismul italian şi neerlandez, nostalgicele conotaţii ale 
Romantismului şi Naturalismului european, cu acea naturphilosophie a germanilor, cu aportul lui 
Humboldt translat dinspre geografie şi ştiinţele naturii în grafică, cu propunerile unei descrieri exacte 
în care precizia ştiinţei se asociază tocmai cu creativitatea imaginaţiei şi până la imaginile aproape 
mimetice care anunţă noua tehnică a fotografiei.  

În conexiune cu producţia atelierelor tipografice, distribuţia lucrărilor pe mapamond, 
activitatea caselor editoriale, aprovizionarea şi activitatea furnizorilor în relaţie cu bibliotecile şi 
colecţionarii europeni, începând din secolul al XVI-lea şi până în secolul al XVIII-lea, ar fi şi 
menţionarea Colecţiilor de stampe din România (v. Repertoriul reprezentărilor grafice ale oraşelor 
din România (pp. 213-214), cu asiduitate şi folos cercetate de autoare, exemplificată în forma sa 
ideală de Colecţiile baronului Samuel von Brukenthal la Sibiu, într-un tezaur de 6000 de stampe: 
planşe, ilustraţii, desene, gravuri şi acuarele. Au fost prezentate (catalog/fotografie) vedutele aflate în 
colecţiile mai târzii (sec. XIX) din Moldova şi Ţara Românească, precum cele ale lui Ion 
Cantacuzino, Dimitrie A. Sturdza, Al. Odobescu, Mircea Petrescu – G. Oprescu am adăuga noi – 
donate muzeelor Toma Stelian, Naţional de Artă al României, Academiei Române, în ceea ce priveşte 
Bucureştii dar, desigur, şi donaţii pentru marile centre ale celor trei provincii româneşti: Iaşi, Craiova, 
Timişoara, Cluj (Colecţia Sion, Colecţia Muzeului Ardelean, azi la Muzeul de Istorie a Transilvaniei), 
Târgu Mureş (Biblioteca Teleki), Oradea (Muzeul Ţării Crişurilor) etc.  

Analiza reprezentărilor grafice ale oraşelor Românei de azi (pp. 17–29) depăşeşte accepţiunea 
livrescă a conţinutului pur teoretic/descriptiv spre câştigul unei componente tehnice, concretizată în 
întocmirea unor grafice care contabilizează imaginea oraşelor din punct de vedere cronologic şi 
geografic, cât şi prin prisma veridicităţii, a fanteziei, a realităţii, a distribuţiei pe localităţi şi provincii 
istorice, în sfârşit a timpului de reprezentare a imaginilor citadine.  
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În Concluzii (pp. 30-31), autoarea subliniază încă o dată importanţa reprezentărilor grafice în 
cercetarea istorică, dar şi posibilităţile de identificare a unei anumite mentalităţi a colecţionarului sau 
a proprietarului, gusturile acestora, până la urmă chiar problema educaţiei prin mijlocirea imaginii şi 
deschiderea spre filocalie.  

În sfârşit, Finis coronat opus, Repertoriul, de fapt un catalog raţionat (pp. 236-546) ne 
provoacă la această minunată călătorie virtuală, un panaceu amăgitor care te plimbă în spaţiu şi timp 
într-o lume pe care nu o vei cunoaşte niciodată cu adevărat, deoarece aparţine trecutului. Este aceasta 
o lume reînviată însă cu lăudabilul efort al doamnei Anda-Lucia Spânu.  

Aşadar, volumul-Album, datorat Andei-Lucia Spânu, reprezintă o contribuţie notabilă la 
istoria şi iconografia reprezentărilor grafice din România dar şi o necesară/aşteptată valorificare prin 
cercetare a colecţiilor noastre muzeale şi de bibliotecă. Prin noutatea şi originalitatea demersului, 
doamna Anda-Lucia Spânu se alătură grupului de istorici angajaţi în redescoperirea valorică a 
patrimoniului citadin din România. Probabil, fără să intuiască, dincolo de investigaţia istorică, 
autoarea a făcut şi o cercetare de istoria artei, mărturiilor istorice asociindu-i ştiinţa citirii imaginilor, 
ce reprezintă una dintre caratele de bază ale cercetătorului în domeniul artelor plastice. Şi că este aşa 
aducem drept argument o frumoasă/potrivită constatare a profesorul Otto Pächt, discipol al faimoasei 
şcoli vieneze de istoria artei, care parafrazând adagiul Sf.-lui Ioan din Noul Testament, La început 
era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu (Ioan 1, 1), conchide: Den 
meiner Überzeugung nach gilt für Geschichte der Kunst: Am Anfang war das Auge, nicht das Wort! 

 Nicolae Sabău 

 
ÁRPÁD TÓTH, Polgári stratégiák. Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 
1780 és 1848 között [Strategii burgheze. Biografii, familii şi relaţii sociale în Bratislava între 

1780 şi 1848], (Pozsony város történetei). Pozsony: Kalligram, 2009, 261 p. 

 
Genul cărţii lui Árpád Tóth nu este uşor de definit: este o carte de istorie socială, de 

demografie istorică sau de microistorie? Metodele lui Tóth sunt atât ale istoriei cantitative, respectiv 
demografiei, cât şi ale microistoriei sau ale istoriei sociale „clasice”. Árpád Tóth s-a remarcat de-a 
lungul anilor prin preocupările sale privind istoria urbană, fiind autorul unei monografii despre istoria 
socială a asociaţiilor din Pesta în perioada 1830–18482 şi coordonatorul unui volum colectiv despre 
istoria Bratislavei (germ. Pressburg, ung. Pozsony), apărut în limbile slovacă şi maghiară3, şi al unor 
volume de istorie urbană4. De asemenea, majoritatea articolelor lui au fost dedicate istoriei urbane, 
fiind focalizate pe analiza burgheziei – mai ales din Pesta şi Bratislava – de la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea. În acest context, temele lui preferate au fost atât 
istoria asociaţismului, cât şi evoluţia demografică şi comportamentul social al burgheziei. 

Cartea de faţă a apărut într-o serie despre istoria oraşului Bratislava şi a fost dedicată 
mentorului spiritual al autorului, istoricul Gyula Benda. Benda a fost totodată deschizătorul de drum 
în istoriografia maghiară a analizelor demografice şi sociale foarte amănunţite ale burgheziei urbane. 
Gyula Benda, Vera Bácskai, Gábor Czoch şi alţi istorici au reuşit în ultimele trei decenii să contureze 
                                                 

2 Önszervező polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban (Autoorganizarea 
burghezilor. Istoria socială a asociaţiilor din Pesta în epoca reformei). Budapest, L’Harmattan, 2005. 296 p. 

3 Kapitoly z dejín Bratislavy, eds. Gábor Czoch, Aranka Kocsis, Árpád Tóth, Bratislava, 
Kalligram, 2006 (Varianta maghiară a apărut în 2005 cu titlul: Fejezetek Pozsony történetéből – 
Capitole din istoria Bratislavei). 

4 A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére (Oraşul şi societatea. Studii în 
onoarea Verei Bácskai), eds. István H. Németh, Erika Szívós, Árpád Tóth, Budapest, Korall, 2011. 



 Recenzii, Note bibliografice 8 

 

362 

o imagine nouă despre burghezia din prima jumătate a secolului al XIX-lea5, corectând teza mai 
veche, conform căreia evoluţia diformă şi rămânerea în urmă a oraşelor din Ungaria în perioda 
premodernă şi modernă se datorează slăbiciunilor burgheziei tradiţionale, care se crampona de 
privilegiile ei şi bloca orice tendinţă de modernizare.  

Scopul cărţii lui Tóth este aducerea în atenţia cititorilor a unei lumi dispărute, cea a burgheziei 
unui oraş multietnic şi multiconfesional din prima jumătate a secolului al XIX-lea, „capitala” de 
atunci a Ungariei, capitala de astăzi a Slovaciei, Bratislava. El încearcă să găsească răspuns la 
întrebarea: cum şi-au conştientizat burghezii de acolo poziţia lor într-o lume care a păşit cu încetul pe 
calea schimbărilor, respectiv cum au reacţionat la aceste schimbări, ce strategii au urmat? Perioada 
aleasă este o perioadă ambivalentă în istoria oraşului: odată cu decizia lui Iosif al II-lea, din 1783, de 
a muta Consiliul locumtenţial şi Camera ungară din Bratislava la Buda (mai apoi la Pesta), oraşul îşi 
pierde funcţia neoficială de „capitală” a Ungariei, având de acum încolo numai funcţii regionale, 
dublată de pierderea relativă a importanţei economice (de exemplu, diminuarea funcţiei de tranzit a 
oraşului în comerţul cu vite). Totuşi, în aşa numită „epocă de reformă” (1830–1848), Bratislava a fost 
unul dintre cele mai populate şi importante oraşe ale Ungariei, care a rămas în continuare locul 
dietelor, ceea ce a atras în oraş nu numai elita politică, ci şi o mulţime de oameni din diverse clase 
sociale. În perioada studiată, populaţia oraşului a crescut cu 33%. 

Cartea este împărţită în trei mari capitole. Primul capitol analizează tendinţele demografice 
ale burgheziei din Bratislava din perioda 1780–1848. De fapt, cum remarcă autorul, în cazul 
Bratislavei, metoda reconstrucţiei familiale (metoda Henry) ar fi necesitat o muncă imensă, având în 
vedere că este vorba de o populaţie de 35–40 de mii de suflete (cu ocazia recensământului din 1850 
au fost consemnaţi peste 42 de mii de locuitori). La început, autorul prezintă datele demografice cele 
mai importante, după care trece la o microanaliză. El şi-a ales un eşantion de aproximativ 250 de 
familii reconstruite pe baza matricolelor precise şi bogate în date ale comunităţii evanghelice. Aceasta 
înseamnă totodată că nu este vorba de un eşantion reprezentativ din punct de vedere statistic, deoarece 
membrii comunităţii catolice şi ai celei izraelite – care au alcătuit 80% din populaţie − lipsesc din 
eşantion. O altă problemă metodică o constituie faptul că locuitorii suburbiilor câteodată apar, dar altă 
dată lipsesc din cifrele vehiculate la începutul capitolului. Chiar şi aşa, primim nişte date interesante 
privind mortalitatea infantilă, nupţialitatea sau recăsătoriile văduvilor. De exemplu, dintre cei 
aproximativ o mie de copii cuprinşi în eşantion, o treime au murit înainte de împlinirea vârstei de un 
an şi numai despre 41,6% ştim sigur că au ajuns la vârsta de 18 ani. Vârsta medie la deces, de altfel, 
(în cazul adulţilor) era de 51,9 ani, în cazul bărbaţilor, şi 53,4 ani, în cazul femeilor. 

Unul dintre indicatorii principali care influenţează rata natalităţii este nupţialitatea, dar având 
în vedere situaţia izvoarelor, nu este facilă determinarea faptului dacă o femeie a fost sau nu 
căsătorită. Autorul recurge la datele registrelor mortuare şi ajunge la rezultate suprinzătoare, cum ar fi 
faptul că 37,3% dintre femei au decedat între vârsta de 18 şi 40 de ani, iar 8,7% dintre cele de peste 
40 de ani au rămas necăsătorite. Conform teoriei lui John Hajnal, burghezia evanghelică din 
Bratislava se încadrează deci în modelul Vest-european, unde fetele se măritau mai târziu, iar un 
procent ridicat rămâneau necăsătorite. Atât aici, cât şi la fiecare subcapitol, găsim mai multe exemple 
concrete de persoane şi familii, autorul aducându-ne astfel mai aproape viaţa oamenilor de acum două 
secole. Câteodată însă, avem prea multe exemple, care nu aduc un plus faţă de cazurile precedente, 
mai ales că ne lipsesc sursele narative, deci datele lacunare provin din diferite registre şi matricole. 
Mai supărător este când aceste exemple înlocuiesc generalizarea datelor, de exemplu în cazul 
                                                 

5 Numai câteva exemple: Gyula Benda, Zsellérből polgár − társadalmi változás egy dunántúli 
kisvárosban (Keszthely társadalma 1740–1849) [Din jeler burghez – transformări sociale într-un 
orăşel din Transdanubia (Societatea oraşului Keszthely, 1740–1849)], Budapest, L'Harmattan, 2008; 
Vera Bácskai, A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők Pesten a reformkorban (Predecesorii 
antrepenorilor. Marii comercian�i în Pesta în epoca reformei), Budapest, Magvető, 1989; Gábor 
Czoch, „A városok szíverek”. Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról [„Oraşele sunt 
artere”. Studii despre Košice şi oraşele din perioada reformelor], Pozsony (Bratislava), Kalligram, 2009. 



9 Recenzii, note bibliografice  

 

363

prezentării fertilităţii casnice. Capitolul se încheie cu prezentarea fenomenului de migraţie. Pe baza 
datelor noilor burghezi se observă şi la Bratislava „închiderea” oraşului, adică creşterea numărului 
autohtonilor printre noii burghezi şi, paralel, scăderea procentului imigranţilor. 

În partea a doua a cărţii, este analizată structura socială a oraşului. Chiar la început însă, 
autorul se confruntă cu o greutate deloc de neglijat, şi anume lipsa unei clasificări corespunzătoare. 
Statisticile operează de obicei cu un sistem destul de rigid, elaborat în perioada dualismului, care nu 
corespunde realităţilor secolului al XVIII-lea sau ale primei jumătăţi a secolului al XIX-lea. Realitatea 
era mult mai complexă şi variată (cu ocupaţii multiple şi cazuri unice) şi marele merit al acestui 
capitol este conturarea pe baza unor izvoare variate a unei imagini foarte nuanţate despre structura 
socio-profesională a oraşului. Imaginea este totodată şi dinamică, arătând restructurarea lentă a populaţiei. 

Într-un subcapitol separat, sunt analizate diferitele grupuri sociale: burghezia, nobilimea şi 
intelectualii de origine nenobilă (aşa zişii honoratiores), care au conlocuit în oraş. Alături de izvoarele 
„clasice”, Árpád Tóth foloseşte − după modelul istoricului social György Kövér − titlurile/adresele 
(Herr, ehrsam, ehrengeachtet, hochwohlgeboren etc.) celor în cauză pentru a trage nişte concluzii 
privind statutul lor social. De la mijlocul secolului al XVIII-lea şi până la mijlocul secolului al XIX-lea, 
se constată o simplificare continuă a acestor titulaturi, care arată şi o restructurare în cadrul oraşului, 
implicând printre altele ridicarea prestigiului social al viticultorilor. Ultimul subcapitol prezintă 
structurile de conducere ale oraşului. În Bratislava, în ciuda disparităţii numerice, exista paritate între 
catolici şi protestanţi privind ocuparea funcţiilor orăşeneşti. Cei mai mulţi membri ai sfatului erau 
avocaţi şi s-au format chiar dinastii de avocaţi/funcţionari. Pentru ocuparea funcţiilor orăşeneşti nu 
mai era de ajuns cariera „clasică”, ci se aştepta absolvirea unei şcoli superioare şi activitatea în cadrul 
asociaţiilor. În aceste asociaţii, regăsim membrii familiilor burgheze de vază alături de aristocraţi şi 
nobili. Cuprinderea asociaţiilor în aria cercetării este o idee foarte bună, dar ar fi de dorit ca printr-o 
cercetare mai amplă, să fie clarificat în ce măsură activitatea în asociaţii a netezit cariera 
funcţionarilor orăşeneşti. 

Ultimul mare capitol analizează strategiile sociale ale burgheziei evanghelice prin abordarea a 
trei teme majore: educaţia, diversificarea ocupaţională şi căsătoriile, precum şi migraţia. În ultimii 
ani, în istoriografia maghiară, se remarcă un interes crescând pentru istoria socială a educaţiei. Şcoala 
este recunoscută ca principalul factor al mobilităţii sociale, de aceea este foarte importantă 
combinarea bazei de date demografice cu cea şcolară, urmărând evoluţia şcolară a copiilor familiilor 
cercetate. Bratislava a fost un oraş cu o ofertă educaţională bogată, cu mai multe şcoli renumite care 
au atras studenţi dintr-o arie geografică vastă, dar desigur şi copiii burgheziei orăşeneşti. Este 
interesantă încercarea lui Tóth de a-i urmări pe toţi băieţii evanghelici născuţi în anul 1829, din care 
reiese că aproape jumătate din cei care n-au murit în copilărie au fost înscrişi în Liceul evanghelic din 
localitate, dar numai 8 dintre cei 40 înscrişi au terminat nivelul liceal şi 4 au ajuns la nivelul 
academic. În general, dintre cei înscrişi numai o treime terminau liceul. Este foarte interesantă şi 
prezentarea datelor matricolelor şcolare, de unde aflăm nu numai performanţele şcolare, ci şi cariera 
pentru care au optat elevii din clasele terminale. Câteva exemple bine alese ne arată că, într-adevăr, 
pentru multe familii educaţia copiilor ocupa un loc important în cadrul strategiei familiale. 

Tot ca parte a strategiilor familiale este şi alegerea meseriei, respectiv căsătoriile tinerilor. Cu 
ajutorul metodei prosopografice, sunt prezentate modele tipice care sunt exemplificate prin 
prezentarea mai multor cazuri concrete. Alături de cazuri de imobilitate socială (de exemplu 
majoritatea viticultorilor), găsim şi diferite cazuri interesante de mobilitate geografică şi socială, de 
cele mai multe ori intergeneraţională: tineri talentaţi din Imperiul romano-german se stabilesc în oraş, 
fac carieră şi îşi întemeiază familie, familii burgheze din Bratislava se ramifică şi se stabilesc în mai 
multe oraşe, tineri din Bratislava emigrează etc. Dintre destinaţiile favorite ale celor plecaţi se 
remarcă Pesta şi Viena. Aceste familii au practicat şi un intens „networking”, reţelele familiale făcând 
parte integrantă a strategiei de mobilitate socială. Burghezia din Bratislava era deci o burghezie 
tradiţională, pentru care privilegiile legate de statutul burghez erau în continuare importante. 
Totodată, ea se conforma şi noului ideal, conform căruia statutul burghez era definit prin cultură, şi 
încerca prin strategii abile, prin alegeri raţionale, să-şi păstreze sau să-şi îmbunătăţească statutul 
social al familiei.  
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În anexa volumului găsim nişte instrumente foarte utile care ne ajută la înţelegerea şi folosirea 
mai eficientă a cărţii: tabele, arborii genealogici ai mai multor familii, bibliografia de specialitate, 
indice de nume şi de localităţi şi, nu în ultimul rând, ilustraţii foarte frumoase atât despre Bratislava 
epocii, cât şi despre personajele cărţii, portretele unor burghezi şi familiile lor.  

Izvoarele folosite de autor sunt în mare parte inedite, ele provenind în primul rând din bogata 
arhivă orăşenească din Bratislava, completată cu matricole, arhiva bisericii evanghelice din oraş, 
fonduri din Arhivele Naţionale Slovace şi cele Ungare, ziarele vremii şi o vastă bibliografie de 
specialitate. Din păcate, din cauze obiective – arhiva orăşenească a fost închisă vreme de patru ani 
înainte de apariţia cărţii, din cauza mutării sediului – autorul n-a mai putut să studieze o parte din 
material şi, în consecinţă, a trebuit să-şi refacă şi planul de cercetare. Deşi este foarte valoroasă 
munca uriaşă depusă şi prezentată în primul capitol al cărţii, studiul demografic pare nefinisat, iar 
multe dintre rezultatele obţinute nu pot fi considerate reprezentative din punct de vedere statistic. 

După cum a mărturisit însuşi autorul în prefaţa lucrării, el n-a scris o analiză microistorică, 
pentru care i-au lipsit şi izvoarele adecvate, însă a reuşit, prin alternarea perspectivelor micro şi 
macro, prin combinarea elementelor extensive şi intensive, să contureze o imagine foarte interesantă 
despre burghezia unui oraş în schimbare. Cartea despre burghezia oraşului Bratislava se numără, fără 
îndoială, printre rezultatele remarcabile ale istoriografiei urbane din Ungaria din ultimii ani şi putem 
numai să sperăm că autorul îşi va continua cercetările începute şi va completa această schiţă de istorie 
socială foarte interesantă despre metamorfoza burgheziei tradiţionale. 

Judit Pál 

 
VIRGIL COMAN, CONSTANTIN CHERAMIDOGLU (coord.), Constanţa – Mărturii  

documentare. Regulamente ale administraţiei locale (1879–1949), vol. I. Constanţa:  
Editura Ex Ponto, 2012, 470 p. 

 
Istoria modernă a oraşului Constanţa este puţin cercetată în raport cu dinamismul dezvoltării 

sale urbanistice, în perioada care a urmat reunirii Dobrogei şi până la jumătatea secolului al XX-lea. 
De-a lungul timpului, au existat preocupări în acest sens, concretizate sub forma unor articole, studii, 
care au pus în valoare unele documente de arhivă referitoare la oraşul Constanţa în perioada mai sus 
menţionată, dar nu există niciun volum de documente dedicat exclusiv oraşului Constanţa6.  

Corpusul de documente reunite sub titlul Constanţa – Mărturii documentare, ce îşi are 
originea în fondurile de arhivă ale Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale ale 
României, face parte dintr-un proiect ambiţios de relevare evolutivă a istoriei urbane a vechiului 
Tomis în perioadă modernă, aşa cum reiese din menţiunea din titlu „Vol. I”, la a cărui realizare şi-au 
adus contribuţia un colectiv de specialişti ai Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale: 
Nicoleta Grigore, Mihaela Oboroceanu, Mihaela Pârvan, Angela Pop, sub coordonarea lui Virgil 
Coman şi Constantin Cheramidoglu, ambii, cunoscuţi ca autori7 ai unor studii şi cercetări dobrogene. 

Proiectul derulat de arhivele constănţene vizează patru direcţii principale, menite să acopere 
toate aspectele dezvoltării urbane a Constanţei după reunirea Dobrogei: administraţie, învăţământ, 
religie/culte, economie, să evidenţieze fundamentul stimulativ al ocârmuirii, pe care se întemeiază 
raportul evolutiv al dezvoltării unui oraş. Implicaţiile pe care le generează creşterea numerică a 
populaţiei în oraşul Constanţa, atât prin spor natural, cât şi prin aflux, generează o reţea de 
interdependenţe, atât cu arealul localităţilor învecinate, dar mai ales cu spaţiul fizico-geografic. 

                                                 
6 Pentru Dobrogea sunt publicate puţine volume de documente dintre care menţionăm: Tudor 

Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei (1830–1877), Direcţia Generală a Arhivelor Statului, 
Bucureşti, 1975; Stoica Lascu, Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1877–1947), Muzeul de 
Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Constanţa, 1999. 

7 Vezi catalogul online: http://www.biblioteca.ct.ro/ 
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Aceste creşteri, uneori rapide, cum este cazul oraşului Constanţa, au generat şi impus preocupări 
sistemice, care să înlesnească comunităţii umane de aici, posibilitatea unei adaptări dinamice. 

Din parcurgerea celor 88 de documente, emise, în perioada 1879–1949, de către Primăria 
Constanţa, care respectă principiul cronologic al inserării lor în volum, se poate determina momentul 
abordării unor probleme de către administraţia Constanţei şi dinamica lor în raport cu evoluţia istorică 
a oraşului într-un timp relativ scurt. Volumul tratează evolutiv administraţia oraşului Constanţa, prin 
prezentarea primelor regulamente, ce sunt caracterizate de preocuparea reprezentanţilor comunităţii 
pentru fixarea unor norme edilitare, cu funcţiune mai mult practică decât estetică: gospodărie urbană, 
siguranţă publică, servicii publice (stingerea incendiilor, sanitar etc.). 

Administraţia publică locală era chemată să integreze, prin măsurile luate, oraşul Constanţa în 
Vechiul Regat, să eludeze reglementările fostei administraţii otomane, să identifice şi să aplice soluţii 
eficiente unor necesităţi ale unui oraş care capătă noi valenţe, atât din punct de vedere geopolitic, cât 
şi geostrategic, odată cu reunirea teritoriului dobrogean. 

O caracteristică specifică teritoriului dobrogean este preocuparea administraţiei pentru 
editarea primelor acte publice, practic o aplicare a principiului modern al accesibilităţii la informaţie a 
cetăţeanului, de stabilire a unei legături directe cu locuitorii oraşului, un exemplu fiind şi acela al 
traducerii primelor regulamente în limbile greacă şi turcă, fapt necesar, dacă luăm în considerare 
indicatorul numeric al factorului etnic al Constanţei, după 1878. 

La scurt timp, însă, începând cu anul 1881, sfera preocupărilor administrative constănţene se 
extinde la reglementări privind sistematizarea oraşului conform principiilor urbanistice moderne, 
acest fapt fiind necesar a fi corelat cu evoluţia ascendentă din punct de vedere economic, social şi 
demografic al întregii provincii dobrogene, identificând pe parcurs toate principiile urbanistice, 
inclusiv aplicarea celui estetic. 

Volumul conţine un studiu introductiv (pp. 7–54), semnat de dr. Constantin Cheramidoglu, 
care, pe lângă motivaţia argumentată a necesităţii întocmirii unui astfel de corpus de documente, este 
în sine, nu numai o parcurgere cronologică, o cercetare ştiinţifică istorică a evoluţiei oraşului 
Constanţa, între anii 1879 şi 1949, argumentată documentar de regulamente administrative, pe 
domenii de interes utilitar – reglementarea construcţiilor, aducţiunea apei, canalizare, probleme de 
alimentaţie publică, de introducere a iluminatului public, a electricităţii, a serviciilor publice în 
domeniul sănătăţii, a culturii. De asemenea, acest studiu este prezentat în rezumat, în limba engleză 
(pp. 55-58) şi în limba germană (pp. 59–62). 

Lucrarea Constanţa – Mărturii documentare, vol. I, nu are pretenţia că este exhaustivă, în 
ceea ce priveşte aspectele administrative redate prin selectarea documentelor incluse în volum, pe 
care le prezintă şi le supune unui areal vast de analiză viitoare.  

Lista documentelor este structurată cronologic prin inserarea în alineat a anului de emitere a 
documentului şi se găseşte după studiul mai sus menţionat, cu titlurile de documente traduse în cele 
două limbi (pp. 65–80). Regăsirea acestor documente în interiorul volumului este oarecum îngreunată 
şi de acest fapt, respectiv de lipsa identificării unei paginaţii, deşi respectă ordinea numerică a 
documentelor din listă, acestea nu sunt evidenţiate, documentele vin în aşezare continuă. Editarea în 
volum a actelor emise de administraţia publică locală constănţeană s-a realizat în conformitate cu 
originalul, intervenţia celor care au alcătuit volumul fiind limitată la greşeli de dactilografiere, 
păstrându-se grafia limbii române din perioada emiterii documentului. 

Volumul beneficiază de un indice antroponimic, care reuneşte alfabetic persoanele identificate 
în documente, a căror regăsire este dată nu de pagină, ci de numărul criteriu al documentului. 

Realizarea primului volum din seria Constanţa – Mărturii documentare respectă regulile 
ştiinţifice ale întocmirii unei culegeri de documente, respectiv se face trimiterea exactă la 
fond/dosar/filă, iar importanţa sa rezidă atât din ineditul unor documente, cât şi din faptul că se 
constituie drept primul pas în reconstituirea istoriei oraşului modern Constanţa, relevând 
determinările prioritare ale administraţiei constănţene, volumul distingând în esenţă rolul şi parcursul 
istoric al comunităţii la nivelul fiecărei unităţi administrative.  

Selecţia documentelor reunite în acest volum susţine argumentaţia îndeplinirii de către oraşul 
Constanţa a unor funcţii specifice oricărei aşezări urbane (calitatea vieţii, reglementarea activităţilor 
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economice, a timpului de recreere, a construcţiilor, a tramei stradale), oraşul modern Constanţa fiind, 
în esenţă, expresia unei dezvoltări temporale.  

Mesajul fundamental al acestui volum, şi cu siguranţă şi al următoarelor, constă în acela că 
răspunde cerinţei acute actuale de a studia amănunţit trăsăturile geografice, economice şi urbanistice 
ale oraşului Constanţa, de a cunoaşte mărimea şi ritmul de creştere, realităţi care constituie atât cauze, 
cât mai ales efecte ale unor proiecţii urbanistice. 

Luminiţa Stelian 

 
MARCEL STANCU, Sibiul şi electrificarea României. Cronică ilustrată 1891–2013.  

Sibiu: Editura Honterus, 2013, 389 p., il., h. 

 
Cartea de faţă este prima cronică ilustrată a istoriei producerii şi distribuirii curentului electric 

la Sibiu. Nu este prima istorie a acestei activităţi şi acest lucru se vede în bibliografia care se întinde 
pe 7 pagini. Autorul este inginer energetician şi, ca un cronicar, a trăit unele dintre faptele prezentate. 
Dar el este un adevărat istoric, deoarece a folosit pentru documentare fonduri arhivistice şi alte 
documente, statistici, amintiri, presa vremii, lucrări similare despre alte oraşe etc. Totodată, el s-a 
folosit şi de mărturiile unor participanţi la o serie de evenimente descrise, pe care i-a depistat în ţară, 
dar şi pe alte meleaguri. O sursă au fost şi miile de ilustraţii (fotografii, desene, planşe), pe care le-a 
adunat cu competenţă în anii de muncă pentru organizarea Muzeului electro-energeticii sibiene 
„Sigmund Dachler”, deschis în edificiul primei uzine hidro-electrice de la Sadu. Întrucât multe dintre 
materialele şi informaţiile adunate nu le-a putut prezenta în muzeu, M. Stancu a decis să nu le lase 
uitării şi ni le prezintă în paginile cărţii de faţă, completate cu alte informaţii.  

Structura lucrării cuprinde 12 părţi, fiecare cu mai multe subcapitole. Autorul urmează 
principiul „de la general spre particular”, de la Electricitatea în lume, cu primele descoperiri şi 
utilizarea lor practică, trecând prin Electricitatea în România, se ajunge repede la Electricitatea la 
Sibiu, care ocupă partea a III-a şi următoarele, care tratează amănunţit evoluţia acestei ramuri a 
economiei sibiene, cu aportul său la nivelul întregii ţări, cu contactele sale internaţionale, cu 
implicaţiile majore în viaţa socială şi culturală a oraşului, până la starea de astăzi a energeticii sibiene.  

Începuturile producerii şi distribuirii curentului electric la Sibiu se află la 1895 şi autorul 
subliniază dificultăţile întâmpinate de pionierii acestei acţiuni, care au avut de luptat nu atât cu 
dificultăţile economice, cât cu mentalităţile conservatoare. Dintre oamenii care s-au angajat cu toată 
forţa pentru construirea primei hidrocentrale de pe râul Sadu şi una dintre primele din Europa, Marcel 
Stancu îi prezintă cu obiectivitate şi cu căldură pe liderul sas Carl Wolff şi pe inginerul Oskar von 
Miller, venit în 1892 din Bavaria, care au cooperat cu fruntaşi ai românilor dintre care se detaşează 
Partenie Cosma, directorul „Albinei”, principala bancă românească, „al doilea investitor ca 
importanţă” (p. 84) în proiectul hidrocentralei de la Sadu depus de von Miller.  

Construirii centralei îi este consacrată partea a IV-a, autorul având meritul de a repune în 
circulaţie aspecte uitate din această acţiune. Exemplară este şi astăzi durata scurtă de la proiectare 
până la darea în folosinţă a uzinei. Pentru Sibiu şi zona înconjurătoare exemplară a fost şi racordarea 
la reţea a aproape jumătate din casele oraşului încă din 1896, ca şi folosirea curentului electric produs pentru 
a pune în mişcare tramvaiul introdus în oraş, pentru iluminatul public, pentru electrificarea unor sate şi chiar 
pentru agricultură. Mai toate au fost premiere în Transilvania, în România şi chiar în Europa.  

În partea a V-a este urmărită evoluţia Uzinei Electrice din Sibiu în perioada interbelică. 
Aceasta a fost un adevărat motor al dezvoltării industriale în epoca în care Sibiul ajunsese în mijlocul 
României. Succesele de aici au impus ideea electrificării întregului sud al Transilvaniei, cu oraşele şi 
satele, cu întreprinderi şi instituţii. Aşa a apărut SETA (Societatea Electrică Transilvăneană pe 
acţiuni) în 1924, avându-l ca promotor pe Sigmund Dachler, directorul Uzinei Electrice din Sibiu. 
Autorul surprinde şi acum buna colaborare dintre români şi saşi, portretizând figurile inginerului 
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Constantin Buşilă şi omului politic sas Hans Otto Roth, vicepreşedinte al consiliului de administraţie 
al SETA. Nu este omis nici aportul lui S. Dachler, conducătorul SETA, devenită o firmă sibiană cu 
capital majoritar elveţian. Colaborarea dintre români şi saşi în diferite domenii nu era atunci un 
slogan, ci o realitate. Autorul nu urmăreşte să ilustreze teze politice ca „înfrăţirea poporului român cu 
naţionalităţile conlocuitoare” din timpul regimului comunist şi nici „nediscriminarea pe criterii 
etnice” de astăzi.  

Urmărind firul istoriei, autorul se opreşte la efectele distructive pe care le-au avut şi asupra 
energeticii sibiene evenimente politice ca: Dictatul de la Viena (30 august 1940), al Doilea Război 
Mondial, deportarea saşilor la muncă forţată în URSS (ianuarie 1945). Toate acestea au adus pagube 
materiale, dar mai însemnată a fost pierderea unor specialişti de valoare. Pierderile au continuat o dată 
cu represiunea politică instaurată de regimul comunist. Aici este un merit al întregii lucrări, în 
împletirea evoluţiei tehnice cu destinele oamenilor şi sublinierea impactului pozitiv al acestei ramuri 
economice de vârf pentru viaţa oraşului de pe Cibin.  

Naţionalizarea din 1948 a avut un efect negativ şi asupra energeticii sibiene, chiar dacă 
interesul pe care l-au avut comuniştii, încă de la Lenin, în dezvoltarea producţiei de curent electric a 
menţinut la nivel înalt producţia şi rolul Sibiului în acest domeniu. Personalul format de-a lungul 
anilor a fost folosit în continuare. Schimbările politico-administrative au afectat şi structurile acestei 
ramuri. În acest capitol este abordată şi construirea în ritm de „hei-rup” a hidrocentralei Sadu V.  

Partea a VIII-a este consacrată constituirii Dispeceratului de Energie Electrică Sibiu, al II-lea 
centru din ţară, după Bucureşti. Acesta este considerat de autor momentul de apogeu al extinderii 
teritoriale a energeticii sibiene. O contribuţie deosebită au adus şi sibienii la construirea marilor linii 
de transportare a curentului electric în toată ţara. În 1968, odată cu reînfiinţarea judeţului Sibiu, se 
constituie Întreprinderea de Reţele Electrice Sibiu, specializată în linii de montaj, aparatură, întreţinerea 
liniilor de înaltă tensiune etc. Şi în această epocă, M. Stancu urmăreşte în paralel utilizarea curentului în 
viaţa cetăţii, menţionând decizia de scoatere a tramvaielor din transportul public, tocmai într-o perioadă 
în care s-a declanşat criza petrolului şi când se vorbeşte de terminarea resurselor de hidrocarburi. Or, 
tocmai în această perioadă, la Sibiu este eliminat tramvaiul, este introdus, dar este scos apoi şi 
troleibuzul, ambele folosind curentul electric, care are surse alternative de producere.  

Capitolul X se ocupă de transformările survenite după 1989 în energetica sibiană, cu 
reorganizări şi demolări, însoţite de exodul saşilor şi de bejenia unui mare număr de români care 
lucrau în întreprindere. Iniţiativa privată nu a adus numai beneficii dezvoltării acestei ramuri. Se 
înregistrează însă şi evenimente meritorii în aceşti ani: noi invenţii, continuarea legăturilor cu foştii 
parteneri din RDG, care au instruit în anii ’70 primii specialişti români ce puteau interveni la 
întreţinerea liniilor de transport al curentului aflate sub tensiune ş.a. Tot în 1996, s-a deschis Muzeul 
Energeticii de la Sadu, reorganizat în 2005, datorită strădaniilor autorului cărţii, M. Stancu.  

Aportului energeticii la viaţa social-culturală a Sibiului îi este destinată partea a XI-a. În 
învăţământ, sport, artă, se înregistrează multe împliniri ale energeticienilor. Din păcate, dintre aceste 
realizări, multe emblematice pentru Sibiu la vremea lor, puţine subzistă astăzi.  

Partea a XII-a este mai puţin fericit intitulată „Epilog”. Aici avem câteva binevenite 
consideraţii privind aportul energeticii sibiene în diferite domenii, printre care şi limba română şi 
câteva concluzii care subliniază rolul deosebit al domeniului pentru Sibiu. Tot aici, aflăm utile 
rezumate în limbile română, engleză şi germană, cu informaţii care îi pot ajuta şi pe cei interesaţi de 
evoluţia energeticii sibiene aflaţi pe alte meridiane. La fel de necesari altor cercetători sunt şi indicii 
de locuri şi nume. Aici se impune precizarea că numele de localităţi fac parte din toponime, 
formularea „indice de localităţi şi toponime” fiind neadecvată. În Anexă, este reprodus un succint ghid 
al Muzeului amenajat în hidrocentrala Sadu I, primul de acest fel din România.  

Ca orice cronică ilustrată, lucrarea domnului Marcel Stancu are în primul rând multe 
informaţii şi 749 de imagini reproduse cu acurateţe tehnică. Aceste informaţii au fost selectate şi aici se 
vede personalitatea autorului. Uneori însă, selecţia nu a funcţionat până la capăt. Astfel, întâlnim trei 
fotografii cu Carl Wolff (pp. 61, 64, 81), personalitate săsească cu merite incontestabile în proiectul 
pentru introducerea curentului electric şi pentru modernizarea Sibiului, în general. Pe lângă această 
istorie evenimenţială, există şi interpretări ale faptelor expuse, ipoteze, explicaţii şi comparaţii, concluzii.  
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Volumul de faţă întregeşte cunoştinţele despre energetica românească, dar mai ales pe cele 
despre locul şi rolul Sibiului în producerea şi distribuirea curentului electric. Constatăm astfel că 
Sibiul a fost mereu un pionier în acest domeniu, nu numai în România, ci în toată Europa. În bibliografiile 
Sibiului şi energeticii din România, cartea semnată de Marcel Stancu are un loc aparte şi trebuie consultată 
de toţi cercetătorii acestor tematici. Ea este rezultatul unei munci susţinute a unui om cu o perseverenţă rar 
întâlnită, care reaminteşte şi ordonează fapte mai puţin cunoscute, dar are şi contribuţii proprii, îndeosebi 
pentru perioada postbelică şi pentru ultimul sfert de veac din istoria Sibiului.  

Vasile Ciobanu 

 
Problematica istoriei urbane în revista Urbanismul. Serie Nouă (2008–2013) 

 
La sfârşitul anului 2008, reapărea în spaţiul public, după o pauză de 66 de ani, revista 

Urbanismul, acum într-o Serie Nouă. Aceasta se plasa, în mod explicit, în filiaţia prestigioasei 
publicaţii omonime interbelice. Apărută „sub îngrijirea Institutului Urbanistic al României” în 
intervalul 1932–1942, ea însăşi succesoare a Monitorului Uniunei Oraşelor din România (lansat în 
1923, şi a cărui denumire o păstra în subtitlu), revista Urbanismul fusese unicul periodic dedicat 
problemelor specifice ale oraşelor în deceniile dintre cele două războaie mondiale. Amprenta 
editorială a inginerului Cincinat Sfinţescu, omniprezentă de-a lungul relativ scurtei perioade de 
apariţie a publicaţiei, a fost determinantă pentru înalta sa ţinută ştiinţifică şi profesională.  

După dispariţia revistei, problemele de urbanism şi-au găsit un loc, cel mai adesea marginal, 
în periodicele dedicate cu precădere arhitecturii. Pentru perioada ante 1989, acestea au fost 
Arhitectură şi urbanism (1952), Arhitectura R.P.R. (1953–1965) şi Arhitectura (1965–1989). Abia 
odată cu înfiinţarea, prin efectele legii nr. 350 / 2001, a Registrului Urbaniştilor din România (RUR) 
s-a putut pune în mod serios problema editării unei publicaţii periodice care să aibă ca domeniu de 
interes predilect oraşul şi problematica urbană contemporană. Apariţia, din anul 2008, a revistei 
Urbanismul. Serie Nouă (USN) a permis acoperirea unui gol publicistic pe care evoluţia recentă a 
profesiei de urbanist şi a celor conexe acesteia îl făcuse foarte evident. Încă de la început, problemele 
de istorie urbană şi-au găsit un loc important în paginile revistei.  

Colegiul de redacţie al USN a optat pentru realizarea de numere tematice. În intervalul scurs 
din anul 2008 până în prezent, au fost editate 11 numere, dintre care 4 duble, după cum urmează:  
nr. 1/2008 (număr semnal): Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007; nr. 2/2009: Satul ca peisaj 
cultural; nr. 3/2009: Bucureşti – 550 ani; nr. 4/2010: Polii de creştere din România; nr. 5–6/2010: 
Dobrogea; nr. 7/2010–8/2011: Momente de urbanism românesc; nr. 9/2011: Cultură urbană; nr. 
10/2011: Mobilitate; nr. 11/2012: Regionalizare; nr. 12–13/2012: Sisteme urbane; nr. 14–15/2013: 
Educaţie în urbanism şi amenajarea teritoriului. 

După cum se poate observa, unele dintre teme fac trimitere în mod direct la chestiuni legate 
de istoria oraşelor şi a teritoriului, în timp ce altele, deşi ancorate mai ferm în contemporaneitate, 
permit abordări şi din această perspectivă. În cele ce urmează, vom face o scurtă trecere în revistă a 
articolelor din această categorie, pe care le considerăm semnificative. 

În primul rând, considerăm lăudabil faptul că editorii şi-au făcut un obicei din a republica, în 
cadrul rubricii permanente „Repere”, texte ale „clasicilor” urbanismului românesc sau ai unor 
discipline aflate în legătură cu acesta. Atent selecţionate, adesea comentate sau adnotate, fragmentele 
sunt, în general, relevante pentru tema adusă în discuţie în numărul respectiv, ele constituind o utilă 
bază de referinţă pentru articolele ce adoptă o perspectivă contemporană. Aceste rapeluri sunt uneori 
prezente şi în afara rubricii „Repere”, atunci când discursul tematic al unui număr este construit pe 
această alternanţă de planuri temporale (mă refer, în special, la numărul 7/2010–8/2011: Momente de 
urbanism românesc, care va fi discutat în detaliu mai jos). Cel mai frecvent evocat autor în acest 
context este, oarecum previzibil, Cincinat Sfinţescu (în 4 numere diferite, pe teme diverse), însă sunt 
preluate şi texte aparţinând lui H. H. Stahl (despre satul românesc, în nr. 2/2009), G. M. Cantacuzino 
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(despre litoral, în nr. 5–6/2010), Duiliu Marcu, Ion Al. Davidescu, Florea Stănculescu, Octav 
Doicescu, Cezar Lăzărescu, Traian Chiţulescu, Virgil Bilciurescu, Gheorghe Pavlu (despre urbanism, 
sistematizare şi chestiuni conexe, în nr. 7/2010–8/2011, deja evocat), Ion Conea (despre regiuni şi 
„ţări”, în nr. 11/2012) etc.  

Deşi, în general, articolele ce abordează o problematică sau o perspectivă istorică sunt în 
directă legătură cu tematica specifică numărului, există şi o serie de excepţii de la această regulă. În 
aceste cazuri, avem de-a face cu schiţarea portretului unor urbanişti români din trecut, fie că este 
vorba de evocarea – inevitabilă – în numărul inaugural a lui Cincinat Sfinţescu (Peter Derer, Cincinat 
Sfinţescu, tehnician al urbanismului, USN 1 (2008): 14–15; Şerban Popescu-Criveanu, Terminologie 
urbană „ab initio”. Perioada interbelică, USN 1 (2008): 16–19), fie de reamintirea unor nume, poate 
mai puţin cunoscute în afara unor cercuri specializate (Ioana Iosa, Alexandru Zamphiropol, un urbanist 
discret, USN 3 (2009): 7–9; Nicolae Noica, Ion Al. Davidescu, un urbanist de modă veche, USN 5–6 
(2010): 8–9). Mai semnalăm şi contribuţia profesorului Mihail Caffé, ocazionată de centenarul morţii 
arhitectului Ion Mincu (Mihail Caffé, Mincu şi oraşul românesc, USN 12–13 (2012): 8–13). 

Dintre cele 11 numere apărute până în anul 2013, două sunt acelea în care perspectiva istorică 
este mai consistent reprezentată şi în care ea structurează modul de abordare al temei: nr. 5–6/2010: 
Dobrogea şi nr. 7/2010–8/2011: Momente de urbanism românesc. Aceste numere vor fi tratate mai în 
detaliu către finalul recenziei de faţă. Vom trece în revistă însă, mai întâi, contribuţiile semnificative 
din punctul de vedere al istoriei urbane care şi-au găsit locul, chiar dacă accesoriu, în celelalte numere 
ale revistei. 

Numărul 2/2009 a fost dedicat problematicii satului şi peisajului cultural. În acest context, 
Andrei Pănoiu schiţează câteva repere ale evoluţiei satului românesc, în ipostaza sa devălmaşă, până 
la începuturile modernităţii, într-un articol care se sprijină, în nota obişnuită a cercetărilor autorului, 
pe un bogat material cartografic şi de arhivă (Andrei Pănoiu, Repere ale unei fizionomii, USN 2 
(2009): 57–61), iar Teodor Octavian Gheorghiu prezintă unele caracteristici ale locuirii „curat 
tradiţionale” din zona Banat-Crişana, deplângând situaţia actuală a acestor aşezări şi avertizând 
asupra pericolului alterării iremediabile a specificului lor valoros (Teodor Octavian Gheorghiu, 
Arhitectură tradiţională rurală? La ce bun?, USN 2 (2009): 62–65). Cele două contribuţii sunt 
oarecum complementare ca abordare, însă sunt ambele valoroase în contextul temei numărului. 

Intitulat Bucureşti – 550 ani, numărul 4/2010 găzduieşte două articole ce abordează fragmente 
de istorie a oraşului, ambele prelungite cu o parte a doua în numărul următor (Oliver Velescu, Balta 
Albă în istoria Bucureştiului, USN 3 (2009): 55–60, 4(2010): 80–91 şi Mihai Pupăzan, De la „oraşul 
lui Bucur” la metropolă, USN 3 (2009): 65–66, 4(2010): 92–95). Fără a pune în discuţie valoarea 
ştiinţifică a acestor contribuţii (în special a celei aparţinând lui Oliver Velescu, redactată cu acribia 
documentară cu care acest autor ne-a obişnuit), considerăm că tema, în termenii în care a fost 
anunţată, a ratat ocazia de a atrage un fond mai consistent de cercetări valoroase.  

Numărul 4/2010 (Polii de creştere din România) abordează problematica reţelei de centre 
urbane importante de pe nişte poziţii puternic ancorate în preocupări contemporane, motiv pentru care 
chestiunile istorice sunt slab reprezentate (ceea ce, vom vedea, nu se va mai întâmpla în cazul altor 
numere cu premise asemănătoare, Regionalizare sau Sisteme urbane). Astfel, singura contribuţie 
semnificativă din acest punct de vedere este un articol care discută aspectele privitoare la organizarea 
teritoriului conţinute în Legea administrativă din 1938 (Maria Mănescu, Legea administrativă din 
1938, „un început de reală organizare urbanistică?”, USN 4 (2010): 8–12). 

Depăşind numerele speciale menţionate mai sus şi asupra cărora vom reveni (5–6/2010, 
respectiv 7/2010–8/2011), precum şi numărul 9/2010 (Cultură urbană, din care nu reţinem, în 
interesul recenziei de faţă, decât reproducerea, la rubrica „Repere”, a unui text din 1973 al lui Octav 
Doicescu, foarte semnificativ pentru tematica numărului), constatăm că aceeaşi abordare de pe poziţii 
contemporane se regăseşte şi în cazul numărului 10/2011, cu tema Mobilitate. În acest număr, s-a 
făcut totuşi loc pentru două articole care pun problema mobilităţii din perspectivă istorică, la nivel 
urban şi teritorial. Ambele articole sunt părţi din cercetări mai ample, anterioare sau în curs la 
momentul apariţiei numărului (Nicolae Lascu, Bulevardele şi modernizarea Bucureştiului înainte de 
Primul Război Mondial, USN 10 (2011): 97–101 şi Toader Popescu, Calea ferată, motor al 
dezvoltării moderne a „României Mici”. Studiu de caz în context european, USN 10 (2011): 102–104). 
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Numerele 11/2012 (Regionalizare) şi 12–13/2012 (Sisteme urbane) sunt, din perspectiva 
prezentei recenzii, relativ similare, în sensul în care pun în discuţie teme de mare actualitate, cu 
relevanţă la nivel teritorial, însă nu neglijează aşezarea acestora într-o logică evolutivă. În cazul 
numărului despre regionalizare, dezbaterea problemelor actuale porneşte de la expunerea modului de 
structurare a organizării administrativ-teritoriale a ţării în Evul Mediu şi în Epoca modernă (Radu 
Săgeată, Acte normative care au vizat organizarea administrativ-teritorială din România, USN 11 
(2012): 20–21; Corneliu Bucur, Organizarea administrativ-teritorială a României între tradiţie 
istorică, dictat politic, sincronism european, decizie administrativă şi analiză ştiinţifică, USN 11 
(2012): 50–55; Ana Maria Petrescu, România. Evoluţia istorică a organizării administrative. 
Delimitări teritoriale actuale, USN 11 (2012): 56–61; Dănuţ-Radu Săgeată, Organizarea 
administrativ-teritorială a României. Modelul interbelic, USN 11 (2012): 67–70). Similar, unele 
dintre sistemele urbane prezentate în numărul dedicat acestei teme sunt caracterizate inclusiv din 
perspectiva logicii de formare şi de evoluţie a lor (Ionel Cândea, Brăila-Galaţi sau Galaţi-Brăila – 
zonă de convergenţă istorică, USN 12–13 (2012): 73–75; Radu Radoslav et al., Sistemul urban 
Timişoara în epoca modernă, USN 12–13 (2012): 98–108). În sfârşit, numărul cel mai recent (14–
15/2013, dedicat educaţiei în urbanism şi amenajarea teritoriului) conţine puţine trimiteri istorice, 
fiind axat mai degrabă pe situaţia actuală a acestui domeniu. Nu putem însă omite să menţionăm o 
contribuţie interesantă (parte a unei cercetări doctorale mai largi), care îşi propune să expună şi să 
problematizeze unele aspecte istorice mai puţin cunoscute ale formării profesioniştilor în urbanism în 
România (Andreea D. Udrea, Începuturile învăţământului superior de urbanism în România, USN 
14–15 (2013): 97-105). 

Revenim, în finalul recenziei de faţă, la cele două numere ale revistei Urbanismul, Serie Nouă 
în care chestiunile de ordin istoric ocupă un loc privilegiat. Ediţia dedicată Dobrogei (nr. 5–6/2010) 
structurează perspectivele foarte diverse asupra acestei provincii pe mai multe niveluri, fie că este 
vorba de paliere de scară (teritorial / zonal / urban) sau disciplinare (geografic / urbanistic / 
arhitectural / sociologic / antropologic / normativ-legislativ etc.). În cadrul fiecărui nivel de lectură, 
perspectiva istorică joacă un rol determinant, articulând elementele disparate ale unui tablou, altfel, 
destul de eterogen. Din acest punct de vedere, putem menţiona contribuţii care pun în discuţie 
structurarea istorică a relaţiilor spaţiale (Nicolae Lascu, Sistemul teritorial Dunărea-Marea Neagră în 
epoca modernă, USN 5–6 (2010): 38–40; Teodor Gheorghiu, De la Dunăre la Mare, o aventură a 
vidului administrativ?, USN 5–6 (2010): 51–57; Mihai Alexandru, Litoralul ca experiment de 
urbanism postbelic, USN 5–6 (2010): 62–65), Influenţa cadrului natural asupra evoluţiei teritoriale 
(Raluca Iosipescu, Sergiu Iosipescu, Oraşe porturi la Dunărea de jos şi Pontul nord-vestic, USN 5–6 
(2010): 41–45; Maria Mănescu, Chestiunea Mării Negre, USN 5–6 (2010): 46–50), fazele de 
dezvoltare ale unor oraşe (Hanna Derer, Constanţa, repere istorice de reglementare urbanistică, USN 
5–6 (2010): 58–61; Emil Retegan, Balcic, un moment de graţie irepetabil?, USN 5-6 (2010): 83–90), 
elementele normative ale evoluţiei (Maria Mănescu, O lege neştiută a litoralului, USN 5–6 (2010): 
68–73) sau schimbările în structura etnică a teritoriului (Raluca Baco, Cristina Pavelescu, 
Multiculturalitate. Inventar de coordonate în spaţiul dobrogean, USN 5–6 (2010): 97–101). 
Rezultatul acestei perspective istorice încrucişate este unul de o surprinzătoare coerenţă. 

Numărul dublu 7/2010–8/2011, intitulat Momente de urbanism românesc, este, prin însăşi 
natura temei, orientat către chestiuni de ordin istoric. Este structurat riguros, modelul fiind cel al 
suprapunerii unei perspective cronologice pe patru paliere (ante 1900 / prima jumătate a secolului XX 
/ a doua jumătate a secolului XX, până în 1990 / post 1990) cu una a dialogului între generaţii (texte 
actuale sau recente, în oglindă cu texte „de epocă”). Această intersectare se dovedeşte deosebit de 
fertilă pentru înţelegerea unor fenomene complexe. Astfel, pentru perioada ante 1900, două texte 
contemporane (Amalia Gyémant, Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, USN 7 (2010) –  
8 (2011): 14–15; Teodor Octavian Gheorghiu, Sistematizare rurală în Banatul secolelor XVIII–XIX, 
USN 7 (2010) – 8 (2011): 16–22) sunt urmate de sinteza istorică asupra secolului XIX aparţinând lui 
Cincinat Sfinţescu. Perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial este ilustrată atât de 
perspectiva istoriografică actuală (Nicolae Lascu, Primul program pentru sistematizarea Bucureştiului, 
USN 7 (2010) – 8 (2011): 33–34; Andrei Pănoiu, Sistematizarea Bucureştilor la început de secol XX, 
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USN 7 (2010) – 8 (2011): 35–39; Lorin Niculae, „Superurbanismul”, un concept european, USN 7 
(2010) – 8 (2011): 56–57; Gabriela Tabacu, „Urbanismul”, loc al memoriei. O incursiune în 
publicistica de urbanism din România 1919–1945, USN 7 (2010) – 8 (2011): 67–69; Nicolae Lascu, 
Sistematizare rurală, ruralism, rurbanism, USN 7 (2010) – 8 (2011): 70–71; Alina Drăgoescu, 
Antoneşti, sat model, USN 7 (2010) – 8 (2011): 76–82; Peter Derer, De la coloniile muncitoreşti la 
marile ansambluri. 100 de ani de locuire socială, USN 7 (2010) – 8 (2011): 83–89), cât şi de textele 
cu caracter doctrinar, teoretic sau aplicat ale lui Cincinat Sfinţescu, Duiliu Marcu, Ion Al. Davidescu 
şi Florea Stănculescu. În fine, practica deceniilor socialiste transpare din articolele de sinteză 
aparţinând Doinei Bubulete şi lui Gabriel Pacariu (Doina Bubulete, Urbanismul socialist al anilor 
1944–1969, USN 7 (2010) – 8 (2011): 92–97; Gabriel Pascariu, Planificare teritorială în anii 
comunismului, USN 7 (2010) – 8 (2011): 112-116), ilustrate exemplar de extrase din Octav Doicescu, 
Cezar Lăzărescu, Traian Chiţulescu, Virgil Bilciurescu şi Gheorghe Pavlu. Imaginea rezultată este de 
o deosebită complexitate, rămânând totuşi lizibilă şi lămuritoare. 

În încheiere, nu trebuie neglijată o iniţiativă conexă revistei, însă de mare importanţă 
potenţială pentru istoria şi istoriografia urbanistică (de altfel, iniţiativă aşezată, ea însăşi, într-o filiaţie 
istorică): reluarea colecţiei „Biblioteca urbanistică” (în care fuseseră publicate, în perioada 
interbelică, peste 20 de volume de certă valoare teoretică, majoritatea aparţinând lui Cincinat 
Sfinţescu). Sub titulatura actualizată „Biblioteca Urbanismul. Serie Nouă” au apărut, deocamdată, trei 
volume: Françoise Choay, Pentru o antropologie a spaţiului (2011), Kevin Lynch, Imaginea oraşului 
(2012) şi Ion Al. Davidescu, Noţiuni de urbanism (2013), acesta din urmă reprezentând o republicare 
adnotată a volumului omonim apărut în anul 1937, în „Biblioteca urbanistică”.  

După cum am arătat, problemele de istorie urbană şi perspectiva istorică asupra oraşului sunt 
reprezentate în mod inegal în cele 11 ediţii de până acum ale revistei, ceea ce este normal şi explicabil 
prin faptul că Urbanismul. Serie Nouă nu este o publicaţie dedicată explicit acestui domeniu. Cu toate 
acestea, majoritatea temelor sunt explorate şi din punct de vedere istoric, iar când, prin natura sa, 
problematica asumată a unui număr o dictează, contribuţiile de tip istoriografic sunt consistente şi 
structurante pentru discursul general. În multe cazuri, numele şi prestigiul autorilor sunt o garanţie în 
plus pentru calitatea articolelor. Perspectiva istorică mai degrabă aplicată face din Urbanismul. Serie 
Nouă o publicaţie complementară, pe acest teren, revistei Historia Urbana, care îşi asumă o abordare 
mai academică a domeniului.  

 Toader Popescu 

 
Studii de Istoria şi Teoria Arhitecturii. Studies in History & Theory of Architecture,  

vol. 1 (2013): 223 p. 

 
Istoria şi teoria arhitecturii este un domeniu aflat în strânsă legătură cu istoria oraşelor, fapt 

pentru care salutăm colegial apariţia publicaţiei studii de Istoria şi Teoria Arhitecturii. Studies in 
History & Theory of Architecture. Revista apare în Editura Universitară „Ion Mincu”, ca publicaţie a 
Departamentului de Istoria şi Teoria Arhitecturii din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism 
„Ion Mincu”. Redactor-şef este Ana Maria Zahariade, ajutată de colege şi colegi din Departamentul 
amintit şi de un comitet ştiinţific format din persoane cu nume prestigioase ale branşei din ţară, dar şi 
din Franţa, SUA, Elveţia, Cehia, Slovacia. Alături de limba engleză, în care sunt scrise toate textele 
publicate, şi de ţinuta grafică de cel mai înalt nivel, acestea sunt primele elemente care conferă, de la 
primul contact cu noua revistă, impresia de calitate excelentă. Lectura celor 223 de pagini 
consolidează impresia dintâi. În mod inspirat, tematica primului număr este dedicată evoluţiei presei 
despre arhitectură în timpul comunismului, la noi şi în alte ţări foste „frăţeşti”, sub titlul Printed in 
Red. Architectural writings during communism. De remarcat că pentru Arhitectură, domeniu cu un 
limbaj universal, editarea întregii reviste în principala limbă de circulaţie internaţională nu este doar 
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alinierea la o „modă” actuală şi nici o expresie a globalizării, ci o necesitate, o condiţie pentru un 
schimb permanent de idei şi soluţii.  

În Cuvânt înainte, se subliniază nevoia unei asemenea publicaţii dedicate istoriei şi teoriei 
arhitecturii, care să continue spiritul vechii reviste Simetria (1939–1947). Introducerea la acest volum 
tematic, semnată de editori, relevă intenţia care a stat la baza acestui „dosar”: intenţia de a analiza 
evoluţia scrisului despre Arhitectură în România comunistă, în comparaţie cu fenomenele similare din 
alte ţări comuniste ale Europei Centrale şi de Sud-Est (RDG, Albania, Polonia, Ungaria). 
Concomitent, sunt prezentate succint principalele idei ale studiilor din acest prim volum.  

Pentru o imagine sintetică asupra lucrărilor de Arhitectură apărute în ultimul deceniu al 
comunismului în România, s-a recurs la un interviu luat de Monica Sebestyen profesorului Nicolae 
Lascu de la Universitatea „Ion Mincu”. În acelaşi concept al bazei documentare pentru arhitecţii în 
formare şi pentru cei aflaţi deja în activitate se înscrie şi contribuţia semnată de Gabriela Tabacu, în 
care este analizat fondul de periodice aflat în Biblioteca Institutului de Arhitectură „Ion Mincu”, 
singura din România. De observat că unele publicaţii din Occident, ajunse totuşi în rafturile 
Bibliotecii, aveau un regim special, fiind obturat accesul liber la informaţie, prin diferite aprobări 
necesare pentru a consulta astfel de „produse” venite din ţări capitaliste. O completare fericită asupra 
posibilităţilor de documentare a arhitecţilor în primele decenii ale comunismului din România aflăm 
în amintirile Mariei Mănescu, care se referă la deceniile 1954-1974, când a funcţionat un Centru de 
Documentare pentru Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare, care dispunea de o bibliotecă de 
specialitate şi care a editat în aceşti ani un util Buletin de Informare Tehnică.  

Principala publicaţie a breslei arhitecţilor, Arhitectura RPR (1950–1952), continuată până în 
1989 sub titlul Arhitectura, este supusă analizei în două studii (pe care le vedeam mai curând plasate 
unul după altul, nu la distanţă de 80 de pagini unul de altul). Prima etapă este privită de Ioana 
Popovici îndeosebi prin prisma reflectării realismului socialist sovietic în paginile revistei. Pe lângă 
prezentarea „măreţelor realizări” ale arhitecturii din URSS, revista ilustrează contradicţia dintre 
viziunea utopică a metodei şi imposibilitatea adaptării sale critice la contextul din România. O analiză 
„de suprafaţă” – după expresia autoarei Ana-Maria Zahariade – a revistei Arhitectura (1952–1989) 
relevă că publicaţia este o adevărată cronică a activităţii arhitecţilor în aceşti ani, atât cât se permitea 
în anii de cenzură atentă. Autoarea analizează în detaliu aspectele exterioare: periodicitate, subtitlu, 
numărul de pagini, calitatea grafică, rămânând pentru o abordare ulterioară autorii şi conţinutul 
articolelor. Pe bună dreptate, se conchide că modificările din aspectele abordate sunt în legătură 
strânsă cu factorul politic, care, ca în orice regim totalitarist, acaparase orice domeniu al vieţii. 
Revista este utilizată şi pentru un al treilea studiu, de către Mara Mărginean, care se opreşte la 
proiectele de locuinţe muncitoreşti din zonele industriale în deceniul al şaselea din secolul trecut. 
Autoarea realizează un studiu de caz asupra situaţiei de la Hunedoara. Concluzia excede spaţiului 
Arhitecturii şi relevă tendinţa autorităţilor locale de a se păstra nivelul confortului avut în vedere 
iniţial, dar redus după 1957 prin decizia autorităţilor centrale de forţare a industrializării, deşi nu 
aveau mijloacele necesare. Ca unic periodic al breslei arhitecţilor, revista Arhitecturaa a fost folosită 
şi de Alexandru Răuţă care conchide, în urma unui studiu pertinent, că discuţia asupra centrelor civice 
din anii „epocii” Ceauşescu a constituit un eşec. Dezbaterea a fost purtată pe două paliere: centrele 
civice al noilor aşezări rurale, menite să devină centre urbane, şi centrele civice ale reşedinţelor 
judeţene. În practică, despre primele s-a discutat mai mult, dar s-a realizat, din fericire, puţin, în timp 
ce în al doilea caz, s-au „restructurat” 16–17 centre din 40. Irina Tulbure constată în studiul său De la 
Casa Scânteii la Casa Poporului şi înapoi. Arhitectura ca icon al unui regim totalitar, că Arhitectura 
nu a scris decât prea puţin despre Casa Republicii, întrucât aceasta trebuia să fie percepută drept o 
creaţie a lui N. Ceauşescu, simbol al epocii sale. Pe bună dreptate, cele două edificii megalomanice 
sunt văzute ca simboluri ale începutului şi sfârşitului regimului comunist în România. 

După această imagine asupra publicaţiilor breslei arhitecţilor din România comunistă, redacţia 
a avut inspiraţia să ofere, spre comparaţie şi completare, şi imaginea scrisului din alte ţări „frăţeşti”. 
Astfel, Piotr Marciniak tratează periodicele poloneze din domeniu. El arată că au existat peste 12 
astfel de publicaţii care s-au ocupat de planificarea urbană şi de arhitectură. Acestea au prezentat 
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realizările breslei arhitecţilor, au găzduit discuţii şi au făcut educaţie. Ca şi în România, aceste 
publicaţii constituie un izvor preţios pentru arhitecţi şi istorici.  

Mariann Simon se referă la temele de Arhitectură în media din Ungaria comunistă. Studiul 
este construit pe două planuri: mai întâi sunt urmărite contribuţiile arhitecţilor în publicaţiile culturale 
despre arhitectura modernă, apoi sunt prezentate opiniile unor intelectuali despre rolul arhitecturii în 
societate. Pe primul plan al analizei se distinge Major Máté, considerat părinte al teoriei arhitecturii 
socialiste. Concluzia autorului este că „arhitectura modernă ca doctrină socialistă a învins arhitectura 
ca formă de cultură” (p. 43).  

În Albania comunistă, nu a existat o publicaţie a arhitecţilor şi Dritan Miço a urmărit evoluţia 
breslei în articole apărute în alte publicaţii social-politice. El oferă o imagine asupra arhitecturii 
albaneze de la sfârşitul anilor 1940 până la prăbuşirea regimului comunist. Şi în Albania, Arhitectura 
a fost influenţată de industrializare şi raţionalizare. În plus, intervenţia factorului politic a fost mai 
brutală ca în alte părţi. La prima conferinţă a arhitecţilor, din 1971, Petraq Kolevica a ţinut un discurs 
neconformist, după care a început o campanie „împotriva tendinţelor burgheze şi revizioniste” (p. 55), 
a influenţelor străine în creaţia artistică, cu impact şi asupra arhitecţilor. Arhitectura albaneză, 
conchide autorul, a plătit cel mai ridicat preţ politicii comuniste faţă de artă.  

Din fosta Germanie comunistă, profesorul Rixt Hoestra prezintă istoria Colocviului Bauhaus, 
a cărui primă ediţie a avut loc în 1976. La colocvii, arhitecţii şi alţi intelectuali au avut discuţii cu 
conducerea Partidului Socialist Unit din RDG cu privire la moştenirea curentului Bauhaus. Aici au 
fost prezenţi şi arhitecţi de stânga din Occident. Colocviile continuă şi după reunificarea Germaniei, 
la Weimar, dezbătând şi astăzi subiectele fierbinţi legate de arhitectură, între care relaţia dintre 
aceasta şi mass media.  

Volumul I din Studii de Istoria şi Teoria Arhitecturii este completat cu o rubrică de prezentări 
de cărţi şi reviste, din care distingem prezentarea Jurnalului Ştiinţelor şi Călătoriilor (1947-1949), în 
care Ioana Zacharias Vultur insistă asupra filiaţiei publicaţiei şi asupra rolului său în popularizarea 
înţelegerii Arhitecturii. Utile sunt şi informaţiile despre noile apariţii editoriale, conferinţe şi alte 
evenimente din domeniu. De notat şi ideea inspirată de a reuni, la finalul volumului, contribuţiile 
publicate în anul 2011 de valorosul corp didactic al Departamentului de Istoria &Teoria Arhitecturii şi 
Conservarea patrimoniului „Sanda Voiculescu” al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion 
Mincu”, la care se adaugă titlurile şi autorii celor 28 de teze de doctorat susţinute în cadrul 
Departamentului în 2012/2013.  

Revista are o ilustraţie bogată, care completează conţinutul studiilor; din păcate însă, nu 
întotdeauna calitatea reproducerilor este la înălţimea exigenţelor. Nu ne îndoim însă că în numerele 
următoare, se va remedia şi acest aspect şi urăm noii publicaţii cât mai multe volume reuşite, pentru 
ca, peste ani, să se poată contabiliza o contribuţie importantă la studierea domeniului vast al istoriei şi 
teoriei Arhitecturii.  

Vasile Ciobanu 

 
CĂLIN HOINĂRESCU, MANUELA HOINĂRESCU, Habitatul rural tradiţional prahovean. s.l. [Ploieşti]: 

Editura Restitutio Edit, 2013, 174 p., 144 planşe, 14 hărţi. 

 
O simplă privite fugară asupra acestei cărţi şi anexelor sale este suficientă pentru a ne da 

seama de amploarea şi complexitatea studiului şi calitatea ieşită din comun a rezultatelor. Apropierea 
de text şi imagine nu numai că intensifică această senzaţie, ci dezvăluie o alcătuire care se apropie de 
perfecţiune. Perfecţiunea cercetării, perfecţiunea încheierilor şi produselor puse în circulaţie. 
Cunoscând activitatea familiei Hoinărescu din ultimele trei-patru decenii, nu este de mirare că venise 
vremea unor publicări consistente. Când vorbesc despre antecedente, mă refer mai ales la studiile 
timpurii privind habitatul boieresc din zona Prahovei, la masivul studiu coordonat de Călin Hoinărescu şi 
publicat (ultima ediţie, în 1989) în tiraj redus, sub titlul Locuinţa sătească din România, la care se 
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adaugă sutele de studii şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului din zona prahoveană, 
alte studii sectoriale care au fost prezentate la simpozioane, sesiuni de comunicări şi congrese. De 
fapt, cred că prin această carte se satisface (parţial, totuşi, din cauza ariei restrânse cercetată aici) şi 
nevoia de republicare a studiului amintit mai sus şi de aducere a lui la zi, reclamată de autorul acestor 
rânduri acum câţiva ani într-o discuţie privată cu Domnul Arhitect Hoinărescu. Cu acea ocazie îi 
sugeram această direcţie de acţiune, dat fiind ecoul deosebit pe care acest studiu îl are, cel puţin, în 
rândul studenţilor şi masteranzilor de la Arhitectură, cărora l-am recomandat în cadrul disciplinelor de 
Istorie a Arhitecturii Româneşti, Arhitectura Comparată, Istoria şi Reabilitarea Ansamblurilor 
Istorice. Până aici, au fost referiri succinte la contextul şi importanţa acestei publicări. În continuare, 
mă voi referi la conţinut. 

Debutul lucrării reprezintă o necesară referire la utilitatea apariţiei ei, aşa cum o văd autorii. 
Ea rezidă, în primul rând, din raportul dintre valoarea habitatului rural românesc, pe de o parte, şi 
modul în care acesta este cunoscut şi administrat în acest moment, pe de alta. Mergând cu 
argumentaţia mai departe, se evocă şi cele ce decurg din „Convenţia europeană a peisajului cultural”, 
cunoscută şi promulgată şi de ţara noastră, în 2002. Or, spun autorii, ceea ce există în România ca 
„habitat rural”, cu toate componentele sale, cu relaţia cu mediul geografic şi privit într-o perspectivă 
istorică, corespunde perfect conceptului de „peisaj cultural”. Prin aceasta se înţelege şi că elementele 
majore ale istoriei şi culturii regionale ar trebui să fie considerate ca fiind împreună cu tot ce însemnă 
„habitat tradiţional“, cu multitudinea de „elemente minore“.  

„Este stranie şi făţarnică atitudinea prin care se consideră că restaurarea 
obiectivelor importante este suficientă pentru păstrarea identităţii locale, iar restul 
aşezării – trama stradală, parcelarul, modul de interferenţă al zonelor construite cu 
zonele plantate, tipologia locuinţelor, a gospodăriei, materialele tradiţionale utilizate 
– pot fi mutilate, abandonate şi înlocuite cu soluţii urbanistice, arhitecturale şi 
plastice de import, care, de cele mai multe ori, sunt de proastă calitate, inexpresive şi 
lipsite de personalitate”, spun autorii la paginile 13–14.  
Grija pentru o administrare responsabilă a tuturor acestor componente a ceea ce poate fi 

numit, fără nici o exagerare, „peisaj cultural” de maximă importanţă la scară europeană, devine vitală 
pentru păstrarea identităţii culturale şi sociale ale acestei arii, cu atât mai mult în perspectiva acelei, 
mult promise, „dezvoltări durabile“.  

Pornind de la aceste premise, este firesc să fie evocate şi explicate o serie de concepte primare 
care au stat la baza formării acestui tip de habitat: obştea, teritoriul, modelul şi relaţia sacru-model-
habitat, fiecare făcând obiectul unei analize cu un caracter interdisciplinar evident, atât timp cât se 
pătrunde în domeniile interconectate ale sociologiei rurale, geografiei istorice, socio-psihologiei, 
psihologiei environmentale, etnologiei şi altor ştiinţe ale omului, apoi ştiinţelor juridice, genealogiei 
etc. Privirea de arhitect şi urbanist a grupului de autori ajută la formarea unor sinteze în care celor de 
mai sus li se adaugă componenta cartografică, planimetrică, morfo-structurală, teoriile de arhitectură 
şi urbanism. De asemenea, părţi ale studiului publicat aici se revendică şi din prestigioasele acţiuni şi 
publicaţii ale şcolii sociologice româneşti (Institutul de Ştiinţe Sociale al României) din perioada 
interbelică, grupând personalităţi precum Dimitrie Gusti, Traian Herseni, Henri H. Stahl. Una dintre 
concluziile tulburătoare ale acestei etape de studiu este că, referitor la satul românesc, avem de-a face 
cu un tip de organism rural de tip „spaţiu sacralizat”, unele dintre sursele pe care se sprijină concluzia 
fiind, evident, nume sonore ca Mircea Eliade, Ernest Bernea, Romulus Vulcănescu, precum şi 
contemporanul nostru, Tudor Pamfile. Or, tocmai această deosebită complexitate a proceselor şi 
organizărilor obligă la o cunoaştere completă a fenomenelor care îl compun, necesară, aşa cum 
arătam, unei administrări responsabile şi protecţii integrate. 

Urmează un scurt capitol de istorie – Aşezările prahovene de-a lungul timpului, care porneşte 
de la preistorie şi antichitatea dacică, aflată în contact direct cu civilizaţiile greacă şi romană şi unul, 
mult mai consistent, de morfologie – Habitatul rural prahovean- analiză morfologică. Cel de-al 
doilea merită o atenţie deosebită, pentru că reprezintă debutul propriu-zis al studiului. Aici ne sunt 
prezentate şi sursele documentare, sintetizate în: surse scrise (documente de arhivă, culegeri de 



21 Recenzii, note bibliografice  

 

375

documente şi lucrări publicate), surse cartografice (planuri recente şi planuri vechi) şi analiza directă 
pe teren, a situaţiei actuale. Maniera impresionantă în care sunt utilizate aceste bănci de date este 
vizibilă, evident, prin calitatea rezultatelor, dar şi prin cele conţinute de notele de subsol şi prin 
Bibliografie, în care primele 5 pagini sunt acoperite de sute, poate mii, de surse inedit utilizate. În 
acelaşi capitol, reţine atenţia şi subcapitolul numit Ipostazele evoluţiei satelor prahovene, în legătură 
cu care se evocă importanţa studiului proprietăţii funciare pentru întreaga evoluţie a habitatului dintr-o 
anumită zonă. E perfect adevărat şi studiul demonstrează strălucit acest fapt, observând atent relaţia 
dintre tipurile uzuale de proprietate din spaţiul prahovean şi cel învecinat – moşnenească şi 
boierească. Modul de funcţionare a proprietăţii moşneneşti şi felul în care aceasta este penetrată de 
familiile de boieri sau şubrezită sub presiunile bisericii sau domniei face obiectul unui amplu studiu, 
bazat pe documente şi consideraţii ale unor autori care au cercetat acelaşi fenomen în alte zone româneşti.  

Concluziile celor de mai sus devin bază pentru abordarea propriu-zisă a subiectului – scop al 
studiului – Locuinţa sătească tradiţională, care face obiectul celui mai extins capitol, extras, spun 
autorii, din lucrarea Locuinţa sătească din România. Prin aceasta se îndeplineşte, parţial, dorinţa 
numeroşilor interesaţi de acest demers şi care l-au dorit republicat. El începe prin trecerea în revistă a 
informaţiilor arheologice din care se pot desprinde elemente importante al evoluţiei locuinţei săteşti 
din întreg spaţiul românesc. Urmează o analiză morfologică a arhitecturii propriu-zise (planimetria, 
volumetria, materialele şi tehnicile constructive, decoraţia, plastica arhitecturală), pe baza căreia 
autorii determină repertoriul modelelor locuinţelor săteşti tradiţionale şi tipurile principale de 
arhitectură rurală prahoveană, altele decât habitatul obişnuit. Acestea ultime sunt: hanul, prăvălia, 
moara, crama, conacele boiereşti şi casele domneşti, bisericile de lemn şi zid. Bisericile, la rândul lor, 
sunt cercetate detaliat, în ceea ce priveşte plastica faţadelor, forma acoperişului şi decoraţia de piatră. 
Prin aceasta se epuizează întreaga gamă a arhitecturilor, majore şi minore, ale lumii satului prahovean. 

Un subiect extrem de important, interesant şi, din păcate, puţin atins de studiile de până acum, 
este tratat în ultimul capitol: Evoluţia teritoriului şi a aşezărilor. El debutează prin analiza surselor 
cartografice din secolele XVIII–XX. Impresionant demers şi extrem de util pentru urmărirea evoluţiei 
structurilor teritoriale şi ale aşezărilor rurale! După ştiinţa mea, nu este omisă niciuna dintre sursele 
necesare, de la hărţi (începând cu Harta Specht din 1790–92) şi planuri istorice, până la hotărnicii, 
planuri de moşii şi lucrări publicate având subiecte legate de cercetarea respectivă. Aproape toate sunt 
ilustrate prin reproduceri de foarte bună calitate şi aici ating problematica ilustrării demersului, care 
este excepţională. Mă refer la ilustrarea primelor capitole, dar mai ales la ultimul capitol, cel al 
evoluţiei complexului de aşezări şi a aşezărilor propriu-zise. Aici, în afara reproducerii hărţilor şi 
planurilor amintite, sunt cinci planşe de concluzii-sinteză. Prima este o cartografiere a aşezărilor şi 
arhitecturilor civile (conac, palat domnesc) şi a limitelor administrative. A doua este o cartografiere a 
mănăstirilor, schiturilor şi bisericilor care au proprietăţi în zona Prahovei. A treia reprezintă evoluţia 
tuturor tipurilor de proprietate din zona plaiurilor Prahova şi Teleajen, a patra oferă aceeaşi informaţie 
pentru restul plăşilor, iar a cincea cartografiază repertoriul de modele de construcţii civile şi 
religioase. Pentru cine este interesat de aceste realităţi dintr-un spaţiu anume, reprezentările respective 
informează aproape exhaustiv asupra teritoriului, la aceasta adăugându-se textul şi tabelele sintetice. 
Acestea cuprind date despre stăpânirea moşnenească (organizată pe comune şi localităţi), lista 
proprietarilor-boieri din zona studiată şi lista bisericilor şi mănăstirilor din acest spaţiu (organizată pe 
plaiuri şi plăşi, precum şi cronologic). 

Revenind la ilustraţii, pachetul de planşe extrase din lucrarea anilor 1980, amintită anterior, 
este urmat de un alt pachet de sinteze (tipologia volumetrică a locuirii săteşti din zona subcarpatică 
muntenească, aceeaşi tipologie reprezentată planimetric, o sinteză a materialelor utilizate, un 
repertoriu al modelelor – organizat tipologic), precum şi extrase de sinteză privind strict aria studiată 
şi tipologia plasticii de faţadă. Din categoria ilustraţiei fac parte şi reprezentările în plan, secţiuni, 
schiţe volumetrice şi detalii ale locuinţelor aulice şi boiereşti, precum şi reprezentările de acelaşi tip 
ale bisericilor, mănăstirilor şi ale unor componente mănăstireşti din zonă. În fine, pentru un plus de 
informaţii asupra unor elemente dispărute sau transformate între timp, sunt reproduse desene de la 
mijlocul secolului XIX ale lui Carol Iser, reprezentând remarcabil de corect ansambluri boiereşti, 
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mănăstiri, precum şi tablouri votive. În acelaşi scop, dar reflectând realităti actuale, sunt oferite 
fotografii color ale unor ansambluri sau arhitecturi izolate prahovene. Ultimele pagini sunt dedicate 
unor noi sinteze, care conţin hărţi actuale ale unor sate şi exemple de arhitectură tradiţională 
menţinute până astăzi (planşele 99) şi patru exemple de „teritorializare” a unor moşii (planşele 100), 
bazate pe întreg spectrul de informaţii vehiculate în lucrare.  

Am lăsat la urmă un exemplu interesant de studiu – cel comparatist, privind organizarea 
generală a aşezărilor şi a habitatului propriu-zis, care îl transportă pe cititor până în Iran. Cel puţin din 
punct de vedere grafic, sugestia unor paralelisme între spaţiul prahovean şi cel iranian, din zone 
asemănătoare, se bazează pe constatarea că „…ceea ce se consideră a fi o componentă tradiţională a 
habitatului pentru un areal este în bună măsură o ipostază comună pentru teritorii largi, suport al 
străvechilor culturi neolitice”. (citat, p.9). Este un tip de studiu riscant din punct de vedele al 
istoriografiei „oficiale”, dar care poate fi continuat şi detaliat pentru a se obţine elemente comparatiste 
solide. Pentru aceasta este nevoie de disponibilităţi şi atente prelucrări ale informaţiilor paralele, 
precum şi ale posibilelor interferenţe culturale. Echipa din Ploieşti sunt convins că are toate atuurile 
necesare unui asemenea tip de studiu.  

Închei această prezentare, care n-a reuşit decât în parte să ilustreze amploarea şi temeinicia 
demersului, cantitatea imensă de informaţie vehiculată, precum şi calitatea încheierilor şi sintezelor, 
reproducând o remarcă a lui Andrei Pippidi în al său „…cuvânt de cititor”: avem în faţă „o carte-
comoară” ! Mai bine nu pot s-o spun. 

Teodor Octavian Gheorghiu 
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Conferinţa Comisiei Internaţionale pentru Istoria Oraşelor, Lisabona, 2013 

 
În zilele de 11 şi 12 octombrie 2013, s-a desfăşurat la Lisabona, sub organizarea Institutului 

Universitar din oraş (ISCTE), conferinţa anuală a Comisiei Internaţionale pentru Istoria Oraşelor, a 
cărei temă a fost: City and Space. Au participat membri din aproape toate ţările Europei, inclusiv 
România (reprezentată de Laurenţiu Rădvan). Comunicarea inaugurală a fost susţinută de Amelia 
Aguiar Andrade (Portugalia) şi a avut titlul Medieval Urban Landscapes. Francesca Bocchi (Italia) a 
tratat, în A case study – the Porticoes of Bologna, porticurile din Bologna şi semnificaţia socială a 
ridicării acestora. Dintr-o perspectivă asemănătoare, Jean-Luc Fray (Franţa) s-a ocupat de turnurile 
clopotniţă din oraşele din centrul şi sudul Franţei (Les «Beffrois» dans l’espace urbain des villes de la 
France centrale et méridionale: enquête sur la problématique d’un transfert culturel), pentru ca în 
finalul acestui grupaj Martin Scheutz (Austria) să prezinte o analiză a primăriilor din Europa Centrală, 
în care a punctat elementele comune ce caracterizează aceste clădiri de-a lungul acestui spaţiu (Town 
halls in Central Europe). Un grupaj de comunicări prezentate de reprezentanţi ai ţării gazdă au adus 
în discuţie teme din problematica spaţiului urban, cu accent pe forme şi spaţii de manifestare atât ale 
celor ce cultivau viaţa boemă, cât şi pe o viaţă de infracţiuni (în Lisabona de dinaintea Primului Război 
Mondial şi interbelică) sau pe rolul faţadelor ca element de manifestare socială în spaţiul public şi privat: 
Maria João Vaz, Spaces of crime within towns; Clara Vieira, The Public and the Private: The façade as 
a separator; Frédéric Vidal, Urban Space and Tourism; Cecilia Vaz, Spaces for a bohemian life in 
Lisbon in the late 19th century to early 20th century: A comparative perspective. Printre altele, am 
remarcat şi comunicările Marjattei Hietala (Finlanda), Cultural Spaces in Postindustrial Cities, care a 
prezentat modul în care oraşele finlandeze au abordat spaţiul cultural, cu numeroase cazuri de foste 
întreprinderi industriale convertite pentru a îndeplini o funcţie artistică (săli de expoziţie, galerii), 
respectiv Martinei Stercken (Elveţia), cu textul Spaces for Urban Drama, în care prezintă oraşul ca 
spaţiu gazdă pentru manifestări teatrale încă din secolele de la finele evului mediu. 

În cadrul conferinţei, a avut loc o reuniune a grupului de lucru privind Atlasul istoric al 
oraşelor, coordonat de doamna Anngret Simms (Irlanda). În data de 12 octombrie, a avut loc şi 
adunarea generală a comisiei, prezidată de preşedintele acesteia, domnul Michel Pauly (Luxemburg). 
Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe puncte de discuţie: reînnoirea statutului de membri ai comisiei 
pentru mai mulţi reprezentanţi; acceptarea a doi noi membri, din partea Slovaciei şi Letoniei, ţări care 
nu mai aveau reprezentanţi activi; discutarea temelor pentru conferinţele viitoare; alegerea locului de 
organizare a următoarelor conferinţe. În 2015, comisia va participa la Congresul de Ştiinţe Istorice 
(preşedinta Comisiei Internaţionale de Ştiinţe Istorice fiind Marjatta Hietala, membră a comisiei de 
istorie a oraşelor), manifestare care se va desfăşura la Jinan în China, ocazie cu care se va organiza o 
sesiune de comunicări distinctă a comisiei, sub conducerea domnului Keith Lilley. Cu această ocazie, 
se va face o prezentare sintetică a rezultatelor cercetărilor de istorie urbană pe tema „oraşul şi spaţiile 
sale”, arondată ultimelor conferinţe ale comisiei (inclusiv celei desfăşurată la Sibiu, în 2011). În urma 
discuţiilor din adunarea generală, s-a mai hotărât ca cei care fac parte din grupul de lucru al Atlasului 
istoric al oraşelor şi nu sunt membri ai comisiei să fie invitaţi cu titlu de membri nepermanenţi la 
lucrările conferinţelor viitoare ale comisiei. Din partea României, a fost invitat domnul Dan Dumitru 
Iacob, membru al acestui grup de lucru. S-a hotărât ca viitoarele conferinţe ale comisiei să aibă loc la 
Clermont-Ferrand, în 2014, şi Zürich, în 2015. 

Laurenţiu Rădvan 
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Expoziţia „Arhitectura Chalet în Braşov” (19.12.2013–05.01.2014, Braşov, 
parcul Facultăţii de Silvicultură, în faţa Turnului porţii Sf. Ecaterina) 

 
În anul 2012, Ordinul Arhitecţilor din România. Filiala Braşov – Covasna – Harghita a 

început proiectul Arhitecţii şi arhitectura în Braşov, care a urmărit să identifice arhitecţii braşoveni şi 
să facă cunoscută contribuţia lor la modelarea oraşului. Desigur, câteva date despre unii arhitecţi 
braşoveni existau anterior, dar proiectul, expoziţiile şi documentarea aprofundată asociată au 
îmbogăţit cunoaşterea istoriei locale cu noi informaţii, valorificând sursele şi patrimoniul locale. 

Proiectul a continuat în 2013 cu un alt proiect special, dedicat clădirilor în stilul Chalet. De 
origine franceză, termenul «Chalet» desemnează stilul caselor rurale din zona Alpilor elveţieni din 
perioada iluministă (caracteristice fiind realizarea din lemn, acoperişul lin, cu streaşina pronunţată 
acoperind adesea balcoane ample). Redescoperite şi apreciate pentru pitorescul lor în secolul XIX, 
clădirile au devenit un model arhitectonic preluat în spaţiul anglo-american şi în unele ţări din Europa. 
De altfel, arhitectura europeană din veacul XIX este marcată de reprezentarea identităţilor naţionale şi 
din acest motiv s-a inspirat din stiluri mai vechi, reluându-le şi reinterpretându-le dintr-o perspectivă 
nouă. În spaţiul german, care a influenţat direct Transilvania, s-au afirmat acum curentele neogotic, 
neoclasicist, neobaroc, Heimatstil, acesta din urmă înglobând arhitectura de tip Chalet. Heimatstil-ul 
se inspiră din arhitectura tradiţională germană, care se înrudeşte cu cea din Elveţia. Particulare acestui 
stil sunt utilizarea lemnului pe faţade, a soclurilor vizibile din piatră, bosajelor, balcoanelor mari, 
turnurilor şi turnuleţelor, acoperişurile mari cu streşini largi, decoraţia dantelată din lemn, alternanţa 
panourilor de pereţi cu cărămida etc.  

Sub influenţa Vienei, arhitectura Chalet pătrunde în Braşov şi este vizibilă în stilul 
construcţiilor între anii 1885-1895. În această perioadă, stilul predilect aplicat pentru construcţiile cu 
destinaţie de recreere este Chalet. Aparţin acestui stil casele din cartierul Noua, pavilioanele de 
grădină, localuri aşezate pe drumurile de promenadă (staţia de tramvai de lângă Primăria veche de azi, 
pavilionul Asociaţiei Săseşti de Patinaj), dar şi extinderi la clădiri particulare (de tip balcoane, 
verande, foişoare), adăugiri la instituţii publice vechi şi chiar stabilimente industriale noi.  

Expoziţia organizată de Ordinul Arhitecţilor din România. Filiala Braşov – Covasna – 
Harghita a avut drept scop să afle sursele acestei arhitecturi, ce şi pe cine reprezintă, cum arătau iniţial 
clădirile din Braşov realizate în stilul Chalet şi cum arată astăzi, care este soarta lor şi ce face 
comunitatea pentru ele. Cele mai spectaculoase realizări ale stilului Chalet la Braşov sunt reşedinţele 
de vară din cartierul Noua, zonă de vilegiatură, dar şi clădiri noi de pe străzi situate în vecinătatea 
muntelui (Curmătura, Şirul Livezii, strada Mihai Eminescu). Organizatorii s-au documentat atent şi 
au găsit proiectele de vile şi construcţii în colecţiile Arhivei Naţionale, Serviciul Judeţean Braşov. 
Numeroasele proiecte sunt reproduse, însoţite adesea de vederi vechi (acolo unde există), imagini 
recente clare ale clădirilor păstrate, explicaţii. Figurează în expoziţie multe proiecte şi schiţe ale unor 
extinderi şi renovări la case vechi, făcute în stilul Chalet. Proiectele pentru stabilimente industriale au 
fost reţinute şi ele şi reproduse în număr mare, construcţiile industriale de pe străzile Lungă şi Morii 
preluând elemente caracteristice Chalet – panta lină a acoperişului, sculptura în lemn a streaşinei, 
sistemul fachwerk în structura pereţilor, utilizarea aparentă a cărămizii.  

Comanditarii acestor proiecte sunt din rândul burgheziei oraşului, saşi, maghiari şi români 
deopotrivă (Rudolf Adler, Schepp, Friedrich Czell, Josef şi Fritz Fabritius, Constantin Gebauer, Fritz 
şi Ida Gött, Georg Klein, Fr. Hermann, firma Porr şi Leitinger, Iosif Puşcariu, George Baiulescu, 
Ludwig Korodi, Verzár Lukács ş.a.), care dispuneau de resurse pentru asemenea investiţii.  

Proiectele pentru noile clădiri sau doar pentru extinderi ori renovări erau autorizate de 
Magistratul oraşului şi sunt semnate de realizatori. Se întâlnesc următoarele categorii de constructori 
identificaţi în izvoare: Baumeisteri sau constructori care puteau realiza clădiri cu două etaje, 
Maurermeisteri sau zidari ce puteau construi clădiri cu un singur nivel şi chiar Zimmermeisteri. 
Puţine proiecte sunt semnate de arhitecţi cunoscuţi, care au făcut carieră (Christian Kertsch, Paul 
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Brang, Szábo Mihály, Székely Károly), cele mai multe sunt semnate de meseriaşi indicaţi cu una 
dintre denumirile de mai sus. Concluzia cercetărilor este că funcţia de arhitect revenea acestor 
constructori, rareori fiind asumată de o persoană cu studii de specialitate. În ciuda lipsei studiilor 
superioare de arhitectură, proiectele demonstrează o calitate grafică deosebită a desenului şi 
stăpânirea elementelor stilistice. Acesta este un indiciu sigur al unei calificări profesionale ridicate, 
probabil deprinse în şcolile de meserii din cuprinsul monarhiei dualiste, sub influenţa arhitecturii 
central-europene, al cărei centru de difuziune a fost Viena.  

Expoziţia este precedată de planşe care explică stilurile arhitectonice specifice perioadei şi 
influenţa modelatoare a Vienei şi arhitecturii central-europene, fiind o bună introducere pentru public, 
încadrând firesc arhitectura Chalet din Braşov şi înţelegând-o într-un ansamblu mai larg. Expoziţia 
beneficiază de un pliant, cu explicaţii lămuritoare şi reproduceri de calitate. Informaţii despre proiect 
se găsesc şi pe site-ul filialei Ordinului: www.aabv.ro. 

Soarta actuală a arhitecturii Chalet din Braşov este tristă – cele mai multe construcţii din 
centrul oraşului s-au pierdut, mai mult de jumătate din casele din Noua au fost demolate şi înlocuite 
sau au fost esenţial schimbate după 1989. În unele cazuri, modificările sunt reversibile, în altele, 
demolările, refacerile şi renovările sunt ireversibile şi marchează ştergerea istoriei locului. Locatarii 
actuali nu mai au legătură cu cei care au ridicat vilele, însă, paradoxal, cunosc din povestiri istoria 
locului şi manifestă un sentiment de mândrie pentru trecutul acestor case. Din păcate, noii proprietari 
care dispun de resurse aleg să demoleze sau să schimbe radical clădirile, conform noului crez 
postdecembrist: „este mai ieftin să demolezi şi să înlocuieşti decât să păstrezi”. Bilanţul acestei 
atitudini înseamnă degradarea patrimoniului istoric, neînţelegerea lui şi a propriei istorii, lipsa de 
mecanisme legale şi administrative eficiente pentru protecţia şi susţinerea lui mai ales, lipsa 
cunoştinţelor pentru intervenţiile calificate asupra clădirilor istorice.  

Expoziţia, serios documentată şi realizată cu acribie, a fost montată în aer liber, într-un loc 
semnificativ, în apropierea unui monument istoric – Poarta Ecaterina a oraşului vechi – şi în acelaşi 
timp sediul Ordinului Arhitecţilor din România. Filiala Braşov – Covasna – Harghita. Considerăm că, 
în felul acesta, organizatorii au lansat un manifest şi au tras un semnal de alarmă publicului asupra 
destinului patrimoniului istoric al comunităţii. Proiectul este finanţat din timbrul arhitecturii. Echipa 
de realizatori este formată din arhitecţii Ovidiu Taloş (coordonator), Cătălin şi Miruna Stroe, Natalia 
Achim, precum şi voluntarii Roxana Măcinic şi fotograful Mihai Bodea. Cu toţii merită felicitări 
pentru munca şi reuşita lor. 

Ruxandra Nazare 
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ABREVIERI 

AARMSI – Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, Bucureşti. 
AIIAI – Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Iaşi. 
AIIADX  – Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi. 
AG – Arhiva Genealogică, Bucureşti.  
Archiv  – Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge, Hermannstadt. 
DIR – Documente privind istoria României, Bucureşti. 
DRH – Documenta Romaniae Historica, Bucureşti. 
Forschungen  – Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Bucureşti. 
HU – Historia Urbana, Bucureşti. 
RdI – Revista de istorie, Bucureşti.  
RI   – Revista istorică, Bucureşti. 
RIR – Revista istorică română, Bucureşti. 
SMIM – Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti. 
SRdI – Studii. Revistă de istorie. Bucureşti. 
Urkundenbuch  – Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, Hermannstadt, 

Bukarest. 
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CĂTRE AUTORI 

Anuarul Historia Urbana promovează publicarea de articole, studii şi note bibliografice axate 
pe subiecte de istoria oraşelor. Comitetul de redacţie are dreptul de a respinge materialele lipsite de 
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 refe-
ritoare la subiectul lucrării şi câteva referinţe despre autor (titlul ştiinţific, funcţia, profesia, instituţia 
unde activează, adresa acesteia, un nr. de telefon şi o adresă de email). Rezumatul poate varia ca 
întindere, de la 150–300 de cuvinte (o jumătate de pagină), în cazul articolelor de până la 20 pagini, şi 
până la 2 000 de cuvinte în cazul articolelor ample şi publicate în alte limbi, excepţie făcând engleza.  

 

Sistemul critic: 
Sistemul de note utilizat de Historia Urbana este cel occidental, fapt pentru care vă 

recomandăm să utilizaţi MANUALUL DE STILURI CHICAGO. (Referinţe la: 
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).  

Se vor respecta abrevierile folosite în revista Historia Urbana, scrise cursiv, ori se vor 
propune altele noi, dacă va fi cazul. 

Orice referinţă bibliografică, din text sau de la sistemul critic, care nu este în limbile română, 
engleză, franceză sau germană, va fi urmată, între paranteze drepte, de traducerea în limba în care este 
redactat articolul (română sau o limbă de circulaţie internaţională). Referinţele redactate cu caractere 
slave (din rusă, bulgară) vor fi transliterate după normele utilizate de Academia Română (vezi 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Transliterare). Abrevierile care desemnează termeni specifici 
unui anumit domeniu (din jargonul profesional) şi care nu sunt de uz general vor fi însoţite – doar la 
prima menţionare în text – de explicarea lor, cuprinsă între paranteze rotunde. De exemplu: „PUG 
(plan urbanistic general)”. 

 

Ilustraţia: 
Componentele grafice (tabele, imagini, planşe, hărţi, schiţe etc.) trebuie să fie de cea mai bună 

calitate. Ele vor fi anexate sub formă de fotografii, fotocopii („Xerox”), printuri (pe imprimantă laser) 
sau schiţe de mână. Se acceptă şi materiale scanate, alb-negru, la o rezoluţie minimă de 360 dpi, în 
format JPG. Dimensiunile materialelor grafice nu vor depăşi dimensiunile oglinzii paginii de revistă 
(190×130 mm). Rugăm atenţie la calitatea ilustraţiilor! 

Toate materialele grafice vor conţine, pe verso sau pe margine, referinţe de identificare şi 
numere de ordine (Fig. 1, Il. 1, Planşa 1 etc.), a căror corespondenţă se va regăsi în text şi la lista 
ilustraţiilor. Manuscrisele însoţite de materiale grafice vor cuprinde, sub forma unei Liste a ilustraţiilor, 
anexată la sfârşitul textului, referinţe despre dispunerea şi succesiunea acestora în text (sau la sfârşitul 
textului), precum şi legende sau indicaţii despre ceea ce reprezintă respectivele ilustraţii. 




