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Problema apariţiei şi dezvoltării oraşului medieval în general, una 
din problemele majore ale istoriei, a constituit încă de multă vreme o im
portantă preocupare a unui larg cerc de cercetători din diferite ţări euro
pene, prinire care şi ţara noastră. Istorici de formaţii diferite au căutat 
să explice în variate chipuri originea oraşelor medievale din propria lor 
tară sau dintr-un n11măr de ţări, încercîndu-se chiar unele sinteze asupra 
apariţiei şi dezvoltării oraşului medieval. Asemenea lucrări sînt nume
roase, în mare parte cunoscute; în ele se caută să se rezolve problema 
originii oraşului potrivit concepţiei de care erau călăuziţi autorii lor. Ca
renţa unei metodologii ştiinţifice în interpretarea materialului documentar 
existent a împiedecat pe marea majoritate a istoricilor să definească în 
mod corect esenţa problemelor majore ale vieţii orăşeneşti medie\'ale. în 
ţara noastră, de pildă, procesul formării oraşelor medievale a fost explicat, 
în trecut, pe cît de variat pe atît de confuz ; şi geneza oraşului Bucureşti 
s-a bucurat din plin de o serie de teorii care complicau şi mai mult lucru
rile, denaturind în acelaşi timp imaginea reală a procesului sus-amintit. 
l\'u vom insista aci asupra tuturor acestor teorii privind originea oraşului 
Bucureşti. Teza rolului determinant pe care l-a jucat comerţul în naşterea 
Bucureştilor 1, teza „descălecatului" extinsă şi asupra apariţiei oraşului 
de pe Dîmboviţa 2, ca şi multe ipoteze care s-au făcut în legătură cu această 
chestiune, n-au fost în măsură să elucideze adevăratele cauze ale. procesu
lui de formare a oraşelor medievale în general şi a capitalei noastre de 
astăzi în special. 

In anii regimului nostru, mai cu seamă în ultima vreme, problema 
genezei oraşelor medievale de pe teritoriul patriei noastre a fost reluată 
pe baze cu totul noi, ştiinţifice, punîndu-se în valoare o serie de materiale 

* Comunicare ţinută în cadrul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti la 26 februa
rie 1964. 

1 Această teză se intîlneştc în numeroase lucrări începind cu prima monografie a 
oraşului Bucureşti editată de G. lo1111escu-Gion, Istoria Bucureştilor. Buc., 1899. 

2 Istoria Ţării Romîneşti, 1290-1690. Letopiseţu/ Ca11tarnzi11esc, ed. critică de C. 
Grecescu şi Da[1 Simonescu, Buc., I D60, p. 2. 
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documentare inedite. Bogatul material arheologic, de pildă, rezultat în 
urma cercetărilor arheologice efectuate, a deschis perspective nebănuite. 
Cum era şi firesc, oraşul Bucureşti s-a bucurat de cele mai mari privilegii 
în această privinţă 1. Materialele arheologice scoase la iveală cu prilejul 
săpăturilor întreprinse în decursul a numeroase campanii, coroborate cu 
izvoarele documentare existente şi interpretate în mod ştiinţific, au permis 
cercetătorilor să reia în studiu, în condiţiile arătate, problema originii ora
şului nostru. Deşi o lucrare special închinată genezei Bucureştilor nu 
există încă, menţionăm că totuşi în diverse lucrări consacrate istoriei 
oraşului, unele editate, altele în curs de apariţie sau în manuscris, se fac 
aprecieri şi cu privire la modul de formare a oraşului 2. în general aceste 
aprecieri sînt just orientate dovedind eforturile cercetătorilor de azi pentru 
explicarea ştiinţifică a procesului de apariţie a oraşului medieval. Din 
păcate, mulţi dintre autorii acestor lucrări privesc schematic cauzele naş
terii oraşelor, mărginindu-se la citarea tezelor marxist-leniniste fără a se 
încerca explicarea procesului genetic al aşezărilor urbane în funcţie de 
condiţiile istorice specifice fiecărei ţări sau regiuni; aceste condiţii au 
influienţat procesul de apariţie a oraşului medieval, fără însă a-i modifica 
conţinutul principal, indicînd căile pe care au luat naştere diverse aşezări 
urbane. Geneza oraşului Bucureşti are acelaşi conţinut, încadrîndu-se în 
procesul general de apariţie nu numai a oraşelor medievale de pe terito
riul patriei noastre, dar şi al celorlalte oraşe medievale din ţările europene. 
în cele ce urmează vom încerca să analizăm cauzele generale care au dus 
la apariţia oraşului de pe Dîmboviţa, condiţiile specifice regiunii în care a 
apărut, calea pe care s-a desfăşurat procesul genetic al oraşului şi carac
terul etapei iniţiale de dezvoltare a lui. Conştienţi de importanţa studiului 
comparativ vom căuta să încadrăm problema genezei oraşului Bucureşti 
în procesul general de apariţie şi dezvoltare a oraşelor medievale din ţara 
noastră şi din alte ţări europene. 

* 
Aproape sistematic, geneza oraşului medieval a fost explicată prin 

simpla citare a tezelor marxiste, ca fiind rezultatul dezvoltării forţelor de 
producţie, al creşterii diviziunii sociale a muncii, al procesului de separare 
a meşteşugarilor de agricultură, fără a se încerca să se explice măcar cît 
de sumar semnificaţia practică a acestor legi generale ale tezaurului gîn
dirii marxist-leniniste. Este înafară de orice îndoială că adevărata cauză a 
apariţiei oraşelor medievale a constituit-o manifestarea la nivelul întregii 
societăţi de pe un anumit teritoriu a procesului de separare a sferelor de 
producţie. Dar această lege cu caracter general valabilă pentru apariţia 
oncarui oraş medieval nu-şi poate dobîndi înţelesul deplin pentru fiecare 
oraş în parte dacă nu se explică în mod concret, pe baza materialelor 

1 Amintim, printre altele, cercetările ,privind istoria oraşului întreprinse de colectivul de 
cercetători din cadrul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti sub conducerea tov. Florian 
Georgescu, publicate în Materiale şi cercetări arheologice şi Materiale de istorie şi muzeo
grafie. 

2 Vezi mai cu seamă studiul lui P. Ş. Năsturel, Cetatea Bucureşti în veacul al XV-iea, 
în Materiale de istorie şi muzeografie, [Buc. 1964], p. 141-137 unde se găsesc menţionate 
şi alte studii apărute în vremea noastră. 
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ni-.ll·n!(', premisele fundamentale ale procesului de formare a oraşului 
11wdi('val: latura economică exprimată p·rin scindarea sferei de producţie 
1111ic1· în sfere deosebite - agricultură şi meşteşuguri - în cadrul obştei 
-.ak~li. şi latura socială exprimată prin cristalizarea şi dezvoltarea rela
\iilor feudale fără de care problema apariţiei oraşului medieval nu poate fi 
rnnrt·pută. Trebuie avut, de asemenea, în vedere condiţiile istorice sociale, 
1·rnnomice şi politice specifice formării fiecărui oraş. Existenţa unor dru
muri de negoţ care brăzdau teritoriul ţării şi pe care erau purtate spre 
l'<'n!rele de schimb o serie de produse a avut o însemnătate deosebită la 
ridicarea din punct de vedere economic a unor aşezări cu o poziţie geogra
fică prielnică grăbind naşterea şi maturizarea formelor de viaţă urbană. 
1'.celaşi lucru se poate spune despre gradul de densitate a populaţiei, des-
11rL' necesităţile de ordin strategic, despre rolul relaţiilor internaţionale 
sau, mai puţin în cazul Bucureştilor, despre rolul însemnat al elementului 
străin, cel săsesc de pildă, în procesul de urbanizare a unor aşezări. Toate 
aceste stări de lucruri au făcut ca procesul de formare şi dezvoltare a ora
şelor medievale să nu fie identic ca formă nu numai în toate ţările, dar nici 
măcar în toate regiunile uneia şi aceleiaşi ţări. Aceste condiţii au consti
tuit la rîndul lor cauza pentru care procesul genetic s-a manifestat sub 
diferite forme concretizate în multiplele căi de constituire a aşezărilor 
urbane. Ţinem să subliniem în mod deosebit faptul că aceste căi nu repre
zintă „tipare" în care să se încadreze geneza fiecărui oraş în parte; este 
vorba de exprimarea unor stări de lucruri reale generate în condiţii ase
mănătoare, care pot fi grupate în funcţie de trăsăturile lor comune şi de 
tendinţa lor de dezvoltare. Căile de apariţie a oraşelor medievale sînt, fără 
îndoială, foarte diverse. In această diversitate de forme care exprimă ace
laşi conţinut istoric, se pot distinge unele direcţii principale de desfăşurare 
a procesului de constituire a oraşului medieval. 

După cum am mai arătat cu alt prilej 1 un rol deosebit în apariţia 
multora din aşezările urbane pe plan european l-au jucat centrele fortifi
cate cu funcţiuni politico-administrative, reşedinţe ale unor căpetenii feu
dale. Mare parte dintre aceste centre fortificate erau ridicate pe ruinele 
vechilor centre romane. In jurul acestor reşedinţe fortificate se stabileşte 
o populaţie diversă printre care şi elemente care încep să practice anumite 
meşteşuguri, mai cu seamă pentru satisfacerea cerinţelor de la reşedinţa 
respectivă. Cu vremea, prin creşterea populaţiei, prin creşterea ponderei 
activităţii productive, prin schimbul de produse organizat în această co
munitate, atît pe plan intern cît şi internaţional, ia naştere aici o aşezare 
al cărui nivel de dezvoltare economică depăşeşte, în linii generale, nivelul 
economic al unei aşezări săteşti. Pe această cale au apărut numeroase 
oraşe medievale din Franţa (Metz, Toul, Verdun), Germania (Asleben, 
J\llstedt, Zorbig), Polonia ( Biskupin, Gniezno, Poznan), parte din oraşele 
medie\' ale din Rusia (Vişgord, Halici), Cehoslovacia (Veligrad), Bul
garia ( Pliska, Preslav) etc. ; în ţara noastră asemenea aşezări sînt 
documentate în partea de nord a teritoriului Dobrogei (Garvăn-Dinogetia), 
pc linia Dunării sau în Transilvania (Biharea, Morisena) în primele secole 
al!' mileniului II (e.n.). Caracteristica acestei căi o constituie faptul că 

1 l'ro/1lema genezei ora;;ului medieual în lucrările recent apiimte in ţările vecine, in 
„Sl11dii", III'. :l, <111. 1963. 
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oraşele care au apărut pe această cale, s-au format în împrejurări politice 
foarte tulburi (năvăliri, migraţii de popoare etc.) cînd popularea centrelor 
fortificate se făcea în primul rînd din motive de apărare 1• 

Alte oraşe s-au format în regiuni miniere ca urmare a activităţii 
sistematice şi organizate de exploatare a unor minerale ca sarea, fierul, 
aurul, argintul, arama. Pe teritoriul patriei noastre, cu excepţia Transil
vaniei unde oraşe ca Turda, Dej, Baia Mare, Satu Mare etc. 2 sînt rezultatul 
exploatării mineralelor existente, n-avem decît foarte puţine cazuri. Este 
vorba de Ocna din Ţara Romînească rămasă de altfel într-o fază de dez
voltare preurbană, Baia, Tg. Ocna, Baia de Aramă şi Baia de Fier, ulti
mele două neatingînd nici ele vreodată faza matură de dezvoltare. 

Cele mai numeroase oraşe au apărut dintr-o piaţă sau tîrg periodic 
organizat ca urmare a activităţii productive din cadrul obştei săteşti unde 
îşi schimbau produsele muncii lor locuitorii, mai cu seamă meşteşugari, 
din satele învecinate, din satele mai îndepărtate sau elemente străine din 
sfera schimbului. Această cale prezintă două aspecte. Primul aspect constă 
în organizarea temporară a schimbului de produse în cadrul unei aşezări 
săteşti aservită sau nu unui stăpîn feudal, care prezenta cele mai burie 
condiţii, mai cu seamă geografice, pentru toţi participanţii la schimb (în 
acest caz era preferată aşezarea cu o poziţie cît mai centrală faţă de com
plexul de sate din regiune fiind pe traseul sau la încrucişarea unor drumuri 
comerciale). Aici durata etapei de transformare a satului diferă de la caz 
la caz. In această etapă au loc naşterea şi maturizarea formelor vieţii 
urbane: creşte numărul meşteşugarilor în vederea zilei de tîrg de obicei 
săptămînal ţinută. Pentru păstrarea produselor destinate schimbului se 
construiesc încăperi potrivite: dugheni, pivniţe, prăvălii, hambare etc. 
Aşezarea atrage atenţia negustorilor străini ce tranzitează mărfuri, dar de 
multe ori şi a domniei care îşi fixează reşedinţa aici, de unde se emit acte 
domneşti, contribuind astfel la dezvoltarea aşezării. In curînd se întîlnesc 
aici organe ale puterii centrale, (pîrcălabul, vornicul etc.), organe ale 
administraţiei municipale (judeţul şi pîrgarii) şi alte fenomene ale vieţii 
orăşeneşti (fortificarea, de pildă). Apariţia acestor elemente care n-au 
o cronologie strictă este în măsură să definească faza matură a aşezării 
urbane. Dar aceste elemente nu apar dintr-o dată. De la ivirea celor mai 
simple şi pînă la apariţia celor ce caracterizează viaţa orăşenească deplin 
formată trece de multe ori vreme îndelungată, uneori secole·întregi. Aceasta 
constituie aşa-numita etapă preurbană asupra căreia vom reveni mai jos 
în cazul Bucureştilor. Lăsînd la o parte cadrul european unde se întllnesc 
oraşe născute pe această cale (Franţa, Germania, Polonia, Rusia, Bul
garia etc.) 3 pe teritoriul Ţării Romîneşti constituirea în acest mod a ora
şelor medievaie este un .fenomen des întîlnit. Aşa, de pildă, Cornăţelul, 
Craiova, Tg. Jiu, Caracal, Ploieşti, Tg. Gilort, Ruşii de Vede etc., deşi 
unele dintre ele n-au atins niciodată sau foarte tîrziu faza matură de 

1 Ibidem. 
2 Pentru evoluţia Turdci, Dcj11h1i şi Satului Mare, vezi Doc. priv. ist. Rom„ Transil

vania. veac. XI-XII/, voi. II, p. 132, 376-377, 400, 435. 
3 Hibliografia corespunzătoare se află în St. Olteanu, Problema genezei oraşului me

dieval... în „Studii", nr. 3, an. 1963. Pentru Transilvania vezi Doc. priv. ist. Rom., veac. 
XI-X/I/, voi. I, p. 308; veac. XIV, voi. Jl, p. 285-290. 
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dezvoltare urbană, ilustrează din plin transformarea unor sate la ongma 
î11 centre urbane 1• Exemple asemănătoare se pot cita şi pentru Moldova şi 
Transilvania. Observaţii deosebit de interesante privind creşterea organică 
'' formelor de viată urbană în cadrul satului s-au făcut în urma săpăturilor 
arheologice întreprinse în aşezarea de la Coconi (reg. Bucureşti). Evo
luţia acestei aşezări care a rămas în stadiu preurban ilustrează tocmai 
'1Cea etapă intermediară în care se conturează prezenţa în faza embrionară 
a unor atribute ale vieţii orăşeneşti 2• Din observaţiile stratigrafice a 
reieşit prezenţa în aşezare a două faze de locuire legate organic între ele. 
Elementele de tip urban lipsesc în prima fază (sfîrşitul sec. XIV). Faza a 
două este cea în care apar elementele urbane arătate mai sus, indicînd 
tendinţa nouă de dezvoltare. Acesta este, prin urmare, primul aspect al 
căii de formare a oraşului dintr-o piaţă temporar organizată în cadrul 
satului. 

Al doilea aspect constă în organizarea acestui. tîrg periodic nu în 
cadrul satului, ci la o oarecare distanţă de el pe un loc care îndeplinea 
condiţiile necesare realizării schimbului de produse între locuitorii satelor 
din regiune (pe traseul sau ·la intersecţia drumurilor de negoţ, poziţie geo
grafică prielnică, puncte obligatorii de trecere, locuri de vamă etc.) 3• 

Cu vremea luau naştere aici aşezări permanente care de multe ori luau 
denumirea satului celui mai apropiat sau al stăpînului pe moşia căruia şi 
cu a cărui încuviinţare se organizau astfel de tîrguri. Aici se stabilea defi
nitiv o populaţie din satele din jur sau chiar şi străină ale cărei preocupări 
urmau să satisfacă, măcar în parte, cerinţele multiple ale membrilor colec
tivităţii: producind ea însăşi anumite obiecte sau achiziţionînd o serie de 
produse tranzitate. Asemenea situaţii se întîlnesc în Polonia, Rusia, ca şi 
în ţări din apusul Europei. Săpăturile efectuate la Tîrgşor confirmă naş
terea acestui oraş dintr-un asemenea tîrg periodic organizat în apropierea 
unor sate 4• 

1 St. Olteanu, Cercetări cu privire la geneza ora,~elor medievale din Ţara Romi
nească. în „Studii", an. 1963, nr. 6. 

2 Prezenta unui bogat inventar de unelte meşteşugăreşti, a formelor de turnat obiecte 
metalice, a unei mari cantităţi de zgură de fier, a numeroase grupări de bordeie şi locuinţe 
de suprafaţă, a ceramicii deosebit de evoluată ca tehnică şi ornament, în marc parte 
smălţuită, identică cu cca descoperită la Tîrgovişte, Tîrgşor şi alte oraşe, a cărămizilor deco
rate, a numeroase monede romîneşti şi străine la care se adaugă inventarul diferenţiat desco
perit în locuinţe precum şi fortificaţi.ile reprezentate prin trei şanţuri şi valuri de apărare 
aparţinînd unor faze consecutive, constituie argumente hotărîtoarc în a considera nivelul 
de dezvoJt.a·re social-economică al acestei aşezări deosebit, în linii generale, de cel .al aşeză
rilor săteşti obişnuite. (N. Constantinescu, Observaţii asupra satului fortificat din Ţara 
Rominească in sec. XIV-XV. •în S.C.I.V„ an. XIII (1962), nr. I, p. 39-80; vezi şi Cerce
t11rea arheologică a satului medieval pe teritoriu/ R.P.R. - realizări şi perspective, comu-
11icare prezentată la sesiunea ştiinţifică de arheologie medievală (laşi 28 mai-7 iunie 1963). 

3 Situaţii similare în Polonia (Al. Gicysztor, Le origini delia cita ne/la Polonia me
dievale, în Studi in onore di Armando Sapori, Milano, 1937, p 129-·143); pentru Transil
vania vezi Doc. priv. ist. rom„ veac. XI-XIII, voi. li, p. 243. 

4 Pe vatra vechiului centru economic 1111 s-au descoperit niveluri de viaţă care să 
ateste creşleroa organică a formelor urbane în cadrul unei aşezări rurale ca la Coconi. 
Lorni11ţele - ateliere de meşteri cu uneltele şi mij:loacele Im de lucru, dughenele, pivniţele 
dr„ descoperite dovedesc, din pund de vedere stratigrafic, inexistenţa unei •aşezări săteşti 
anterioare. Cele cîteva indicii de urme anterioare sînt disparate fără să indice un nivel 
continuu. Ele atestă prezenţa unor .aşezări rurale la o depărtare mai mică sau mai marc 
de vatra oraşului, care au avut însemnătatea lor în apariţia şi dezvoltarea Tîrgşorului. 
Prezenţa atelierelor meşteşugăreşti, a pivniţelor etc„ indică momentul în care pe locul unde 
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ln lumina celor prezentate pînă aci cu scopul de a încadra geneza 
oraşului Bucureşti în procesul general de apariţie a oraşelor medievale nu 
numai din ţara noastră, dar şi din alte ţări europene să examinăm modul 
concret în care s-a desfăşurat procesul de apariţie a oraşului care face 
obiectul cercetărilor noastre, a cauzelor care i-au dat naştere şi a căii pe 
care s-a desfăşurat acest proces. 

Precum se ştie Bucureştii apar ca aşezare urbană la sfîrşitul unei 
etape istorice în care sînt menţionate pentru prima oară în documente cele 
mai multe dintre oraşele Moldovei şi Ţării Romîneşti, anume sfîrşitul sec. 
al XIV-iea şi prima jumătate a sec. al XV-iea. Este o epocă într-adevăr 
de linişte în raport cu epoca ultimului val de popoare migratoare care 
sfîrşeşte cu năvălirea tătarilor. Este o epocă de oarecare dezvoltare eco
nomică a societăţii de pe teritoriul Ţării Romîneşti şi al Moldovei care 
n-a putut să nu influenţeze procesul de apariţie a aşezărilor urbane din 
această vreme. Numeroase izvoare printre care şi cele arheologice atestă 
popularea sau mai corect spus repopularea unor regiuni, printre care şi 
cea în care apar la mijlocul sec. XV Bucureştii, nelocuite sau slab locuite 
pînă atunci 1• La aceasta a contribuit, evident, şi închegarea unui organism 
politic, statul feudal de sine stătător, care să bareze, prin funcţiile sale. 
imixtiunile externe. Acest fenomen de înmulţire a populaţiei, desimea ei, 
constituie, aşa cum arată Marx, condiţia materială în sfera societăţii a 
manifestării diviziunii sociale a muncii 2 . Cum s-au manifestat premizele 
economice şi sociale din cadrul acestui proces de separare a meşteşugurilor 
de agricultură pe teritoriul Ţării Romîneşti, şi mai cu seamă în regiunea 
în care avea să se constituie oraşul Bucureşti, este bine să ştim măcar şi în 
linii generale. Unul din factorii majori care au stat la baza adîncirii pro
cesului de diviziune a muncii a fost creşterea cerinţelor de produse meşte
şugăreşti în cantităţi tot mai mari a unei populaţii în continuă creştere; 
acest lucru a făcut ca anumiţi indivizi din cadrul satelor să se specializeze 
din ce în ce mai mult în confecţionarea unor anumite produse meşteşugă
reşti de larg consum lărgind în modul acesta sfera de acţiune a celei de-a 
doua diviziune socială a muncii, proces mult mai vechi decît perioada 
asupra căruia stăruim. Astfel în aşezările săteşti se constată existenţa 
unor categorii de meşte~ugari deosebiţi de preocupările casnice care în 
timpul liber satisfăceau prin meşteşugul lor parte din necesităţile mem
brilor colectivităţii. Datele furnizate de săpăturiie arheologice coroborate 
cu cele documentare atestă existenţa pe teritoriul Tării Romîneşti şi al 
Moldovei în mediul sătesc în perioada de la sfîrşitul secolului XIV şi prima 
jumătate a sec. XV. a circa 11 ramuri meşteşugăreşti 3• în regiunea de 
naştere a Bucureştilor, în aşezările săteşti cercetate pînă acum, Străuleşti
Măicăneşti, Tei, Bragadiru, Dămăroaia, de pildă, s-a constatat prezenţa în 

se ţinea tîrgul periodic ia naştere o aşezare permanentă. A se vedea rapoartele ştiinţifice 
de săpături de la Tîrgşor din Materiale şi cercetări arheologice, IV-V I/I, editate, ca şi cele 
aflate în manuscris la Institutul de Arheologie Bucureşti. 

1 Doc. priv. ist. Rom„ veac. /II, XIV, XV, B. p. 22; Panait I. Panait, Observaţii 
arheologice pe şantierele de construcţii din Capitală, în Cercetări arheologice în Bucureşti, 
[Buc. 1962], p. 143; vezi şi săpăturile arheologice efectuate în ultimii ani pe teriforiul şi în 
regiunea Bucureşti, (mss la Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti). 

2 K. Marx, Capitalul, ed. 1948, voi. I, p. 330--331. 
3 St: Olteanu, Producţia meşteşugărească din Moldova şi Ţara Romînească în sec. 

X-XV /I (Probleme de bază în lumina cercetărilor recente), ln „Studii' nr. 4/1962, p. 874. 
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vremea indicată a unor meşteşugari ca fierari, olari, croitori etc., care 
lucrau pentru consătenii lor 1• Existenţa în primul rînd a acestor meşte
şugari a creiat necesitatea organizării schimbului de produse între locui
torii satelor din regiune. Cît priveşte premisele sociale, prezenţa relaţiilor 
feudale pe teritoriul Ţării Romîneşti la sfîrşitul sec. XIV este un lucru care 
nu mai necesită nici un comentariu. Precizări în legătură cu rolul stăpî
nului feudal în procesul de apariţie a Bucureştilor se vor face pe cît va fi 
posibil atunci cînd vom urmări calea de formare a oraşului amintit. 

Aşa dar, apariţia şi dezvoltarea aşezării urbane de pe Dîmboviţa este 
rezultatul firesc al aceluiaşi proces social-economic general care a stat la 
baza formării şi dezvoltării tuturor oraşelor medievale nu numai din ţara 
noastră, dar şi din celelalte ţări europene 2, ca urmare a adîncirii procesului 
de separare a meşteşugurilor de agricultură pe teritoriul de formare a 
fiecărui oraş. 

Aşa cum arătam mai sus acest proces s-a desfăşurat pe căi diferite, 
căi asupra cărora am insistat în paginile anterioare. Rămîne să vedem în 
continuare pe care dintre aceste căi s-a format oraşul Bucureşti. Menţio
năm de la început că excludem calea minieră a formării oraşului din motive 
lesne de înţeles : inexistenţa în regiune a resurselor de minerale în măsură 
să dea naştere unei industrii extractive. Rămîne prin urmare de văzut pe 
care din cele două căi au apărut Bucureştii: în jurul unei fortificaţii sau 
dintr-o piaţă periodic organizată în limitele satului sau în imediata lui 
apropiere. 

S-a susţinut în trecut şi chiar şi în unele lucrări recente, fără a fi îm
părtăşită însă întru totul, teza existenţei pe teritoriul viitorului oraş al 
Bucureştilor a unei cetăţi medievale construită înainte de mijlocul sec. XV, 
după căderea cetăţii Giurgiului, ca un punct de rezistenţă împotriv!l ex
pansiunii otomane ; în jurul acestei cetăţi şi în directă legătură cu ea s-ar 
fi format aşezarea de pe malul Dîmboviţii 3• Principalul argument în spri
jinul acestei teze este desemnarea Bucureştilor în actele originale emise 
de cancelaria domnească sau în unele izvoare narative, în slavoneşte sau 
în latineşte, cu termenii corespunzători de „rPALI." şi „castrum", a căror 
semnificaţie ar fi aceea de cetate. Ţinem să subliniem că, în ceea ce ne pri
veşte, contestăm existenţa unei cetăţi pe teritoriul vechi al 2ucureştilor, 
cu rol determinant în apariţia oraşului, din următoarele considerente. 
In privinţa terminologiei cu care se indică locul de emitere a documen
tului, în urma analizei termenilor din actele originale de limbă slavă din 
sec. XIV-XVI 4, am constatat unele lucruri care merită a fi reţinute. In 

1 Panait I. Panait, Contribuţii arheologice la cunoaşterea satului în sec. XV pe teFi
toriul de azi al Bucureştilor, în Materiale de istorie şi muzeografie, Buc„ 1964, p. 219-228; 
idem, Aşezări omeneşti în sec. XV pe teritoriu/ oraşului Bucureşti în lumina cercetărilor 
nrheologice, comunicare ţinută la Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, mss. 

2 V. V. Stokliţkaia-Tereşcovici, Originea oraşului feudal din apusul Europei, în „Ana-
lele romîno-sovietice", istorie, An. 1955, nr. 2. • 

3 Al. Lapedatu, Două vechi cetăţi romineşti, în B.C.M.I., III, p. 197; această teză 
se regăseşte în numeroase lucrări apărute ulterior şi chiar şi în lucrări recent apărute 
(Vezi de pildă, la P. Năsturel, Cetatea Bucureşti în veacul al XV-iea, în Materiale de istorie 
şi muzeografie, Buc„ 1964, p. 142-143, mai cu seamă). 

4 Menţionăm că este absolut necesar a se merge la original deoarece în colecţia de 
Doc. priv. ist. Rom„ editată de Acad. R.P.R„ termenul „rpa.n:" este tradus cu sensuri dife
rite, astfel că din traduceri nu se poate deduce termenul exact din original. 
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cazul următoarelor şapte oraşe din Ţara Romînească : Argeş, Bucureşti, 
Tîrgovişte, Cîmpulung, Piteşti, Gherghiţa şi Tîrgşor 1, oraşe din care s-au 
emis numeroase acte domneşti (de ordinul zecilor), indicarea de către 
diac a locului de emitere a actului este însoţită de termenii „rPAll" şi 
„BAPOW" în cazul documentelor originale slavone ; de pildă : s-a scris 
în f PAll sau BAPOW Bucureşti, Tîrgovişte etc. Frecvenţa celor doi ter
meni în documentele emise din cele 7 oraşe amintite este următoarea : 
pentru Bucureşti şi Tîrgovişte, cu excepţia cîtorva acte în care locul de 
emitere este indicat prin termenul „BAPOW", în toate actele, inclusiv 
în cele din sec. XVI şi chiar din sec. XVII, termenul folosit este cel 
de „rPAll". Pentru oraşele, Argeş, Cîmpulung, Piteşti, Gherghiţa şi 
Tîrgşor situaţia este inversă faţă de cea constatată pentru Bucureşti şi 
Tîrgovişte, adică este mai frecvent termenul „BAPOW". în cazul celorlalte 
oraşe din Ţara Romînească din care uneori se emit ocazional un număr 
foarte mic (între I şi 5) de acte domneşti 2 apare numai termenul de 
„BAl?OW". înainte de a formula încheierile ce se desprind pe baza acestor 
constatări, să încercăm să explicăm deosebirea din punctul de vedere al 
terminologici de limbă slavă dintre cele două grupuri de oraşe : grupul 
celor 7 oraşe indicate cu 2 termeni („fPAll" şi „BAPOW") şi restul ora
şelor indicate cu un singur termen („BAPOW"). Următoarea observaţie 
făcută în acest sens are merii rea, după părerea noastră, să explice această 
deosebire : toate cele 7 oraşe (Bucureşti, Tîrgovişte, Argeş, Cîmpulung, 
Piteşti, Gherghiţa şi Tîrgşor) au devenit în cursul secolelor XIV-XVI 
reşedinţe domneşti permanente sau oraşe de scaun de unde s-au emis 
numeroase acte domneşti. ln fiecare oraş menţionat exista o curte dom
nească construită din piatră de obicei, avînd aspectul unui nucleu for
tificat. în cazul unora dintre aceste oraşe cronicele, relatările unor că
lători străini sau menţiunile documentare sint edificatoare, iar rezultatele 
săpăturilor arheologice, acolo unde ele s-au efectuat, confirmă această 
stare de lucruri. Pentru autorul cronicii moldo-polone clădirea fortificată 
din Bucureşti cu prilejul luării lui de către Ştefan cel Mare este un 
„zamek" 3, adică un castel. Pentrn autorul cronicii lui Ştefan cel Mare 
(\'ersiunea în I. germană a lui Schedel) aceiaşi construcţie de pe Dîm
boviţa la 1479 este un „SchloB" 4, adică un palat, castel. Verancius mai 
întîi şi apoi Iacob Bongars menţionează în descrierile lor „Castelul din 
Bucureşti" (castellum, Ic chateau) 5• 

La 22 noiembrie 1517 redactorul unui act domnesc indica locul de 
emitere al actului „în noile curţi din oraşul Piteşti" 6.Prin urmare este 
\'orba de ridicarea în jurul anilor 1516-1517 a unei reşedinţe domneşti 
la Piteşti. 

1 O singură menţiune se referă la cda_tea Giur~iului unde efectiv a existat o cetate 
(Doc. pnv. ist. Rom., veac. ,\V/fi-XV. B, p. fo). 

2 De pildă: din Caracal 1 act, din Rîmnic 3 acte, din Craiova 2 acte, din Floci 2 acte, 
din Buzău 5 acte, din Giurgiu 1 act. 

3 I. Bogdan, V echi/e cronici pînă la Ureche, Bucureşti, 1931, p. 176. 
4 I. Chiţimia, Cronicile lui Ştefun cel Mare (versiunea germană a lui Schedel), Buc„ 

1942, p. I, s. IX. 
5 I. Papiu, Tesauru de monumente istorice pentru Rominia, Buc., 1864, Tom. III, p. 

178. Hurmuzaki, vol. XI, nr. 317, p. 192. 
6 Doc. priv. ist. Rom„ veac XV!, B, vol. I, p. 132. 

24 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



Termenul „rPAll" apare, în cazul Piteştilor, după această dată. 
Săpăturile efectuate la Tîrgovişte, Tîrgşor şi, se pare, şi la Bucureşti au 
scos la iveală zidurile sau şanţurile de fundaţie ale acestor ziduri din 
complexul curţilor domneşti 1• Aşa dar, existenţa în cele şapte oraşe în 
decursul sec. XIV-XVI a acestor curţi domneşti fortificate, loc de emitere 
a numeroase acte domneşti, a făcut posibilă aprecierea oraşelor respective 
ca fPA,ll-uri. Este de la sine înţeles că nu poate fi vorba de cetăţi. Ar 
însemna ca în toate cele 7 oraşe să fi existat cîte o cetate. Or, este exclus 
ca aceste cetăţi, măcar unele din ele, să nu fi rămas pînă în zilele noastre 
sub formă de ruine sau să nu fi fost menţionate în diverse descrieri ale 
oraşelor în cauză. Pentru Bucureşti mai cu seamă, despre care avem 
multe descrieri ale unor călători în sec. XVI şi XVII ar fi fost imposibil 
să nu fi fost menţionată cetatea, dacă ar fi existat, luîndu-se în conside
raţie semnificaţia termenului slavon „rPA,ll", destul de frecvent întîlnit 
şi în secolul XVII în documentele slavone emise din Bucureşti. Deal
minteri rezultatele cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul oraşului 
Bucureşti sînt deja în măsură să infirme existenţa unei asemenea cetăti 
pe vechiul teritoriu al oraşului. Cît priveşte complexul arhitectural re
prezentat prin curtea domnească, el se integra deplin în ansamblul vieţii 
orăşeneşti încît în unele documente semnificaţia termenului „rPAll" 
este aceia de oraş. Intre anii 1474 şi 1476 Basarab voievod anunţa pe 
orăşeni despre venirea în Bucureşti a unui negustor turc „cu marfă bună 
şi multă", invitîndu-i pe cei care vroesc „să-şi trimită omul şi să se toc
mească şi să se în\'oiască cu turcul în rPAll Bucureşti" 2• Este afară 
de orice îndoială că nu e vorba de o cetate, ci de oraşul Bucureşti. de 
Urgul propriu-zis unde aveau loc asemenea tranzacţii comerciale. „Viata 
lui Vlad Ţepeş" menţionează episodul negustorului care şi-a lăsat căruţa 
cu marfă pe uliţa „rPAll"-ului, deci pe uliţa oraşului; prin urmare termenul 
„rPAll" are neîndoielnic, sensul de oraş 3 . La 11 septembrie 1569 Ale
xandru voievod întărea m-rii Glavacioc mai multe ocine dăruite de fiica 
lui Hamza ban pentru pomenirea tatălui ei, a soţului ei, a fiilor lor etc. 
După moartea lor Barbut postelnic cu fraţii săi au adus trupurile dona
torilor amintiţi care fuseseră înmormîntate în „rPAll" Bucureşti, deci 
în oraş, şi le-au înmormîntat la mănăstirea Glavacioc 4• Şi în acest caz 
este vorba, prin urmare, de semnificaţia de oraş a termenului slavon 
„rPA.U". 

In concluzie se poate afirma fără putinţă de îndoială că o cetate 
propriu-zisă pe vechiul teritoriu al oraşului Bucureşti cu rol determinant 
în apariţia oraşului n-a existat niciodată. Fortificaţiile existente care 
reies din semnificaţia generală a termenului slav „rPAll" şi pe care le-a 
ridicat Vlad Ţepeş în primii ani de domnie în Bucureşti nu sînt altceva 
decît ansamblul întăriturilor curţii domneşti din oraşul de scaun, întă~ 

1 Vezi rapoartele de săpături publicate în Materiale şi cercetări arheologice, pcntrn 
Tîrgşor; Cercetări arheologice în /311c11reşti, pentru Bucureşti ; rapoarte de săpături în manu
scris la lnstit. de Arheologic Buc., pentru Tîrgovişte. 

2 I. Bogdan, Relaţiile„. p. t:n 
3 Cronicile slavo-ro111i11e din sec. XV-XVI publicate de I. Bogdan, ediţia P. P. Panai

tescu, p. 203, 210. 
4 Doc. priv. ist. Rom., veac. XVI, B, voi. III, p. 328; IV, 337. O semnificaţie similară 

are şi termenul latin „castrum". La 17 noembrie 1476 se făcea cunoscut braşovenilor „quo
modo castrum Bocorcchst lucratus în die sabathi proximi" {I. Bogdan, Relaţiile„. p. 357). 
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rituri care în cazul Bucureştilor şi Tîrgovştei, oraşe-capitală în sec. 
XV-XVI, erau, fireşte, mai proieminente explirîndu-se în acest fel frec
venta utilizare a termenului „fPALI." în raport cu cel de „BAPOill" în cazul 
celor 2 oraşe susamintite. „Viaţa sfîntului Nicodim" alcătuită de ieromonahul 
Ştefan din Tismana după un text tipărit în 1763 şi după un vechi manuscris, 
nu face decît să confirme această concluzie. Aici se arată că „Basarab voievod 
cel Tînăr au început cu domnia întîia în Bucureşti şi au făcut cetatea Bucu
reştilor adecă curtea domnească cea veche" 1• 

în ceea ce priveşte raportul dintre curtea domnească şi apariţia 
oraşului Bucureşti vom vedea mai departe că aşezarea de pe Dîmboviţa 
este anterioară momentului de stabilire a reşedinţei domneşti în această 
aşezare. 

Ne-a rămas de analizat ultima cale de formare a oraşului feudal : 
dintr-o piaţă periodic organizată în cadrul satului sau în imediata lui 
apropiere. Oraşul Bucureşti s-a născut pe această cale. Săpăturile arheo
logice efectuate pînă în prezent pe teritoriul oraşului au avut darul să 
precizeze că Bucureştii au devenit aşezare de tip urban către mijlocul 
sec. XV dintr-o piaţă periodic organizată la marginea unor aşezări rurale 
ca urmare a creşterii diviziunii sociale a muncii, a intensificării procesului 
de separare a meşteşugului de agricultură în regiunea de formare a lui, 
aşa cum am avut prilejul să constatăm mai sus. Descoperirile făcute în 
decursul unui deceniu au arătat două lucruri : că nucleul de formare a 
oraşului (este vorba de vechiul nucleu din sec. XV-XVI) însumează supra
faţa teritorială cuprinsă între : biserica Răzvan către nord-est, bise
rica Colţea la nord (aceasta fiind limita maximă către nord), Poşta 
Centrală şi biserica Sf. Dumitru (Poştă) la vest, rîul Dîmboviţa la sud, 
str. Patria şi Sf. Ioan cel Nou la sud-est, biserica sf. Gheorghe Vechi la 
est 2 ; această arie geografică a fost repopulată, devenind aşezare sta
bilă, permanentă către mijlocul sec. XV. Nivelurile de viaţă şi urmele 
descoperite pe această rază teritorială (este vorba de acele descoperiri 
care atestă urme stabile de viaţă, ca de pildă, bordeie, cuptoare de ceramică 
sau de altă natură, gropi de bucate sau aşa numitele gropi de gunoaie etc., 
şi nu urme întîmplătoare, disparate ca, de pildă, fragmente ceramice care 
pot proveni din altă parte) indică o continuitate de viaţă din cele mai 
vechi timpuri, cu unele perioade de întreruperi, pînă în sec. XI-XII. Urmează 
o întrerupere a locuirii acestei mici suprafeţe în limitele expuse mai sus, pînă 
către mijlocul sec. al XV-iea cînd se constată aşezarea permanentă numită 
în documentul din 1459 Bucureşti 3• 

1 Viaţa prea cuviosului nostru Nicodim sfinţitul..„ tipărită de Iosif Bobulescu, Buc„ 
1883, p. 67. „„.'au făcut cetatea" are sens de refacere. 

2 Această arie de formare a fost susţinută de D. Rosetti, Curtea veche, în Bucureştii 
de odinioară în lumina săpăturilor arheologice, Buc. 1939, p. 147-148 (harta), iar recent 
de Paul Cernovodeanu într-o luc!'are aflată î11 mss. citată de D. Berindei în Oraşul Bucu
reşti, reşedinţă şi capitala Ţării Romîneşti 1459-1862, Buc„ 1963, p. 18. Păreri asemănă
toare se găsesc şi în alte lucrări ca : Bucuresti. Scurt istoric, sub redacţia lui Florian Geor
gescu, Buc„ 1960, p. 18; 1"1ateriale şi cercetări arheologice, VII, p. 638. 

3 Este cazul să subliniem în paranteză ca un bun cîştigat al istoriografiei noastre 
actuale identificarea cetăţii Dimboviţa din izvoarele din a doua jumătate a sec. XIV cu 
punctul de vamă situat pc aşa numitul drum al Brăilei, între Rucăr şi Tîrgovişte, punct de 
vamă menţionat adesea în privilegiile comerciale acordate braşovenilor în prima jumătate a 
sec. XV. (v. I. Bogdan, Relaţiile„. passim). 
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In cîteva Jocuri de pe această suprafaţă de formare a oraşului au fost 
descoperite unele fragmente ceramice databile în sec. XIII şi XIV. Dar 
aceste descoperiri sînt disparate, întîmplătoare, iar elemente materiale 
care să indice un nivel stabil de aşezare din sec. XIII şi XIV ca bordeie, 
cuptoare etc., n-au fost descoperite, deşi săpăturile şi sondajele efectuate 
pînă acum acoperă întreaga sau aproape întreaga suprafaţă a nucleului de 
apariţie a oraşului. Aceste urme disparate din sec. XIII-XIV arată însă 
că undeva în apropiere, în afara razei acestei suprafeţe de teren menţio
nate, au existat aşezări săteşti explicîndu-se în acest mod provenienţa frag
mentelor ceramice ieşite la iveală. O situaţie similară am văzut că a existat 
şi la Tîrgşor. într-adevăr în jurul acestui centru de formare a aşezării 
urbane, la o depărtare mai mare sau mai mică, au fost descoperite unele 
aşezări săteşti la Măicăneşti, Tei, Dămăroaia, Bragadiru, de pildă, datînd 
de la sfîrşitul sec. XIV şi din secolul următor, Dragomireştii şi Grozăveştii 
menţionaţi în documente în sec. XV 1 sau urmele de viaţă din sec. al XIV-iea 
şi începutul sec. al XV-iea de la Radu Vodă, Mihai Vodă, Dobroteasa, 
Ciurel, Pantelimon, Militari etc., care indică prezenţa incontestabilă a 
unor aşezări stabile şi în aceste locuri 2. 

Aşa cum am avut prilejul să constatăm mai sus, în cadrul acestor 
aşezări rurale se manifesta procesul de dezvoltare a meşteşugurilor săteşti 
dovedit prin descoperirea urmelor activităţii unor categorii diferite de 
meşteşugari. Numai datorită manifestării acestui proces de diviziune so
cială a muncii în această regiune s-a ivit necesitatea de schimb a pro
duselor economiei agrar-pastorale şi meşteşugăreşti ale locuitorilor din 
această regiune organizîndu-se, probabil, cu încuviinţarea stăpînului feudal, 
un tîrg periodic, săptămînal de obicei, într-un anumit Joc care să întru
nească anumite condiţii, de ordin geografic mai cu seamă (punct central, 
aşezare geografică favorabilă etc.) convenabile locuitorilor satelor din 
regiune. 

Asemenea condiţii au fost îndeplinite de teritoriul de pe malul stîng 
al Dîmboviţei unde se va forma în sec. XV oraşul 3• Aceste condiţii au 
permis organizarea aici, în mod periodic, a schimbului de produse de către 
locuitorii satelor vecine. Descoperirea în urma cercetărilor competente a 
arheologilor Panait şi Constantiniu în aşezarea de la Străuleşti în prima 
fază de locuire (sf. sec. XIV) a unor obiecte de provenienţă străină aşezării 
pare să indice organizarea şi ţinerea acestui tîrg într-o primă etapă la 

1 Doc. priv. ist. Rom. veac. XIII, XIV, XV, B. p. 125, 212. 
2 A se vedea rapoartele de săpături efectuate pe teritoriul actual al Bucureştilor 

publicate în Materiale şi cercetări voi. IV-VIII; Cercetări arheologice în Bucureşti, cule
gere a M.l.B„ voi. I, precum şi rapoartele din ultimele campanii arheologke aflate în mss. 

3 Asupra existenţei acestor condiţii geografice deosebit de favorabile pe care Ic-a 
întrunit vechea vatră a Bucureştilor de pe valea Dîmboviţei a se vedea preţioasele studii ale 
lui Gh. Vîlsan, Bucureştii din p. v. geografic. Temelia Bucureştilor. Extras din Anuarul de 
Geografie şi Antropografie, Buc. 1909-1910; V. Mihăilescu, Bucureştii din p. v. antropo
geografie, în Anuarul de geografie şi antropogeografie, 1914/1915, p. 162; Tr. Stănescu, R. 
Gherghel, D. Ciobotaru şi I. Popescu, Bucureşti - Capitala patriei noastre, în „Natura", 
an. XI, nr. 5, p. 9; P. Coteţ, Unele date privind geomorfologia zonei oraşului Bucure,~ti, în 
Probleme de geografie, voi. X (1963), p. 70-71. 
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sfîrşitul sec. XIV şi începutul sec. XV 1• O deosebită însemnătate în trans
formarea acestui tîrg periodic într-o aşezare stabilă, permanentă a avut-o 
deschiderea drumului de comerţ care unea Braşovul cu Giurgiu) fie prin 
valea Dîmboviţei, dar mai ales prin Valea Prahovei acesta fiind drumul 
cel mai direct, trecînd prin teritoriul viitorului oraş Bucureşti. Pînă la 
deschiderea acestui drum părţile dunărene erau legate de Braşov fie prin 
aşa-numitul drum al Brăilei urcînd pînă la Piua Pietrii, fie prin drumul 
care ducea de la Cîmpulung la Piteşti, Slatina şi de aici la vadurile 
Dunării. Alte drumuri documentate la sfîrşitul sec. XIV care legau Turnul 
şi Giurgiu! de Braşov şi Sibiu treceau prin Ruşii de Vede, Piteşti·, 
Curtea de Argeş, Cîmpulung 2, şi respectiv prin apropierea viitorului 
Bucureşti pe la Velea, Ciupa, Piteşti, Curtea de Argeş, de unde 
se bifurca spre Sibiu şi Cîmpulung. Acesta din urmă este documentat la 
sfîrşitul sec. XIV în aşa-numitul „itinerar de la Bruges" 3• Folosirea 
acestui ultim itinerar care ocolea locul de apariţie al viitorului oraş Bucureşti, 
arată inexistenţa unei aşezări ca şi aceia a unui drum de comerţ prin acest 
loc la acea dată. Popularea mai intensă a acestei regiuni ca şi defrişările 
făcute aici au facilitat deschiderea noului drum de negoţ către mijlocul 
primei jumătăţi a sec. XV. In această vreme încep a fi menţionaţi vameşii 
de la Prahova, regimul vamal instituit aici fiind asemănător celui de la 
Rucăr 4

• Frecventarea acestui drum de către caravane de negustori care 
tranzitau diverse mărfuri a grăbit procesul de constituire a unei aşezări 
permanente în acest punct de popas unde în zilele de tîrg se vindeau sau 
se achiziţionau produsele aduse spre vînzare. Cu vremea, anumite elemente 
din cadrul satelor din apropiere, din sfera producţiei şi a circulaţiei s-au 
stabilit aici căutînd să satisfacă necesităţile caravanelor negustoreşti care 
poposeau aici, iar în zilele de tîrg, măcar în parte, necesităţile locuitorilor 
din satele vecine. Acesta constituie momentul principal al procesului de 
apariţie a aşezării permanente de pe malul Dîmboviţei. Fără acest factor 
hotărîtor asemenea procese rărnîn într-un stadiu embrionar fără a cunoaşte 
faza de maturizare, adică de transformare în aşezare de tip urban. Astfel a 
luat naştere aşezarea permanentă a cărei populaţie a crescut prin stabi
lirea aici şi a altor categorii sociale. Săpăturile arheologice au scos la 
iveală în numeroase puncte de pe teritoriul vechiului nucleu al oraşului, în 
limitele pe care le-am expus mai sus, locuinţe, cuptoare de ars ceramica, 
cuptoare de reducere a fierului, creuzete pentru turnarea metalelor pre
ţioase şi semipreţioase, unelte meşteşugăreşti, toate dovedind existenţa 
unor meşteşugari începînd aproximativ de la mijlocul sec. XV; totodată 
au fost scoase la iveală numeroase fragmente ceramice lucrate la roata 
rapidă, dintr-o pastă fină, diferite vase de ceramică cu suprafaţa interioar5 
acoperită cu smalţ \'erde, brun etc., forme suple şi variate 5• 

1 Panait I. P<rnait, Contribuţii arheologice la cunoa,~terea satului în secolul al XV-iea 
pe teritoriu/ de azi al !311rnreştilor, în Materiale de istorie ,~i muzeografie, Buc., 1964, p. 22 l 
şi următoarele. 

2 Relatările lui Pcler Sparnau şi Ulrich vom Tennstiid1. din 1383, în N. Iorga, 
Acte ,~i fragmente, Buc., 1897, voi. III, p. 1-2. _ 

3 Itinerariul de la Bruges reprodus din J. Lelcvel, Geographie du Afoyen Age, voi. IV, 
p. 281-303. 

• I. Bogdan, Relaţiile ... , p. 20-21. 
s Materiale şi cercetări arheologice, Vili, p. 771; Cercetări arheologice în Bucureşti, 

p. 143-145. 
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Stabilirea reşedinţei domneşti în această aşezare de către Vlad Ţepeş 
în primii ani de domnie 1 a contribuit la dezvoltarea ei mai ales prin 
corpul de meşteşugari afectat nevoilor de la curtea domnească. O situaţie 
similară se constată la Suceava unde curtea domnească se construieşte la 
sfîrşitul sec. XIV în mijlocul tîrgului evacuîndu-se în prealabil pivniţele, 
atelierele şi casele orăşenilor 2• Deosebirea existentă între cele două faze 
de la Străuleşti (faza I-a sfîrşitul sec. XIV şi faza II-a mijlocul sec. XV) în 
sensul descoperirii în faza a doua a unui material incomparabil mai bogat 
şi variat cu multe obiecte datorate schimbului, reflectă după părerea 
noastră, creşterea ca importanţă economică a aşezării de pe Dîmboviţa, 
a influentei ei asupra satului pomenit 3• In ceea ce priveşte originea nu
melui Bucureşti este posibil ca numele să fi fost împrumutat de la cea mai 
apropiată aşezare sătească pe care arheologii urmează să o identifice sau, 
probabil, numele a fost dat de unul din stăpînii feudali din această regiune. 
De altminteri fenomenul de împrumut al numelui de la aşezarea sătească 
apropiată se confirmă în cazul unor oraşe sau tîrgşoare ca Fălticeni, Bur
dujeni, Moineşti, unde alături de aşezările respective sînt menţionate 
aşezări săteşti anterioare cu acelaşi nume. Acelaşi lucru pare să fie şi în 
cazul Piteştilor alături de care este menţionat satul Piteşti 4• 

O ultimă chestiune asupra căreia ne propunem să stăruim în conti
nuare este cea a etapelor de dezvoltare a aşezării. Fireşte că oraşul 
în adevăratul înţeles al cuvîntului cu toate formele şi instituţiile 
lui urbane mature n-a putut lua naştere dintr-o dată. De la apariţia pri
melor elemente urbane şi pînă la maturizarea lor a fost nevoie, uneori, de 
o întreagă epocă istorică. In c,azul Bucureştilor această etapă de formare 
a aşezării urbane în care cresc şi se dezvoltă formele vieţii urbane, etapă 
numită în ţările vecine preurbană 5, a durat aproape un secol. Locul im
portant ocupat de meşteşugari în cadrul general al producţiei, apariţia 
pieţii permanente în cadrul aşezării, apariţia organelor puterii centrale, 
constituirea organelor administraţiei municipale (judeţul şi pîrgarii) etc„ 
sînt fenomene mature ale vieţii orăşeneşti, singurele în măsură să indice 
depăşirea în sec. XVI a fazei preurbane. Numai de aici înainte se poate 
vorbi de oraşul Bucureşti ca un oraş în adevăratul înţeles al cuvîntului. 
Numai aşa poate fi înţeleasă importanta teză din tezaurul gîndirii marxist
leniniste care defineşte oraşul din faza matură de dezvoltare ca punct de 
concentrare a populaţiei, a uneltelor de producţie, a capitalului, a necesităţi-

1 ln legătură cu aceasta dornrnenlul din 23 mai 1'158 este foarte important. La dala 
amintită Vlad Ţepeş cere din Gherghiţa braşovenilor să-i trimită nişte meşteri. Este posibi I 
ca meşterii chemaţi să fi fost angajaţi la construirea curţii domneşti din Bucureşti unde 
urma să rezidcze Domnul în anii urmiitori. Nu e locul să stăruim aci asupra motivului care 
l-a determinat pe voievodul Ţării Romîncşti să stabilească reşedinţa la Bucureşti. Folosim 
acest prilej să reliefăm încăodată foptul că aşezarea cu caracter urban de pc Dîmboviţa este 
anterioară actului social-politic de stabilire a reşedinţei domneşti. 

2 Studii şi cercetări de istorie veche, VI, nr. 3--1, p. 772; M. Matei, Contribuţii arheo
logice la istoria oraşului Suceava, Buc„ 1963, p. 39, 63-66, 70 şi 76. 

3 P. I. P;inait, Contribuţii arheologice la cunoaşterea satuhli Îll secolul al XV-iea pe 
teritoriu/ de azi al /3ucure,5tilor, în Materiale de istorie ,5i muzeografie, [Buc. 196.t]. p. 221 
şi următoarele. 

4 Doc. priv. ist. Rom„ veac. XVI B„ voi. II, p. '14. 
s Vezi de pildă pentru Polonia \V. Henscl, L'etude des villes du haut moyen âge 

en Po/ogne au moyen de la methode archeo/ogique, în Dacia, V, ( 1961 ). 
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lor şi mijloacelor de a le satisface 1, ca centru al meşteşugarilor şi al comer
ţului, al producţiei de mărfuri şi al circulaţiei de mărfuri. 

în concluzie, în urma celor expuse mai sus devine evident că oraşul 
Bucureşti este rezultatul procesului general de scindare a sferei unice de 
producţie în sfere deosebite în cadrul obştei săteşti medievale, proces 
manifestat aşa cum am văzut şi în regiunea de formare a lui. Calea de 
constituire a aşezării urbane de pe Dîmboviţa este cea a pieţii sau tîrgului 
periodic organizat în afara propriu-zisă a satului, pe un loc central care 
îndeplinea condiţii geografice prielnice unde se schimbau produsele satelor 
din regiune. Deschiderea drumului comercial direct, care unea Braşovul cu 
Giurgiu! prin valea Prahovei mai cu seamă, a grăbit transformarea acestui 
tîrg periodic într-o aşezare permanentă; acesta este de fapt momentul 
principal prin stabilirea aici a unor elemente săteşti din sfera producţiei 
~i a circulaţiei dar şi a altor categorii sociale, pentru a răspunde măcar în 
parte necesităţilor locuitorilor din satele vecine şi ale caravanelor negus
toreşti care în drumul lor spre Braşov sau Dunăre poposeau în această 
aşezare. Stabilirea aici a reşedinţei domneşti în primii ani de 
domnie a lui Vlad Ţepeş a constituit efectul, iar nu cauza apariţiei 
oraşului. Ea a contribuit lnsă la dezvoltarea ulterioară a aşezării şi la 
maturizarea atributelor vieţii orăşeneşti din cadrul aşezării de pe 
Dîmboviţa. 

1 K. Marx-Fr. Engels, Opere, voi. III, Buc„ 1958, p. 51. 
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