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Istoriografia românească consacră raporturilor dintre 
oraş ş i sat o importanţă prioritară, consi.derînd de fiecare 
dată că în structura economică a societă~ii aceste rapor
turi se răsfrîng pe celelalte planmi, generînd direcţii 
dintre cele mai caracteristice. 

Studiul problemei cunoaşte, pe mă,'llra completării 
informaţiei , noi elemente, ce relevă aportul celor două 
componente la viaţa, social-economică generală, de pe întreg 
teritoriul patriei . 

Se constată că apari ţia vieţii urbane în Ţara Româ
nea.scă, în secolele XIII-XIV, ş i dinamica ei atunci ş i 
în veacurile mmătoare, sînt condiţionate de existenţa 
unei concentrări de sate. Din mijlocul acestora , unul, de 
obicei central, sau de confluenţă a mai multor văi, în 
zona de munte, tîrgul, la început ocazional, sau la date 
calendaristice stabile ş i mai apoi permanent, ·e desprinde 
devenind centrul urban al zonei . .Afirmaţia arhiepi ·co
pului Ioan de Sultanieh, după care în Ţara Românească 
nu erau „orn,şe mari, ci multe sate" 1, poate fi luată drept 
mărturie, doar în acest context. 

În cazul Bucureştilor acest aspect capătă un contur 
tot mai precis, pe măsura amplificării cercetr1rilor arheo
logice, ee au în vedere cu predilecţie fazele t impurii de 
dezvoltare a oraşului . 

Numai existenţa unei reţele de sate Rituate în baz i
nul Argeşului mijlociu, de-a lungul Colentinei, Dîmbovi
ţei, CiorogÎI'lei şi Sabarului, Argeşului sau, mai spre nord 
şi nord-e, t, pe Snagov ş i malmile rîului Pasărea, a putut 
determina, în veacul al XIV-lea, atingerea fazei urbane la 
Bucureşti . Din reţeaua rmală a Bucmeştilor de la început 
făceau parte sate ca Măicăneşti şi Măneşti pe Colentina, 
Grozăveşti pe Dîmboviţa, Bragadiru pe Sabar, pentru ca 
numărul lor să se amplifice simţitor în secolele următoare2 • 

Acelaşi proces se distinge ş i în cazul altor centre. 
Cîmpulungul amintit la 13003 şi Curtea de Argeş menţio
nată cu prilejul evenimentelor din 13304, dar mai veche 
cu două secole, după cum o demonstrează cercetări recente5, 

grupau mulţimea sa.telor ele sub munte, de tipul Cetăt;e
nilor, Retevoieştilor, Suslăneşt ilor etc. La rîndul ei 
Brăila, atesta.tă documentar la 13506, constituia nucleul 
satelor din răsăritul Bărăganului, de pc malul stîng, clin 
cotul Dunării ş i de pe drumul ce cobora lJe Siret . Centre 
mai mărunte, Slatina la 13687 şi Rm. Vîlcea la 13888 

trebuie sr1 se fi aflat în mijlocul unor grupuri de 'ate ele 
pe cursul inferior şi mijlociu al Oltului ş i de pe malmile 
afluenţilor aferenţ i. În secolul al XIV-lea, Severinul 
concentra o mulţime de sate de pe Dunărea mehecliu
t;eană, care ascultau de mitropolitul ortodox Daniil Cri 
topul (Antim) a cărui reşedinţă era la Severin 9• 

Cînd în 1385, Peter Sparnau ş i Ulrich von 'rennstMt, 
notau Zimnicea , Ruşii ele Vede, Piteşti 10 , acestea erau 1:1, 
rîndul lor centre mai mici ::;~m mai mm·i pe drumul de 

1. Ş. Papacoslea, Un că/ă lor în (ăr ilc romtin c la începutul veacului 
al XV- iea, 'in „Studii" , 18, nr . 1, 1965, p. 173. 

2 Pana it I. Panait, D ezvoltarea economicii şi soc ială a aşc:ărilor din 
ba:i1111I mijlociu al Argeşului în sec. X I V - X V I , teză de cloc loral , ma 
nu scr is . 

3 lslori a Hom âni ei în dale , Edi tura e nc i c l oped i că nirnflnă , Buc u-
reş ti , 1971. , p. 70. 

4 Ibid em, p. 72. 
6 Săpături efectuate de cerce lăloru l Nicolae Consta ntin escu. 
6 Istoria Homfmiei în dale, E dilura e ncic l opedică români\ , Bu cureşti, 

1971 , p . 74. 
7 lbicl em, p. 7!i. 
8 Ibidem, p. 80. 
9 Dinu C. Giurescu , Tara J?nml111 easc1,/ în sec. X J\ ' - X\', Etl ilurn 

ştiin\ifică, Bucureşti l!J7:1 , p. B5!i. 
10 lslorin Român i i în da le, Ed ilurn cnciclopedii;ă romfmă, Bu cu

reşti, 1971, p. 79. 

h1 Dunăirc Rpl'e Argeş ş i :-1prn Tmnsilvania, situate pe 
Vedea ş i Teleorman. 

La Turnu (Măgurele) Re întîlneau, în vremea lui 
Mircea cel Bătrîn, săteni clin aşezrwile <le la confluenţa 
Oltului cu Dunărea 11• Giuro-iul 12, principaJul avanpost 
la Dunăre, ~11-1 iglU'a o bună 1-1upraveghcre va<luh1i ş i prin
cipalului drum cătl'e Bucureşt i ~ i noua capitafă. de la 
Tîrgovişte , polarizînd o parte din aşcz~tr ile rurale din 
această zonă. 

Ori'.\işul de Floci 8e constituie ş i el drept punct zonal 
al satelor de cîmpic, de pc rîul Ialomiţa . 

Chiar ş i centrele portuare dobrogene, l' C~inute de por
tulane, dispuneau de un hinterland agrar, popuhtt cu săteni 
români ce produceau o parte clin bunurile atît de căutate 
de negustorii europeni. 

Cu s iguranţă că informaţia viitoare, în cadrul căreia 
investi gaţiil e arheologice sînt încă la început , va completa. 
reţeaua demografică din centrul Cîrnpiei Române, rele
vînd fli alte centre de rn.a i mare sau mai mică, importantă, 
rt căror evoluţie a, fo. t nemijlocit legată de l'ondul demo
grafic local. 

Practic, în economia medievală din 1-1ecolele XIV- XV, 
toate compartimentele : cultura phntelor ş i creşterea 
animalelor, mcşteşugm·ile şi ::;chirnbul eraiu practicate 
atît la oraş cît ~i la ,·at. Încă clin faza, tîrgului - ca piaţă -
embrionarele on1şe man ifestă o prcforinţă. pentru ocupa
ţ. iile leg~tte de meşteşugm·i ş i negoţ, iar satele tind să se 
menţină în domeniul agr icultlll'ii, pţLstrînd unele meşte
şuguri indixpemabile. 

Evident , acest lucru se accelerează pe mă8ură ce 
oraşul are capacitatea de a oferi ş i a platia produse mai 
bune, mai uşor ele obţinut .; i deci mai ieftine. Se adaugă 
chiar obligativitatea ce o aven,u Rfttelc de a - ş i comercializa 
produsele numai în oraşul indicat lor pentru a,ce<t8tai , 
contra bunurilor de -·f~wute aici 13. În niccste ·oncli ţi i, 
con:mnităţi s~tteşti de tipul Străuleştilor , Măneştilo l' , Gro
zăveştilor etc. dovedesc prosperitate<L lor ş i nu numai, 
tocmai datorită marii mtnt iti'iiti ele bunmi O l'ă:cneşt i ce 
pătrund în vi<-i, ţ,a locuitorilor,' perfecţ; i onării in~entarului 
de tehn i că agricolă (plugul cu brăzd<ol' de fier şi celelalte 
unelte cu armătură meta,li c~t) , dobîndi t de pe o pia ţă 
ori'l.şem'a1-1c~L. 

C1'edem astfel că în mod înu1·eptăiţ; it, la Bucureşi i, 
civilizaţ i a mbană din Rec. XfV-XV carn, a ridicat şi m?,i 
ridică încă Rerioase p1'oblern c, poate f i dezvăluită prin 
cercetările arheologice efectuate în ve1Tcle unor sate 
aflat e în raza lni. 

În acelaş i t imp, avîntul îmeg i ~tmt de 8~L tele din 
mica Rferă de influenţă. a orn:;mlui NC refl ectă în ritmul 
pe cn.re îl îmeg i fltrează m·b~tnfamul ht Bucureşti . 

Cu R .iguranţă crt ş i Rchirnbul geneml do mărfuri, 
componentă a, acestui procm;, a . aivut la rîndu-i rolul Rău, 
Rt imula,t ş i de apariţ; i a ş i dczvoltare<t ora,şului şi de posi
bi li tţLţile oferite ·ătenilor de a veni în contact cu noi 
sfere, cu noi produ::;e. Subli11i at pe de o p~wte de păLrun
derea la Bucureşti ş i chiar la ·ate a monedei locale, dar 
ş i din alte ţări, comert;ul gcner~Ll a fost o depl ină mani
festare a uni t~tţii de civilizaţ ie , dovedinu n-fle ş i o act ivă 
componentă economi că. 

Dacă avem în vedere unele din cele ma,i mob ile 
manifestă1'i Rpirit;uale, frumo~ml cot idian, podoabele curente, 
individuale, folosite larg de popor ~· i nu numai cele tezau
rizate de nobili, ce puteau Ii dobîndite ş i de pe a.lte pi eţe, 

ll Ibidem, p 8:2. 
u lhiclem , p. 8(i. 
13 Din u C. G iurcscu, op. cil ., p . 145. 
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! . Rran11/ , 1>ri11ci11al11/ dmm de legc//uril. în tr e "/'ara Româneascrl -~ i Tran silvania în secolele X l F - XII I . 

1. Cela lea S11ccvci , ridica /11, f11 secolele X T\f- X\f, înlr-o va lrcl el e puternică lowir e sătească . 

observăm elemente uni Lm·e p o flir ie laro-ă. Decorul ine
lelor el la Măneşti-Buftea .·e a eamănă uneori pînă la 
ident itate cu cel oh. ervat pe pie ·ele , imilare de la. Stră.n
l c~ ti -- M~Li cPLne.:L i l) i Snagov, dar , în acela.,i t imp, est ele 
r o·ăsit la, OILeni-Telconnan, Zimnicea, Drobeta - Tr . 
Hevcrin, în mn,i toa.Le Ktn, ţiunile din .Argeş, la Coconi pc 
Mo. t i şt •a . Podoabele <lin zona bucUl'eşteană au serioase 
a8clll'~Ln~Lri cu cele d in Moldo va,, de la OoLul Mor ii -Popr i
cani. MaramUl' „ul ş i recentele d .·coperiri de la Strei ·în-

l 

O'eorgiu din 'rmnsilvania pot fi atribuite aceleia.; i mari 
familii. 

Analizate din a st punct d vedere, <le coperirile 
de la MăicăncşL i „ i olecţ i a de podoabe de la Măoeşti

Buftea sugerează pe de o parte capacitatea centrului rneş
teşugărm1c „i de sc:himb mban de a oferi aceste bunmi, 
cunoa~Ler a univer. ulni spiritual sătesc, „ i o fină prelu
crare în viziune locală a unor moLiv autoh lionc::, străvc hi 
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.1. T1rgovişle, ren. de-a treia capilală a f'ăr ii Roml111 eşli , cen lrn urban al sate
lor de pe cLLrsul su perior al Dlm/Jovi/ci ş i Ialomi/ei. 

2. Primele conslruc/ii voievodale la Tîrgouişle, clin vremea lui Nl ircea ul 
Bălr in, c/ emomlrînd crc.~ l er<Xl im porlan{e i ec<,nomice a oraşului ele pe Ja/omi/a . 

dar .; i de influen\lL străină. Împreună cu monedele, ele 
ex primă posibilităţile de schimb ale 1-1atului 14

. Comerţul 
general nu avea un ,·ingur sem· . În afara bucatelor pe 
care le furnizau ţ,ăranii, de iwtre inter s mai erau vitele, 
ceara, mierea, v inul, pieil e ş i pc~tele. În .·antierele 
arheologice tlin acea,13tă perioadă „i în sta \,iunile bucu-

14 Panail T. Pa na il, Cercelarca arlteo /oyictl a cu.llurii malcria/c clin 
j'ara Românească în sec. al XIV- iea, în „SC l V", 2, tom. 22, 1971 , p . 257. 

reştene în mod deosebit, este surprin enigmaticul instru
ment din fier, atribuit albinăritului , l'ăzuirii aluatului de 
pe covată, ::;au îndeletnicirilor agricole. În măsura în care 
, e admite folosirea lui în apicultură, dimen iunile acestei 
Mupaţii înt apreciabile, fiind stimulată ~ i de abundenţa 
floricolă din pădurile ce populau teritoriul. 

Analizînd statistic, prin documentele emi e, situa
ţi a capitalelor Ţării Româneşti, s-a relevat faptul că înce
pînd din ·ecolul al XV-lea tendinţa de depla ·are a reşe
dinţei domneşti către sud a fo.·t pregnantă. 

Implicaţiile acestui act sînt multiple ş i cele economice 
nu sînt în ultimul rînd. Cu s iguranţă la acea dată, oraşul de 
pe Dîmboviţa ş i hinterlandul său puteau găzdui domnia, 
puteau asigura subzi~tenţa garnizoanei ş i curţii , fiind în 
:tcelaş i timp un receptiv mediu pentru mărfuri ce nu se 
prelucrau :tici. începînd din sec. XIV-XV, accentuîn
clu-se în veacurile următoare, aRistăm _ ş i b un proces 
de aser vire a ţărănimii şi de con t ituir e a marelui do
meniu feu da,l în zona de cîmpie, unde se cleplilisează şi 
centrul de greutate al economiei medievale. 

In pofida procesului amplificăr ii vieţ ii urbane la 
Bucure. ti în sec. X.V - XVI nu are loc o reducere a 
număn1lui de locuitori în satele înconjurătoare. La 
Măicăneşti în sec. XIV locuinţele satului urmăreau 
mîLlul stî.ng a l Oolentinei pe o aclî.ncime de numai cîteva 
zeci de metri, pentru ca în sec. XVI satul să ocupe o su
prafaţă de pairu ori mai mare, cu o profunzime de pes
te 100 ele metri, iar cercetările antropologice au reli
efat un substanţial spor de populaţie. 

Situ:tţi i similare se ·urprind arheologic b Groză
veşti, tinde, în sec. XV- XVI, locuire<t se extinde pe 
tera a înaltă. La Măneşti-Buftea, cent.rul locuirii din 
veacul al XVI-lea ::;e află în afara velrei anterioare. Un 
element al prosperităţii poate fi consider<tt ş i constru ire<L 
lăcaşului ele zid. Situaţia sa trebuie privită nuanţat, întru
cît de timpuriu ş i-a dobî.ndit statutul de s:tt dependent de 
fam ilia domnitoare :t Drăculeştilor. 

În e · enţă, interdependenţa raporturilor economice în 
I'<LZa Bucure~tilor a :wnt ca prim efect însăşi geneza ora
şului. în :tcelaşi timp ea a determinat amplificarea v ieţ ii 
urbane · pe de o parte, clar ş i SJJOrirea m1rn~kuln i de , ate, 
Rituate în apropierea oraşului, ce concură la viaţa cetăţii. 
Oraşul contempomn înglobează, în limitele . ·ale de 
604 km.p 15, vetrele a peste 4. 0 de ate ce :tu funcţiorntt în 
secolele XIV - XVIT. 

Nă cut din fondul demografic rural ş i su:,;ţinut econo
miceşte de satele din raza sa, oraşul din sec. XIV - XV s-a 
dovedit elementul dinamizator al economiei medievi'lile. 
În cenh'ul Cîmpiei Române, urbanismul a m„rcat o evi
dentă creştere demogmfică, un :tvînt al particip~wii rurale 
la v iaţ~t economică a ţării . În acehLŞ i timp robusteţea 
începuturilor mbane a fo t nemijlocit penclinte de numărul 
de sate ex i tente în aprop iere, de forţa lor econom ică iar 
drumul oraşului în i::;torie a frn.it matew.atic lJl'Oporţional 
cu unitatea interdependenţei sat-oraş - oraş-Rat, feno
men pe cat'e cercetarea arheologică il i-;urprintlc ~i îl po:tte 
aprofunda. 

SUMi\lARY 

Thc cvc r increas în g 1111mber of a rchaeologica l digg;ngs perform ecl in 
X I V- Lh - X V- Lh ccnluri cs scltlcmcnls, dislincl ly revca ls rnnce nlralions 
o r villa ges rcvo lving ro11nd lile cilics. ln lile ca sc o r B uch::rres l , lhis aspect 
is co nspîcuous - Lh e borou gh bc ing al the b eg :nnin g a crea li on o f Lhe 
villagc and Lhcn an arlisan •s a ncl com mer cia l ce ntre for lhc surrounding 
v ill agcs. L\ccordingly, Lhe genes is of the c ity îs clircclly linkcd t o th c m1111 -

bcr ancl th e economic development of the v illa ges rrom thc rcspeclive area. 
Consequently. thc ma ny city proclucts dîscoverecl in lhe prccincls of the 
villagcs are in facl an ev iclence of the urban prosperily, ancl lhc eco nomic 
boom of the agrarian hinterla nd has r ep erc11ssio11s on a ncl is rcfl ecl ecl in 
thc speecl of l'lourishing of Bucharest. 

The a u lhor a lso points out that lhc co mîng .inlo bci ng of B uc'lrnrcst 
slimu lat ecl Lhc ex istencc of ma n y villagcs a ncl thc clcmographic develop
ment în Lhe ccnlrc of the Romanian P lain . 

The cî t y - a cl y na mis ing element of Lhc feu cla l cconom y, rcs11lled 
from the rnra l clcmographic fund ancl ccono mica lly supported by Lh e villa 
gcs sorrounclîn g it - a nd Lhc vî llage - a vasîcn l ce l! of thc society - hacl 
ampl e relati ons wilh cach o lher, a ncl clcpended up on onc ano lhcr. 

1 0 Mic cli c~ionar cnc iclop ecl ic, E ditura c ncic l opcclîcă român ă, Bucu
reşti , 1978, p. 11 48. 
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