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Urbani smul comparat 

--------------------------GHEORGHE CURINSCHI-VORONA ----

Aşezarea umană, treaptă a fenomenului arhitectural 

l' n pr ccd ntcl noastre enun ţăr i tema d m rs ului 
l comparati ·t au cons tituit-o obi ctul d arhitectură, 

tipul a rhit ctural (s tructura lui) sa u procesul de tipolo
gizar , toa te priv it prin prisma un or rel aţii genetice şi 
evolutive. in prezenta enunţare inves t:igaţi ai noastră s 
extind asupra treptei succe: ive a f •nomenului a rhitec
tural, reprezentate de aşezările omen ş ti, as upra tipolo
g iei (structurii) lor ş i a proceselor d e tipolog izar e. 

Privind acş zările rw·al ~ i urbane ca tr aptă a f -
nom cnului d a rhitectură este n cesar de a preciza carac
terul iaoestei trep te sub aspectul cantităţii ş i calităţii. 

Fiind o treaptă ascend entă în raport cu obiectele d arhi 
tectură, a. eză ril c omen şt i nu pot r eprezenta decît o 
treaptă supe ri oară. Evident, sub as p ct cantita tiv, aşeză
rile omenes ti cons titui - o în sumar e d obiecte. Dar ac astă 
însumare c·apătă imed iat un ca rac ter cal itativ deoar c în 
cad rul un i aşeză ri obi ctel d arhi tectură, de programe 
<l if r it , dar în majoritate locuinţe, sînt legat prin rela ţ ii 
funcţion ale ş i pla tice ca re le i rarhizează , transformînd 
s impla lor însumare într-un sistem. Ac astă ierarhi zare 
care dezvăluie as p ctul calitativ al tr pt i de masă a ar
hitecturii t rebuie să intre ca o componentă în clefinir a 
aşezării omeneşti ca fenom n, ca structură. 

După cum se :tie, prin arhitectură se înţelege proce
sul d concep re (proiecta re) a obiectelor şi ansambluri
lor, executarea lor, clădiril finite c8(t· rezultă sau, cîteo
dată, în funcţ i e ele context, n umai aspectul tectonic al 
imaginii arhitecturale. P ntru treapta superioară a arhi
tecturii, cea a aşezărilo r omeneşti, nu s-a constituit încă o 
noţiune atît ele cuprinză toare care să acopere asemenea 
sensuri multiple. Totuşi îşi fac din ce în ce mai mult loc 
noţiun ea d „sistematizare" în măsură să acop r faz le 
de concepţi e şi de r alizare şi, în limbajul cu rent, chiar 
rezultatul aces tor acţiuni , vorbindu-se despre caracterul 
sau calităţile unei „si t matizări" înfăptuit . Noţiunea de 
sistematizare nu se poate a plica însă el cit demersului 
contemporan ; în ce a cc priveşt istoria aşezărilor ome
neş ti, a se poate 8plica, forţîncl într-o anumită măsură 
nota, v chilor aşezăr i realizat după planuri prestabiUt 
sau numai unor părţi din ele. 

După cum arhitectura (obi ctul de arhitectură) consti
tuie o unitate dialectică a trei componente (funcţională, 
constructivă şi plastică) tot astfel şi aşezările omeneşti au 
trei laturi constitutive: funcţion ală, tehnico-edilitară şi s
tetică. in ceea ce priveşte relaţiile de intercondiţionare 
dintre ace te compon nte ale asezărilor omenesti cît si 
problemele privind relativa lor i;.d epend enţă, ele mai sî~t 
susceptibile unei aprofundări teoretice. 

Istori a aşeză ril o r om n ~ ti, ca ş i istori a a rhitecturii, 
face par te d in cat goria fatoriilor· -cund e care, apelînd la 
un s i t rn categorial p ropriu, r fl ctă în măsură posibilă 
proc s u] r •a .I a l evo lu ţ i e i a .. eză rilo r , căpătîn d, în anumite 
!imit , valoa r a un i activităţi te.or tice independ nt . I. -
toria aşezăril or· omen eş ti r prezintă prim.ul palier al ştiin
ţel o r despre acest fenomen alături de tcori , ş tiinţa am -
najărilor tehnico-edilitar ş i stetica. Pe un al doilea palier 
se situează istoria t u turor ac stor ştiin ţe privitoare la 
· , eză ri J c omeneşti. 

I. N 1~·.A Rll~Dr;>, Grecia, Peninsula Chalciclică. /\ş zare de agri
culton consti tu1tf1 după un plan pr s tab il it în cpo 3 modernă. 
l n cap~t ul l imbii de pămint contur ază m unt l Athos. 
La originea .lor, aş zări le au r eprezentat fie un ·implant spon
tcm, fie un implant prestabilit, clouă modalităţi diferite ele ra
portare a c reaţiei omulu·i la m ecl iul natural. Fiecare clin cele 
clouă tipologii s-au constituit, în pro esul evo luţiei lor, ca u n 

sistem care se clezvol tă clupă legităţi proprii. 
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Orizonturile demersului comparatist în domeniul cer
cetării aşezărilor omeneşti 

Tot c s-a spus despre obiectivele abordării comp8j!:·a
tiste privind a rhitectu ra (obi ectul arhitectural, structurile, 
t ipuril e ş i proc sele de tipologizare), despre sistemul cat 
gorial folosit în arhitectura comparată es te valabil şi în 
ceea ce priveşte apli carea compara tismului la s.tudiu_l a~ -
zărilo r omeneE; Li. Relaţiile g netice (sursele) ş 1 e\Tolutive 
(influenţele directe şi indirecte), paralelismele is tol'ice şi 
ani storice, rezistenţele la influenţe şi replicile creatoare, 
toat cercetate în scopul detectării caracter lor originale, 
specifi ce, reprezintă şi temele şi obiectivele a hitecturii 
compara te consider ate la nivelul treptei r prezentate d 
asezările orne nes ti. Evident, demersul comparatist ia în 
considerare si f~sezările r urale . i cele urban e. Întrucît 
exi stă tendiJ~ţa ca aşezările rurale, prin acumularea d e 
însuşiri n oi, specifice, să capete treptl~ t un caracter urban, 
:în prezent neexistîncl o noţiune corespunzătoare urbanis
mului privitoare la aşezăril e rurale (noţiunea de „rura
lism" nu a căpătat dreptul de cetate cuvenit), vom denumi 
vari a nta comparatismului aplicată la cercetarea aşezări
lor omen esti UHBANlSM COMPARAT. 

Aplica~ea comparatismului la cercetar a aşezărilor 
ornenesti trebui să ia în considerare caracterul calitati 
-diferit · a l treptei pe care aces tea o reprezintă, n a tur?- şi 
specificul fenomenului de aşezare umană deosebit de cel 
a l obiectului de arhitectură . 
Dacă, cu excepţia unor amenajări primitive, toate obiec

tele de arhitectură se realizează în baza unei concepţii 
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2„1. Tl! .-1MUGA DI (TIM G / IDJ, .11frico. Proconsulari.~ (ele la înc. 
sec. ol II 1-leo, N umiclicz), A lgeria. Colo nia înt0mciată în anul 
100, este croit<:'1 după un plan prt's tabilit tipi c: p entru oraşel e 
<'O ns truitc în v 1·c·mea lui Tr;lian: o in c:intit de ziduri pătratil 
(cu la tura de :!:{5 m) c·u co l ţuri rotunjite. C' uprin zînd un ţesut 
org:rn izat pf' insula.e c u ajuto rul u1wi 1 ·r ţc lc stradal e, la intil
ni rca în .. T" a a rte relor principal <', Cardo ş i Di'c·u1ncmus, a flin 
d u-s0 forul. Carti e re le dezvoltate> sponta n în n l'ara inc inte i, pro
babil , în timpul ScvP ril o r , <iU pr ' luat C'a sc hclt'l :1 1 tramC'i str <1-

d :tl c drumuri p !'eex istl'ntr'. 

46. D ROJ3ET/\ (DH.U IJl~T/\ , DfWIJETI S, IJHOIJl~TA.- TURNU Sl~
VEH.IN) Dacia. Jnf'erior Ma/v i'nsi.s Dacia Hipen si s. Castru l con
struit ( ~. 105-120), p ro babil, clu p~ p lan urile lu i Apo ll ocl or clin 
Damasc, d estinat să ap re podul peste Dunăre', a c un osc ut cel 
puţin patru faze de reface re , cc!a final[1 din vn„nwa îm pi.irntului 
Anastas ios (401-5 18). In. Jotogrn fia :wria n[t ·e c iteş t e pl::tn ul 
v r0mii lui Traian cu un Carclo ~ i un Ui'curn c111us întilnindu-se în 
„T'', p i.a nul. v 1·Pmii lu i Ga lli t' nU ; (:Ui0-21i5) sa u d in vreme~1 i111-
p~1 ra tului Co ns tantin (:n:i-:U7), d nd cele d ou C1 s tr;hi p rin cipa le 
S<' întrPta ic, pn•cum ~ i un fo rt constrn it t n co lţul din ~u cl -vt•st 

a l incin lt•i în ·1Tcmea lu i lustin ian . 

-.nr:.> 

p res ta bilite, cele mai multe aşeza rJ omene~ti s-a u născu t 
spontan, d a t· în baza un ei expe rienţe mil enare d e asimi
la re a te ritoriului. Dacă obiectele de a rhitectură se reali
zează într-un intervaî cronologic limitat, a!Ş zările prezintă 
un îndelungat proc s de constituire şi dezvoltare, practic 
fără limită. De ·igur, această afirmaţi e es te valabilă în 
primul rînd pentru aşezările născute ş i dezvoltate în mod 
s pontan; ea este î n să valabilă ş i pentru o bună part din 
nşezările nă . cute pe bază d planuri prestabilite. Dacă 
ora.i;;ele roman e, ele plan prestabilit, oar e au preluat com
poz iţi a taberelor milita re, s-a u conturat ca an ambluri 
u nita re î n. decursul a 1- 2 generaţii, iar noile cartiere în 
orasel e noas tre s-au constituit în decursul a 1- 2 cincinale, 
o ra~ele Renaşterii , concepute clupă planuri „id ale", au 
trenat ca realizare. iar unele oraşe din România restruc
turate sau crea te în. epoca modernă după un plan presta
bilit (ca Drobeta-Turnu Severin, d exemplu, und e s-a 
recurs la un sistem de pieţe care figura ca plan imaginea 
unei pa jure cu două capete), datorită ocupării în timp a 
insul elor, în baza unor iniţiative pri vate, nu au devenit 
a nsrnnbluri urbanis ti ce în cheia te. 

Obiec tul arhitectural, în v irtu tea inte rcondiţionării 
compon ent lor con ·titutive, reprezintă dintru început, 
prin concepţie şi r ea liza re, o unitate, a:eză rilc dobînclesc 
un carac te r unitHr în procesul dezvoltării lor. Dacă obiec
tele d e urh itcctură reprezintă entităţi relativ stabile (ade
vărat, supuse unor renovări şi modernizări funcţion•<Jle şi 
plastice), oraşel e reprezintă organisme în el zvoltare, „în 
rnişcare". 

Procesul de tipologizar e, evoluţia tipologică în arhi
tectură reprezintă un proces continuu de structurare şi 
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restructurare incluzînd în cadrul unor cicluri succesive, 
cîteodată complete, a ltă clcită nu, faze formative, faze coe
rente şi postcoerentc. Asemenea cicluri se înlănţuie, o fază 
postcoerentă devenind, cîtcodată, o fază form ativă a unor 
noi tipologii. Spre deosebire de dom eniul obiectului arhi
tectural unde procesul de tipologizare, ele s tructurare şi 
res tructupare se concretizează prin apariţia unor noi obiecte 
cu structură deosebită (cazurile de restructurare a unor 
obi'ectc arhitectu rale înzestrate cu o structură unitară 
cum a fost, de pildă, în perioad a bizantină timpurie, trans
formarea basilicilor în .basilid cu cupolă, sînt frecvente 
dar nu şi tipice), în cad rul aşezărj] or omeneşti procesele 
de restructurare privesc cu precăd ere organisme vechi 
care elevi n obiectul unor remodelări sau transformări 
structurale. 

Naşte rea şi dezvoltarea aşezărilor omeneşti în lumina 
comparatismului 

Orice abordare comparatistă a unor manifestări ele 
arhitectură îş i extind e demersul ş i asuprn co ndiţiilor n aş
te rii şi cl czvolt~trii acestora, r pr zenta tc de natură, relief, 
cl imă, sursele de materiale, nivelu l forţelor d producţie 
şi al tehnicii co nstrucţiilor, caracterul orîncl uirii sociale ş i 
de dom eniul uriaş al suprastructurii, incluzînd ş i concep
ţiile şi teoriile lîn domeniul urbanismului. A sta din urmă , 
diferind ele la etapă la etapă, priveşte în primul rînd urba
nismul pres tabilit dar acţi onează şi în cadrul succ siunii 
ele deci zii d elibera te care, în fond, însumate, constituie 
procesul d e dezvoltare spontană a oraşelor lipsite ele un 
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plan prestabili t. Abordarea com paratistă a genezei a. ză
r ilor se referă , în primul Jind, la sursel impla ntului ini
ţ.ial, ale formei, caracterului , tipului, s tructurii sale. Im
plantul iniţial poate să reprezinte tradiţiile unei civili za
ţii autoh tone sau să constitui e rodul unui împrumut re
zultat fi e al unei necesităţi interne, fi e al un i impuneri 
<le modele în virtutea unei dominaţii politi ce sau culturale 
străin e. Implantul spontan reflectă de cele mai multe ori, 
cu excepţia un or aşezări ele col on iş ti , tradiţii autohtone. 
Implantul de caracter pres tabilit reprezintă în general o 
societate matură , o puter e de s tat capa.bilă să d ir.ijeze 
procesul el e p rniectare şi de execuţie a unor aşezări ex
pri1nînd o con cepţie urbani s tică, o ideoloaie. Prin acest 
caracter al său implantul pres tabilit poa te deveni lomeniul 
el manifesta re al unor sur c extern . Raportul, implant 
spontan -im plant prestabili t es te a . emenea raportului ar
hitectură populară-arhitectură cultă . Implantul ele carac
ter spontan r prezintă, în. gen eral, o aşezar rurală. in 
baza ei, prin acumular e de ca li tăţi speci fi. ce, se poate naşte 
treptat un oraş. Implantul d caracter pres tabilit arc clin
tru început un caracter urban. A:cză ril r u rale de caracter 
pr st bilit sînt un produs relativ rar, dar prezent în toate 
fazele i ·toriei înd un stat centralizat si au toritar mani
festă tentativa d e a dirija d zvoltar ea ~conomică pe p lan 
naţi onal. 

Trecerea el la1 arhitectura populară la arhitec-
tura populară monumentală şi apoi la arhitectura monu
mentală cultă cons tituie un proces pe care istoria arhi tec
turii îl reconstituie în baza unor clădiri păs trate sau sus-
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7,8 . TIWPAt:UM TRA IANI (TROP A JON, /\ D A M CLISI). Oraşu l 
fundat în v remea lui Tra ia n PSt ' rcconstn1it (c. 316) d in iniţia 
ti va Jui Consta ntin ~ i a Jui Li cinius pentru a co nstitui, ulterior, 
obi ectul uno1· inte rve nţii succesive, ce le m a i importan te din 
vremea lui Justini a n. Spre deosebire de v chile ora~C'-taberc d 
contur ord ona t, incinta lui Constantin ~i Lic inius, păstrată ~ i 
în e tape le ulte ri oa re de e xi s tcn ţf1 a oraşului, este de plan poli
gona l n regula t ada pta t confi guraţiei te renului. incluzînd însă 
o reţ<'a strada lă rectangul a ră cu o via pri.n cipalis ca r~ lega po.r
ţi l c oraş ului, inte1-sC'c tî ndu-se în un l?hi drept cu o v ia for ens·is, 

a l că tuind scheletu l de bază al a~wz~irii. 

ceptibil d a fi r con ·tituite mental. Aces t proces , care 
constă în acumularea trepta tă de elemente ale unei noi 
calităţi urmată de momente de res tructurare, se concreti
zează printr-un ş ir d e obiecte de a rhitectură, succesive 
cronologic ş i legate pdn rel aţii fili ative, obiecte care con
s tituie verigile un ei evoluţii, ale procesului de tipologi
za re. In schimb, trec rea de la o aşezare de tip rural la o 
aşezar de tip urba n a re loc în interiorul aceluiaşi orga
ni ·m care, treptat, pierde calităţil e pecific unei aşeză ri 
r urale acumulîn d însuşirile ca racteris tice unei aşezări ur-

9,lO. D I NOGETI A ( BI SE RI CUTA - G A RVA N ). Urme de v iaţă 
romană din cole le I î.c.n „ IIr ş i IV .n . a testă existenţa un e i 
aşeză ri .fără să i se C'U.n oască forma. In ti m.pul lui Di ocJeţian 
·e r idi c[1 din temelii, după un p la n pr stabi lit, o inc intă adapta tă 
rel iefulu i, asig urînd controlul vadu lu i că tr Barba ri cum . Recon
struită în timpul lui Anas tasios sau Iustini a n după in vazia hu
ni lor (375), est distrusă în a nul 559 de popula ţii mi gra toare. 

fiind r v ita l izată după r v nirea Biza nţului Li Dun ă re (97:d ). 
!) 
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bane. In consecinţă, în baza analizei s tructurilor oraşe
lor de astăzi se pot deduce forma ş i ca racleru1 implantu
lui iniţial d e factur~1 rurală. D sigur, proces ul transfor
mării aseză rilo r rurale jn aş zări urbane se poate analiza 
luînd în. cons iderare într gul patrimoniu al aşezărilor ome
n eş ti corespunzăto r unei civilizaţii, ceea ce permite ilus
trarea sa prin intermediul unor aşezări a căror evoluţie a 
s tagnat într-o anumită fază a exi tenţei lor, r eprez ntînd 
eta pe ale procesului evolutiv al celor mai complexe aşe
zări. Intocmai ca în lum a v ie, unde evoluţia individului 
repetă evoluţia speciei, un oraş include în s ine toate fazele 
premergătoa re ale evoluţiei de la embrionul r ural la aşe-
za re urbană . · 

In acest sens, un interesan t studiu de caz îl oferă nu
meroasele sate din Transilvania înzes trate la un moment 
dat cu incinte fortificate realizate în jurul bisericii paro
hiale, adevărate cetăţi ţărră.neş ti . O parte d in acestei 5ate, 
în de.zvoltarea lor, au a tins un caracter urban incluzînd 
în zona lor centrală embrionul alcătuit din vechea cetate 
ţărănească . Unele dintre ele, cum sînt d pildă Aiud sau 
Tîrgu-Mureş n--'8.u a juns în cursul perioadei medievale 
să fie înoon jurate în înbr gul lor de ziduri. Alte oraşe , care 
a u a tins aces t din urmă nivel al dezvoltării, cum sînt Si
biul, Braşovul sau Sighişoara ş.a „ păs trează într-o măsură 
m ai mică sau mai mare un nucleu fo r tificat ca re şi-a pier
dut sensul funcţi onal , dizolvîndu-se, în parte, si ca rea li
tate materia lă. In f lul acesrta, o raşele înoonj'u;·âte de zi-
10 
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11,12. llISTl?.1.'l (f.<;TfW."i, I STRI , I STRI OPOLISJ. o n stru i tă in 
s~c?lul al yu-lca î.c. n. C'a o a şezare de co lo nişti grC'e i provc-
111ţ 1 dm M1lctos, Jst ros c un oaşte o d ezvolta re sponta n[1, spcC' ifi că 
w·ba ni ~mului a rhaic e len oc upînd. în. curs ul cx isten\;e i saJe te ri
torii mni e xtinse sa u ma i restrinse intre lacuril e d as t.:1z 1 
S inoe ş i Is tria . In p •ri oada rnmnn ă tirzie ~ i biza ntin ă timpuri e 
orawI-cota tc sure rii o import :mtă restrin ge n:~ t rito ria l ă. a rac
tc•rul sp ntan a l d ezvo ltă rii di Vl'rsc lo l' >tap' care s-au suprn
p w; este p l!';; în ev idc nţ[1 d e vestig ii le coase la ivea lă prin să
pături : scc to rnl s.ac ru c u o pred omin a nţă grccească din pC' ri oa
dC'le clas i că ş i e l ni s tic[1, carti e rul meşteş ugăresc ş i comercial 
ro mano-bi za ntin aJi p it ziduril or de VC'St ş i sud ah' ce le i clin ur111 [1 
i.nc intC' ~ i SL'Ctorul rlonm s ;tl cf1tuit clin l ocuinţ bo.f.!atc (sec. 

V -Vl) . 

duri de in cintă însumează tre i etape fund a mentale al · 
unui proces de structurare c;>n re se poi-tte ilustra prin aşe
zări a căro r evoluţi e s-a oprit la nivelul uneia clin aces te 
<>tape. 

Acest fenom en al trcoe rii t reptate a <:1şczărilor ome
neş ti ele la caract rul .lor ele sat la caracterul ele oras 
r "prczintă un domeniu el e ·tudiu el e marc interes şi spe~ 

13,14 . C; \PIDAVA (TO V A L U ). Castrul , construit în v rC"mea Jui 
Tra ia n r> C' ntru a controla un vad al Dun ă ri i (num t• le s~1u apar
ţi n e un ei a !;ie ză ri /.!C' to-cl nc· ic<' p reex istente) Ps te di s trus SLI C'CL'5 i v 
dC' go ţi (37G) ~ i huni (450). Proba bil în vre mea lui A nastasios, 
(intrudt nu J'i .f.! urc•azi.'1 P<' li s ta ceW ţilo r rcfftc ute el e că tre Justi 
nian intocmit(1. el e Prncopius), în col ţul ci p sud -vest ;i l in cintlc[ 
se co n strui P~ LP u n r·astcllum rev ita li zat clup[t r eco nstituirea fro n-

ti.er e i bi zan tin e 1'1 Duni'1rc. 

11 NOT1\. Fotogr<1 [iil c ;1e ri c nc (f ig uril e 4, 7, 
9, JO, 11, J:l , H) prov in clin fototeca 
Mu zC' ului el f' Is to1·ip a l H. S. Român ia ~i 
sînt r ea li za te el e dr . S . /\ I. .) tefn n. 
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cificita tc pentru urbanismul compa rat. Cerc ta rea sur
s lor constituie, în fond , p entm majorii!Ja11Jea aşeză ril o r 
cu dez volta re s pontană, descoperirea în stru tura urban ~t 
ele astăzi a embrionului rural, preciza rea amprentei pc 
oa re caracterul aşezărilor iniţiale a .imprima t-o dezvol 
tării urbane. O problemă care trebuie urmărită în sub
sidi a r es te aoPca a ta bilirii, în procesul acumulării ele 
calHăţi urbane, ci moment ului oîncl o aşeza re rurală a de
venit o aşeza re urbană, cîncl . e poa te vorbi de un oraş. 

riteriilc ele a preciere sînt de n atură .·oci ală (economi că 
„i clemografid t), cît şi s trict urban.isitică . Din ca tegoria C€ 

lor dintîi fac parte modul el e producere a bunuri.Jor 
material \ ocupaţia locuitorilor, sis temul ele d ependenţe 
pc planul rel a ţiilor el e pro lucţi e , exi. tenţa anumitor in
s tituţii sau servicii comunale, populaţia . Trecerea majo
rităţ:ii locuitorilor el e la pract ica rea e1 griculturii şi cre~
ierea v itelor, la ocupa ţii lecra te de meşteşuguri şi corn rţ, 
o popula ţi e superioară numericeşte, limita rea dep nelen 
ţc i faţ:ă de ·J::i sa proprie ta rilor funci ari reprezintă cri 
te rii economice ale trecerii la form a urbană ele exis
ten ţă; aboli rea tipului ele locuinţă şi parcelă rurală, apa
r.it;i8 un ei incinte fortifi cate, stabilirea unui anumit ra
port între spa ţiul liber i:ş i oei cons truit, edificarea unor 
clădiri cu C'3 ractcr public (primării, oosc ale n goţ-ului, 
băi , spitale, orfelinate, cămine el e bătrîni, tea tre), con 
iurc:1rea unui centru civi monumental reprezintă asp ecte 
cnre cl ct:e rrnină caracterul urba n a l un ei aşezări. Acumu-
11! 
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15. I ERU A LIJ\1 (A F.-
1,JA CA PI TO [ I NA, 
TJI EFW SO L/JH ! l , F. L 
QUDS, I E R.USA l .1tY M ), 
Orie ns, l 'al<'s lina. U n 
mozu i d l a Măda ba 
(ror dania ), din se>col ul al 
VJ-1 a, r ed.:-1 o har tă a 
P;il esl ine i con(.inînd un 
p lan a l Ic rnsa lim ulu i din 
car<' se poa le d educe ca
raclr rul p r sta bilit a l 
im pla nt ul u i ini\.i a l cu u 
incintii ircular i:-1, o stra
dii ccntra l[t monu m e n
tală , m[1rg initf1 d colo
na d e, car C' po rn ea d la 
poa rta ora~ ulu i, i n m ij - " 
Jocu l o ras u lui Ci in el 1 J 

s i t ua tă o c:lf1dire monu111 f' nl;d[1, p robabil, lPmp lul lu i So lomo n. 
/6. NA ff A f,AL . Pa lestina, v crlca Jzrcc l . J\~ezarc a ).( ri co lf1 con

LC' mpora ni:'1 ci · plan p r<'s lall ilil, insp ira li'.1, poa le', de l ra d i\. iilP 
a~rziiri l o r cu inc inte c ircula ri' c- xis t c- nlP di n tim pur i s t rf1vC'ch i 

în Or iPn lul propi a l . 

17 

17,18 . SEGOVJA , llispan icr Cilerior Tarra.conensis, apo'i ast il'ia 
V eche, Spania . ond iţi o na t de un r cli r acc iden tat, oraş ul r o
ma n nu a căpă ta t o formular tipică pen tru t1t1ban ism ul ordo
na t ~ i ni i nu se p oatr ded u e dacă s-a de zvolta t sponta n sau 
dupi'.1 un p la n pres tabi l i l . J udecind după a peductul rC'a l iza t in 
v rem ea lu i Traia n se pou lc presup un că î n v rem a aceea OJ"a·· 
~ul cilpătasc o mare i mpor ta n ţă. Oraşul med ieval s-a grefa t pe 
ac la~ i te ren acc identa t p1·clLLînd situl ora~ului r oma n ş i, p oa te, 

r ţ a ua sa s trad a lă , ca şi dispoziţ ia ma.- ivclor cons truite . 

larea tu turor ac stor în · uş iri ş i asp cte cslc un proces 
care se d - sU.şoară în timp, unele dintre ele pat pre ciza 
înaintea altora gen.erînd ca racterul ur-ban , predominant, 
al un i aşeză ri ce poa le păs tra t imp îndelunga t impor
ta n te r eminisc nt ru rale. l econs tructia socia li · tă a 0 1ia

şelor din Homânla a v iza t, într al t.e le, lichidcu· 'a unor 
as menea rcm iniso n t ' rurale au s -•mirw·a le car e frî
nau viaţa ş i dezvolta~ - a onşului cont mporan : extind -

19. CESKE BUDJ~JOVJCF., Cehosl ov a ia. Ora~ul a luat fiinţ[1 i n 
1265 î n baza u nui p lan prestabi lit d in in i\.iall va regelu i B mi i, 
P fcm)'!i l Otakar al Il-I Pa. oda ti'.1 cu o mi:'111 ăst i r dom ini can i'.1, fiin d 
în onj u ra t d inl r--o da tă d e o in cJ n tă fort if i ca tă . Centrul oraşului 
îl con ·t itu i' o pi a ţă pi'.1lra ti.'1 de m a ri dimr•ns iun i, una dint re 
cele m a i 1na r i d in E w-o pa , ad u ·înd rapo rtul dintre spa ţ iul r-on
stru it ş i spa ţi ul l ihcr pc 1 rim ul p lan a l factor ilor care d tc r-

111 in i:'1 s p ifi cu l. 

19 
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rea terito r iială excesivă, d ns ita toa 1 '<:d usă , înzestrarea 
teh n ico-ed ili tară preca ră, pr cdomin nrea unor tipuri de 
locuire inadecvat , absenţa dotă rilor ş i ansamblurile ci
vice ad seu neînchegate sub aspec t funcţional şi plastic. 
Direcţia actu.ală de crea r a unor centre de pola rizar e 
urmăreşte îmbunătăţirea s tructurii reţelei de localităţi 
s timulîn.d acumulat a de calită ţi urb-me, de că tre unele 
dintre aşeză ril rural , r educerea numărului de comune 
rura l prin comasarea ş i r edar a t renurilor pentru agri
cultură . 

Cercetarea influenţelor în procesul dezvoltării aşeză
rilor 

In cw·s.ull. dezvoltări.ii lo r, desfăşura te s.ub forma de 
extensiune prin adiţiunlle de cartie re noi, sau s ub forma 
d int grar , cons tînd din r em od la rea ş i r stau rarea zo
nelor v echi , aşezările omeneşti pot sufer i influ nţa unor 
idei ş i concepţii urbanis tice ş i a unor m odele în car e 
aces tea a u fos t deja întruchipate. Cimp liber unor ase
menea influ nţe îl deschid acţiunile de r e tructurare şi de 
masivă renovare urbană oare au marcat etap le de în
florir a diferitelor soci tăţi , devenind, d altfel, n ece
sare din raţiuni funcţi onale sau d prestigiu. 

In oondiţiil · Jumii eleni.sitioe şi a le cele i ro ma ne, mo
delul hippodamic ş i mod Iul roman al orasului-tabără au 

x ercita t o influenţă ordona toare a upra {inor situr i ur
bane cu o „moş tenire genetică" spontană oa d x m
plu oraşel Gerasa (Gcras) în Iordania , Lepcis Magna 
(Uadi L bda ) în Libia sau Call va Atr ba tum (Silch ster) 
în Ma.rea Bri tanie, p ntru a nu da decît cît va ex mp!le 
d oraş răspîndite pe un vas t teritoriu . În m od similar 
a u acţionat schemele „id al " ale u rbanismului Henaş
te rii pr lungindu-şi influ nţa şi în p -r ioada b aroculu i. 
T sutul dezvolta t spontan al oraşului Nicosia din Cipru 
a fos t subordona t unei incinte circula r bas tionar con
s truite de veneţieni în anul 1567, după C'llm zona de 
p la tou a oraşullul Alba Iu lia a fos t în.oonjm'Cl tă de o in
ci ntă bastion.ară după anul 1711, car a lua t locul ve
chii incinte r eotangular , fiind sistematizată cu acest 
p rilej . Compozi ţia cu tr i artere ~adia.le a Versailles-ului , 
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20,2 1. Ct:.') J()!' KfWMLOV, Cc ll o
!! lovacia. ăscut în prenj ma unu i 
<·aste i m edi eva l (sec. X I !I
XV ITI) , o r<1ş ul s-a dezvoltat 
·ponlan d o parte şi d ' a lta a 
d uJu i Vlla va c::i re împarte nu
d ul is tori c in două pi'ir\i: ora
!'i Ul propriu-zis p ri ns într-o Im
dă a ri ului şi Iaubourg ul Latrăn. 

22,2.1 . CHA TJ-:1lD UN ( t:U ll t:-l::T 
J,OJR), Franţa, Aş1:zarea rurală 
c:stc prcexis teu t.;i sa u, poa te , n ~ls
cută în preajma unui castPI m c
d i va l n l că rui compone nte da-
11. ază d în SPeole le al XII- I a, a l 

iXV-lca l) i a l XV I- I a . 

cristalizată în perioada clasici mului r egal francez, va 
acţiona asup1ia oompoziţie i unor faz ale dezvoltării ur
bane la Roma, Mannh im, Karl.siruh ş i P e te rs burg, u'nd_,. 
se re h motivul tridenibului ca11 d vine determinant pen
tru structura unor an Slc'lmbluri cu caracter r epr z ilta
tiv. Modelul „urbanismului liber", promova t de „eh.arta . 
Athenei", va influenţa dezvoltarea oraşelor din într'. aga 
1ume. O asem n ea influenţă s-a resimţit deosebit de' pu
ternic, în perioada postbelică, şi în dezvoltarea ora~elor . 
<lin ţara noastră, fiindu-i tribu ta re noile cartiere ale Ca
pitalei cum sînt Balta-Albă-Titan s i Drumul Taberei · 
precwn ş i multe dintre zon le de extensiune ale ora'şelo; • 
provinciale. în oursul d niului din urmă în schimb 
are loo o re considerare a s trăzii ca spaţiu u'.rban contro~ 
lat sub aspect compoziţional şi ca zonă de contacte so
dale. 

Pi-obl ma paralelismelo r is toriJCe ş i anistorice pe într g 
g lobul es te prezentă şi în urbanismul comparnt. Pe 
f?ndul unor similituclini ale mediiuilui natural ' şi so
ci.al, a[ runor necesităţi materLale şi a l unor trăsături psi
hice, general u.rniane, au apărut aşezări aS'emănătoare sub 
aspeot'lll furuoţionalităţii şi al imaginii p lastice, fără să 
poată fi presupusă o influenţă . 

Tema rezistenţelor la influenţe şi a replicilor cr a
toare îşi a re locul cuvenit şi în urbanismul comparat. In 
urbanism, răspunsul m diului a utohton fată de influ n 
ţele extern e -ste tot atît de viu şi de prom'pt. Aces t răs
puns constă atît în r eo ptivitate faţă ele ideile urbanis
tice v:ehi°':11a1te p e plan mondiaJl, aî t şi în adaptarea mod -
lelor f_urm zate la oa_z~~ concret al oraşelor autohtone şi 
la c rmţele dezvoltan1 lor. In oraş le germ ane citat 
compoziţia 1cu h'ei raze, oa şi la Versailles, are menirea să 
includă reş dinţa reg.ală în structura oraşului pe care 
palatul suv ranului şi-o subordonează. La Roma şi P -
tersburg, tridentul devine strucbura stradală de bază a 
unui cartier, cele tr i r aze avînd dr pt capăt de p ers
pectivă o dotare preexistentă a oraşului, r espectiv, Porta 
d el Popolo şi Amiralitatea. 

Evoluţia aşezărilor şi procesul de tipologizare. 

In procesul evoluţiei lor, a)ezărll se consti tuie ca 
tipu1i urban e. O.dată consti tui te siub asp eot tipologic, ora
şele se dezvoltă după legităţi proprii, cu caracter obiec
tiv, oare sînt legităţile tipului însu.'?i. 

Orice implant ia în considerare o seamă de conclitio
nări: n a turale (r llef, climă, surse de apă, surse de mate
riale), economice (dispoziţia faţă de reţeaua de localităţi 
preexistente, faţă de art-erele comeroiale, faţă d sursele 
de materii prime, faţă de o reşedinţă princiară sau mo-

24 . HE IDELBDRG, R. F. Germania. Ora~ul s-a dezvolta t spon
~n ~ poa_lele castelului (sec. XIV-XVII), reşedinţa palati
nilor, rntinzrndu-se trepta t pc te ritoriul îngust prins între rîul 

N cka r ş i masivul împădurit Ga isberg, 
Corespunzînd fle care unei anumite etape a cl ezvoltăril so

ciale, oraşe le ele plan prestabilit sau spontan au suferit în curS'Ul 
clezvoltărit istoriei intervenţii. spontane sau prestabi l ite care 
~ontrazic.eau n~tura implantului iniţial . Majoritatea oraşelor, şi 
indeosebi marile oraşe, au avut o dezvoltare pînă în epoca 
moder;iă, constfnd dintr-o su ccesiune ele etape, cele spontane 
alternindu-se cu ce le prestabilite pentru ca, începlnd cu această 
clin urmă epocă, demersul de factură prestabilită să devină 

regulă. 

24 
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.XVIIT- le a, a co nstituit ob iec tul un ('i s ucces iun i cJ(' interv enţi i 
presta btltie ca re a u co ndus la co nstitui r ·a unui a nsamblu urban 
deosebit de unitar 1·eali zat in decurs de ci rca 250 dC' ani. Co n
cepţia .iniţi a l ă a a rh it('c tulu i LC'h lon, purtî nd ampn•n ta idei lor 
ur ba ni sti ce ap li cabile un or oraş fort ifi ca t(', nu a fos t rea li za t[1. u 
-excepţia fo rtă reţe i Sfin ţii Petru ş i Pavel rea li za ti:'1 în spiritul u nei 
cetăţ i basti ona re in spira te de amen a j ă ril e lui Vau ban, oraşul s-a 
dezvo lta t ca un a nsa mb lu desc hi :-; . Zo na ·a centralii cont inen
ta lă" , a fost stru ctu ra l[t în baza a t1•ei a rtere r adia le,' 1~~ot iv pre-

lua t di n compoz i ţia Ve rsa ill es-u1ui . 
JO. N I COSJ!l (LEUKOSI A, L EFK OSTA ), Cipru. Orasul dezvol tat 
s ponta n a fost subordonat unei in cinte c ircul are basti onare con-

5t)·uite de ătn:! ven·e ii ('ni în 1567. 
3 1. ALB/\ JULI A. Jn eintc"1 m edieva lc"1 care unn c"irea , poate, con
turul recta ngular a l vec hiului castru roma n este d ota tă ci upă 
a nul 1614 cu basti a ne de ti p tt ita li enese n ou cu urechi " a dap
ta te condiţiil o r de apăra re impuse de dezvo ltarea a rtileri 'i. lntr 
a nii 171 5 ~i 1738 în locul acestei ceti'tţi, ca re se d emo l ează; se rea
lizează după p.La nurile lui Mora ndo Vi sconti, completate în a nul 
1731 de genera lul Weis, o ceta te ste l a tă, potri v it procedeelor 

,')co li i lui Va uha n . 
.32. SIBI U. Adaptînd forti f i ca ţiil e ornş ului la ce rinţf'! c tehnicii 
milita re contempora ne , Mora nd o V isconii pro i ctcază, to toda tă, 
în estul oraş ului, o fo rtărea ţă ste l a tă cu c inci bas ti oa ne, exe
cutată pa rţ i a l , azi complet di spr1 n1ti't. P la nul de a mena jare păs
trat oferă ca imagine un contra: t izbitor între o raş ul cu implant 

ş i dezv»ltar c spontan ă ş i ceta ten de pla n p re tabi lit. 
SpeC'ificttl ornşe lor rezultă din eX'i.stenţa următoarelor rapor

t uri: dintre imp lant şi m ediul natural , clintre spaţiul construit şi 
.spaţiul liber, dintre marea masc1 a c lădirilo r ş i ctominantele 
·monumen tale, dintre d ive rsele etape cronologice ale existenţei 

oraşului . 

39 
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33. C IT !l llDA l /\, Oasis. Algeria. Aşezare"~ este imp lantată pe 
versa niel unei oline el e unei r zultă o siluetă etaja tă, domi
n.a t;l. de 111.inarc tul u ne i mos ·llf'i car oc up[t punctul cel mai 

îna lt al rl'li fului. 

34 . PR,-1GJ1 (PHA1Tll ), Cehoslova cia. D zvollat tr ptat pc ambe~ 
părţi a le rî ulu i Vltava, di pw1înd de un hracl s ituat pe o în ă l ţime, 
oraş ul îs i d a to rează specifi cul celor pairu tipuri de rapo rturi m
na la te, fiind difi cil de a p rec iza a r din t re ele est e preva l nt. 

35. F' l'?.E I BURC, R F. Germania. Oraş ul, dezvoltat mai intîi de-a 
lungul un e i s in gur slr[1zi, apoi de-a lungul un e i a d o uă străzi 
para le le, ca re s • inti lnesc la unul d in capete gencrînd o formă 
d semi [us, îşi d a torează spec ificul d i ~poz iţi ci masive lor construite 

în raport u spaţ iul l iber. 

36,37. T E LC, Cehosl ov acia . Născut în prea jma une i reşed inţe 
nobili a re de fa cturt1 gotid i ti-a n forma tă în stilul Renaş terii (sec. 
X IV-XV!), oraşul păstrea ză în inte riorul i ncintei sale gotice un 
fond co nstruit ca re ofcdt o imagine renasce nti s tă, dezvolta t în 
j urul w1 c i p i eţe w· iaşc oa re, împreună cu castelul şi d ependinţele 
sa le, acoperă majorita tea te ritoriului ocupa t de o raş. Căpătînd 
ca racte rul unui oraş-pi aţă aşezarea l ocuită iniţi a l de meşteşuga r i 
şi negustori nu deprişeşte asti.'iz i decît cu puţin 5000 de locui-

tori. 

38. BRAŞOV. Constituit pe baza une i aşezări ag 1·i cole şi dezvolta t 
în interiorul un e i incinte, oraşul îş i d a torează cu precădere spe
cifi cul r aportului intre masivele construite şi spa ţii l e libe re. 

39. SUCEA V A . Dezvolta t ca un centru meşteşugă resc avînd drept 
bene fi cia r Curtea d omnească, oraşul S uceava s-a desfăşw·a t p e 
un relief în formă de amfiteatru răsturnat, di spoz i ţ i e din care 

rezultă, cu precădere, pecificul său . 

3f> 
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40. SAN GI M JGNANO. Tosl'ana, Italia. J\ vind lu origine un im.
plant spontan di n secolul al X lV-lea, o ra~ul î~ i dator ază "pecif i
cul mulţimii tu rnuril or-l ocuinţă ale pa t ricienilor locali , gencr 01-

t oarc a unei siluete i<'~itc din com un. 
41 . BOLOGNA, Emili.ct Romagna, Italia . In cursul evulu i mediu, 
nwneroase turnuri-l ocu i nţă (în imagin e Ton-E• A5inc ll i ~i Torre 
Gari.s •nda) dete rmi na u silueta ora~ului , iar p rin rapo rtare la res-

tu l fo ndul ui const rui t, p l"incipa la sursă a speci n culu i. 
42. CL U J-NAPOCA. Raportul di ntre ver tica la reed ita tă a bi se r icii 
Sf. Mihai l .;i înă l ţimea mare i mase a c J ţ1di r il o r de locuit, cîş tigă 
o anumi tă preva l enţă asupra i~dportulu i spa ţiul constr uit - spa-

ţ i ul liber în deten ni narea specificulu i ora~ulu i. 
43. BUCUREŞTI. Mulţim a de vert icale incluse într-o g ravu!"ă 
în aramă pu blicat.;] la Leipzig in :rn ul 1717, car<' rep rezintă o 
imagine mai mult î n chipu ită dccît rcal[1 a ora~ulu i Bucurc~ ti, 

42 

I 
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rcdu totu~i cor ct dispozi \.ia ·1 pc malul stîn g a l Dîmbo\'i \Pi şi 
n t1111eroas<•lc vcrt ic;ll c, turn ur ile ~i turl ele bis0r ici lor, dc t rmi-

nuntt' J Pntr u specifi<'ul asp c1:ului său nw di cva l. 
44. HOU EN, Frcrnţa . Prezen ţa monumenta lă a catedra le i gotice 
ca ~ i ~t a llor monu mente got ice est d te rmi na nti't pent ru rapor
tu l din tre dom inante a rhi tec tural e ~i masivele con$t ruitc a le ora-

~ulu i şi, în a(·<' l a şi t imp, Pl' nt ru sp •1· if ieul lor. 

nastică ra b en ficiar al. producţiei) ş i , p rob~1bil , este tice. 
în măsu ra în oa re consecin ţel e plastice ale implantulu i. 
sînt conştLentizate. 

Jmplc.tntul cu carHctcr prcstabiJit c's lc orientat de o 
concepţi e cît de cît închega tă re prezen tînd o xperienţă 
acumulată ş i transmisă prin tradiţie care ia în consid e
ra re în moci con ş tient condiţionă rile enum era te. Impl antu! 
d caracter pres tabilit inel ude în sine şi J cgită ţile de dez
volta re a le resp -•cti ului organism . 1n măsura în care ele 
exprimă oe rinţele unui sis tem, formulat pe p lanul gîn
dirH şi apoi transpus oa realitate materi·llă oraşele, deşi: 
oonoeputc ş i create de oameni , c<:1pătă ca r.acberul unui 
sistem dczvolt<:l't după leg ităţi cu caracter obiectiv cc se 
impun, chia r după epuiza·rea momentrului iniţjial el e apli 
care a oonoepţiei pres tabili te, a tita timp cî t s itemul r<ă
mîne în v igoa re sub asp eot funoţion~1 l !)i plasti c. 

Numeroase oraşe romane clin Itcjlia ş i provincii, con 
cepute după un pkm ordonat, înzesţratc cu o reţea s ti·a
dală rectangulară , pe scheletul a două artere principale. 
Cardo ş i Decumanus, care se întilneau în cruce sau în T . 
la int rsecţia lor avînd forul înzestrat cu edificii r epre
zentative, civile ş i de cult, a.u fu1foţi ona t după legităţi 
însorise în însuşi „codul lor gen etic'' , structu ra lor. Ierar
hizarea componentelor m onumen tale ş i a spaţiilor li-
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45. S I BJU. Raportul .dintre t ur
nul Bisericii Evangheli ce, care 
î~i subordo na turnul primă
rif' i ~i vPrti ca lC' IC' mod ;;te al e 
altor mon um ente r eli gioase, 
::;i fondul constr uit a l ora
~ ului Pst d..tenninant pen-

tru ~pccificul oraşulu i. 

berc, perspectivele ele-a lungul s trăzilor principale uu 
cînd către porţile oraşului, obtw·atc prin arce monumen
tale, au generat un speţiu urban pe deplin controJat sub 
aspect compoziţion al care se impunea ca o rcCllitatc cu 
rol det.- rminant faţă ele eve ntualele ::i.oi in serţii sau re
modelări. H.evitaJizarea uno r ~Huri romane după etapa 
oorespunzăto <::1re ev ului mecUu timpuriu , cînd nu avut 
loc o depopular e a oraşelor şi o p rimare a d otărilor lor 
ocntriale care ş i -au pie rdut funcţiil e, a const<1t în pre
lu<:1re.a ele către noile masive construite a tramei stradale 
şi n sistemului insulur, fără n ţinc scam a sau u prelua 
şi dispoziţia dominantelor ansamblului central antic. La 
Florenţa, alît palatul consiliului comw1al, J alazzo Vec
-chio, cît şi Domul Santa Mari a del Flore sînt dispuse în 
afara incinte i romane, în. m argin ea acesteia, devenind 
dornin<mtelc o raşului meclieva:J . Alte clădiri m onumen 
tale, pah·1t c ş i biserici au fost amplasate în interiorul ve
ch ii incint -' fără vreo legătură cu clominanLcl ornşului 
antic . 

Aceleaşi cond i\.i onări se impun ş i implantului ·de fac
tură spontană . Implantul sponta n. în imensa nmjoritat , 
.a cazuril or: a re un. oa rader rural, iar :;;ansele tran sformă
rii sale într-o aşez c1re urbană sînt trins legate de s si
zarea acestor co ndiţ.ionări. u cit m ai multe dintre aceste 
oonc.liţionări coincide ·m, cu atît m a i r pede putea să de
cu rgă tnm,c;formarea satului în oraş. Absenţa unora din
tre co11 cli ţiilc n ecL'Sare sau dispariţia lor a menţinut timp 
îndelungat snu penlru totdeauna o seamă de aşeză ri în 
fo7,ll .lor rw·ci lă c.l e ex is tenţă. Sesizarea şi aprccicreu c1ces
tor concli\.ii sînt legate el e o "Xpciienţă milena ră care apar
ţi n e om -nirii . Ea a făcut ca pe baza unui implant şi a 
unei dezvoltări spontane să se nască mari oraşe, chiar 
47 

46 . .llNTWF:HPE (J\ NV J:: l?.S), JJe igia . Domi nantn n' pr ze ntată 
dP unul d in turnur il e bise ri cii , r apo rt<1tii b m<1s iv0le l'Onstrnite 
a le vech iului oraş , constitu iP factor ul detP rminnnt a l specifi cu.lui. 

47, 48. SJENJl , T oscann, Ito/ ia. Dominantele r f'p rezentate el e t u r
nul palatulu i l'Om una l, P cilazzo P u bbli co, ~ i <.:ampan il a dornului 

contrihuie în moci ll ot<'.iritor la ronfig ura\.ia silu tei urbane, spe

ci fic-ul ora~ulu i fiind da torat alît un or dPni vdi:"1r·i <:are cond uc ln 

o dispoziţir ,,coli na dl", i n :imfi tp;1tru rf1 ~turna t, a unor cartiere 

dt 'ii r<1portului dintre ţ<•su tul d r ns ;ii masivrlor c·o nslruitc !;ii 

spa \i il<' l ib<·r<', piaţa primiiri<'i, ampo, ~ i cc:i •I catPclra l •i. 
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capitale. Strîns legată de oorrdiţionările de tot felul, cris
talizarea unor tipuri bazate pe un implant spontan a 
condus I.a sis teme urbane mai durabile ale căror leg i,tăţi, 
constituite odată cu sistemele, acţion ază un timp mai 
îndelw1gat faţă de unele dintr oraşele născut p baza 
unei concepţii presrtaibillit oare, ră.spunz[rud unui anumit 
moment aJ dezvoltării sooiale sau a statelor, au conţinut 
adesea aspecte convenţionale, p1ieoonoepute, forţate, cu o 
viabilitate mai scăzută . 

Legităţile structurilor urbane, d şi oamenii sînt cei 
oare implantează aşezările şi le dezvoltă, au un caracter 
obiectiv şi se impun oamenilor. Aceste legităţi, oa ş i 
carnat rul lor obiectiv, rezultă din condiţionările extern 
ale mediului fizic ş i social de care ne-am ocupat, ca şi din 
r Laţiilc d intercondiţionare dintre componentele struc
turii aşeză r.ii: funcţiunea, structura t hnico-edili tară şi 
pltastiioa. Teoria urbanismului nu a realizat p~nă în prezent 
eforturi pentru definir,ea unor as,em nea legităţi . De aceea, 
în celJe ce urmează, ne v<om limita numai ila un exemplu. 
Un anumirt mod de organizare sub asp ctul parcelării şi al 
dispunerii clădirilor în cadrul implantului rural din anu
mite sate al Transilvaniei a condiţionat şi structura par
c lării în cadrul unor oraşe care s-au născut pe baza unor 
as tf 1 de sate. Cu toate modificările r ezultate din reîm
părţirea vechilor parcele ale celei dintîi populaţii de agri
cultori, pentru necesităţile unor familii de meşteşugari, 
modul iniţial de parcelare imprimat oraşelor înconjurate 
de incinte a impus o anumită legitate. Depăşirea incinte-

90 

lor fortificate de către mas ivelle construit în perioada m e
di1evală a condus la oonsitruir a de paroelări J1ealizate după 
aceeaş i legi'fate. 1n unele cazuri zonele „extra muros" au 
fost înconjurate de noi incinte, altădată comunitatea ur
bană nu a dispus de mijloacele necesare şi noi~e carti r e 
au rămas „deschis "· Atunci cînd oraşul a depăşit in
cinta sa medievală într-o etapă mai recentă, în perioada 
modernă a is toriei, organizarea funcţională a noilor zone 
cons truite s-a desfă·şurat după alte legităţi. Cercetarea 
planului u:q.ui oraş, a cărui dezvoltare s-a produs în 
etape succesive, distincte cronologic, n e pune în faţa 
unor moduri did'erite de a concepe asimilarea teritoriului, 
deoarece planul oraşului vizualizează, ca o diagramă, evo
luţia sa. 

LegităţHe obiective se impun cît timp oiamenii le 
sesizează sau nu recurg lJa acte voluntare care să le 
n ege. As1emenea aicte vio1luntar e se dteso şi el·e cu clari
tate în planurile oraş,elor. Atî:ba timp cît în virtutea va
labilităţii sistemului legităţile s tructurii iniţiale funcţio
nează, onaşul asimilează ·1Jrep bat ins rţiile voluntare şi 
le subordonează faţă de funcţionalitatea sistemului . 

Aşezările omeneşti pot fi dasificate după caracterul 
presitabiliit sau sponban al implantului iniţial numai în 
ceea ce priveşe sursele lor, pentru că în cursul dezvol
tării lor au interv1enit de oeJe mai multe ori demersuri 
urbanistLoe de altă naură . Asbfel, oraşele romane de plan 
prestabilit, reviitalizate în cursul evullui mediu, au căpătat 
în afara incintei 1or de ziduri o structu['ă dezvoltată spon-
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tan avînd un aspect racl ia l-concerutric. Modalităţile de as i
milare a s tructurii urbane roman e, care a devenit zona 
CeTlltrală 'i oraşelor europene medieva.le apădnd actua l
mente în planul .lor ou ma i multă sa u cu mai puţipă 
cla rirtate au fost dif ri te. ln schimb, oriaşcle născurtc spon-' . tan ;:iu de venit, în unele oaz uri, obiectul unor remode-
lări sau r·estructurări 01xlona1toar în lumina ide ilor unui 
urban ism „1·egulat", cultivat în perioadele Renaşterii şi 
ba rocului. In s b·uctun.1 unor oraşe cum es te Pari sul s·m 
Lonclna se pot detecta urmele unor reţele stradale ro
mane realizate după un pla n pr sba bili t, cartiere df'Z
vo:Jtate spontan în cursul evului medju, zone concepute 
după planuri pll'.'estabilite înc pînd cu Renaşterea ş i pînă 
în ztl.ele noastr , suooes irunea d etape r ezultînd foart 
olar din textura aoes tor cartiere. La Roma se distinge 
cu claritat o tapă antică CIU dezvolbare spon<rnă, for u
rile imperiale dezvoltate, oa şi unele ca rtie r'€ ale Rom ei 
a nrt:io dispă0rute, după plan.uri prestabilite, cartierul r e
nascentist dezvoltat spontan în zona antiOUil ui Cîmp al 
lui Marte, cartierul baroc stru:oturat cu a jutorul tr iden
tului cartiere! de plan prestabiftit a le secolului al XTX-J ea 
şi oeÎ conbemporane. în felul ace >ta. succesiunea ele el e-
51 52 

mersuri ponta ne ş i pre tabi Ute a pau·c pregnant în cazul 
ma rilor oraşe , fiind reprezentală mai palici în cadrul c~lor 
me i multe organism - urbane d dime nsiuni mod este. 

Sursele originalităţii, a personalităţii oraşelor, temă 
a comparatismului 

C rcetarea tipologiilor urbane pe întreg globul, apă
rute sau clezvoltate ' în diversele e tape ale exi stenţei ome
niri i, ne pw1e .în faţa unui număr ]imitat de tipuri. Din 
punctul el e vedere al fw1cţionalităţii şi al expresivităţii 
plas tice, oraşel - care aparţin aceluia şi t ip au pregnante 
tră ătw·i comune. Precizarea acestor trăsături comune, iar 
apoi 'evi denţ ierea dife:P nţierilor, 'a însruşi rilor proprii , n -
repetabile, care intervin, P prezintă prin definiţie cea 
de a loua temă fundamentală a comparati mului după 
precizarea surselor şi influenţelor. Aceste diferenţi eri, 

trăsături specifice, hotărîtoare pentru personalita tea ora
şelor, sînt datora te unui l"?ir în.tr g de da te legate de 
ampla. area, oraşului , de r itmul :;;i caracterul d zvoltării 
sale, ele poncler.e<:l var iatelor ctap s tilisitic ş.a.111.cl. 

.51 . JJV H A R/I., Uzbekistan . 
O r-W$ul î~i d a to rea ză sp c if1 -
cul , cu precăd ere, r a portului 
dintre dominan te :;; i r estul fon
dul ui co nstruit ; îns[1 d om inan
te i capătă imagin ea sp c ifi că 
eo nstrucţ iil o r islamice rnonu-

,m nta le. 

52. S l J\.N, Ch ina. J\c.:e l aşi ra
pO l't intre dominant şi con
strucţ iil e de rind cap[l tă o 
Jorm ulan plastică rezultată 
din fo rrn ul le s tili s tice al e a r
hitcctu1·ii monumenta le mccli -

vale cbin · z . 

53. SJGIIIŞOARA. R olul do, 
m ina nt a l un ei s ilu te goti ce 
cu terminaţ i e barocă aparţi
nînd „Tu rnului Or lor" este 
d te l'minant pentru specificul 
zo nei monw11 ntului, cit ş i î n 
parte, 1 cntru s ilu ta oraşu.lu i 

în ansamblul său . 
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Nevoia unor abordări metodologice pentru s tudiul spe
cificului oraşttlui ne-a condus la tentativa de a decanta 
sursele acestui specific, a:jungînd la urml1toarele con
cluzii. Specificul oraşelor rezultă dintr-un ş ir de rapor
tă ri între componente u rbane cum sînt: raportul dintre 
implant şi mediul na tura l, n:iportu·~ dintre masivele con
struite, spaţiul cons truit şi spaţiul liber al s trăzilo r şi 
al pieţelor, r apor tul dintre marea m asft a clădirilo r rez i
denţiale ş i edificiil e care reprezintă dominantele monu
mentale ale an ·amblu.lui ,urban, r aportul dintre diferi
t(aje etape cronologice (ş i s tilistice) a le evoluţi ei or-aş ului. 
Toa te aceste patru tipuri de r aporturi acţioneazf1 conco
mi t.ent determLnînd specificu.I oraşului. Însă de la caz la 
caz, de la oraş la oraş, unul dintre aceste ra porturi de
termină cu precfudere specifi1oul oraş ului. As tfel, de pildf1, . 
în cazul unor oraşe ca Veneţi'a, Segovia, Heide lberg, Ceskc 
K roumlov sau S uceava, deter minant pentru s pecificul 
lor es te raportu.I dint re implant ş i medi ul natural. Pentru 
oraşul Tele, care reprezintă un fel de aşezare-pia ţă, ca
racted za t printr-o ca ~egoricf1 predominanţă a spaţiului 
liber asupra celui cons trui t sau pentru Huderia, vechiul 
cartier .ev.reesc din or-aşul Corcloba (Spa nia ), 'I.ID.de mas i
vele cons trui te predominf1 net asupra s is temului s tradal 
fo rma t din culoare îngus te, de terminant e ·te r aportul 
dintre spa ţiul liber ş i spa ţiul construit . Raportul dintre 
fondu'l cons truit, „de rîn.d" , şi domina ntele mo nume ntale 

es te determinant pent,ru oraşe ca Florenţa , Ulm, Sebeş 
sau Bis triţa . 1n ceea ce priveşte raportul între etapele 
evolutive, el acţionează cu precăd ere în cazul ma rilor 
oraşe, dezvolta te în. timp, unde, în decursul diferitelor 
e tape ale exis tenţ;ei socia le , a le is toriei, s-au făcut impor
tante investiţii, pe plan arhitectural şi urbanistic. Es te 
îndeosebi, situaţia unor mari capitale ca Roma, P aris, 
Madrid, Londra, Moscova, după cum este ş i cazul oraş ului 
Bucureşti. 

Din cele de mai sus s-ar fi putut trage concluzia că 
acţiunea acestor raporturi as upra specificului ar „unifica" 
aspectul oraşelor din cele mai diverse părţi ale lumii. 
Realita tea es te cu totul a lta. Toate cele patru r aporturi 
semnala te acţionează con.comit,ent. Intervin ponderi can
tita tive ş i aspecte calita tive a tît în interiorul lor, cît şi 
între ele. Intervine şi o realita te determina ntă şi anume 
tradi ţ iil e ş i cultura naţi onală a popoarelor, manifestar ea 
specifică zonalft sau naţională a diferitelor stiluri de 
rnrhi1tectură ş i da tele greu cuanttficabile ale unei spiri
tua1i tf1ţi specifice, legate de istoria culturii fiecărui popor. 

întocmai ca în arhitectura comparată , ş i in urbanis
mul comparat demersul comparatis t, a cărui temă o re
prezin tft s ursele, influenţele , rezistenţa la influenţe şi r e
plicile creatoare, urmăreş te în final punerea în evidenţă 
a specificului ş i a originalităţii aşezftdlor omeneşti. 

------------------------- S UMM/\UY --------------------------

T he s tud y concerning t hc object of architccture cxtends 
ovc r huma n dwcllings, which rcpresent a superior lcvcl of the 
a rchitectural p hcnomenon from a qua lita tive and q uantita tive 
point of v iew; thc tota lizing of the objccts of architccture turns 
into a systcm w hi ch arra ngcs them acco rdrng to a certa in hi e1•ar
chy. If the noti on of ar chitectu rc r cfe r-s to a conceptua l act, its 
achievemcnt on the spot and thc resulted finite object, thc n o
t ion of systcmati zati on docs not cover the same sphere as fa r 
as human settlements ar e concerned. That is w hy the comp'a
ratist appr oach of r ural or urban settlements in terms of the 
grounds prcsentcd in thc study, acqui res the 11{1mc of com
pared urba ni sm. 

The hi story of huma n scttlements, as w ell as the history of 
architecturc, a re included in the catcgory of sccondary histo
ries. The ca tcgor y system used in compared a rchitccturc is also 
valid for compa rcd ur ba nism, but w hich cons idcrs the peculi a
r ities of the phenomenon. Unlike thc objects of a rchitecture, a-
hieva blc in a limited time, stablc ent ities w ith a unitary cha

racter, huma n settlemcnts arc bod ies w ith a proccssio n charactcr, 
which bccome the objcct of pe ri od ical rcorga niza t io ns a nd acquirc 
a plastic unity in the cour-sc of t ime. 

The comparat i ·t approach of the scttlcmcnts gcnes is rcfcrs 
to inner a nd outer sources, a nd to its character, spontaneous or 
pre-establi shcd, r ura l or urban. If t he trans ition from popula r 
architecturc to the cultivatcd one is illustra ted by a success ion 
of objccts in time thc t ra nsition from village to t own is done 

within the samc body by a gradual accumulatio n of urban q ua
lities de fin ed în thc study. 

Succesive proccsscs of m·ban r corga nl zati ons open thc way 
of i nf lucnces of somc u rba n ideas and concept~ on s a nd of cer
ta in pre-existent models. Thc s tudy d raw. the a ttcnt ion on the 
influe nce of p re-esta blished Roma n urban ism, of the "ideal" 
towns of thc Rcna issance, of the i·adia l com.position of r oy.il 
F rench classicism, of the "free" urbani sm p romotcd by the 
Athens Cha~: ta. 

T hc cvolution of the huma n dwellings appcars as a succes
sion of stagcs with a sponta neous cha racters, a lte rna t ing with 
a p rc-establi shed onc. Once csta blished as a t ype, human dwel
lings develop aocording to their own laws with a n objective 
cha racter. Thc sh aping of thc processes of typifying in urba
nism r ep rcsents a n effi cie nt means fo i· rcsearches in the evolu
t ion of hwnan settlements. 
, Compara t ist ana Jysis, considering the characte ristics of com
mon typifying of hwi1an settlemcnts, po ints out as sou rccs of 
its spec ific a nd originality a group of fo ur rela ti ons, from a mong 
w hic h on can play thc m a in par t : the r ela ti on bctwecn the 
cnv ironmcnt a nd the impla nt, between the free a nd built space, 
bc twcen thc Jarge ma.ss of rcsidcnti a l buildings a nd the a rchi
tectura l dom ina nts, betwecn the chronological stages of the 
scttlemen t. A li thesc r ela tions bea r the mark of schools and 
tyles of architecture, cultures a nd n ational sp iri tuality. 
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