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EVOLUŢIA REŢELEI DE ORAŞE îN TRANSILVANIA MEDIEVALA.

Pau I N iedermaier
Cunoaşterea evoluţiei reţelei de oraşe contribuie la explicarea unor
fenomene foarte diferite ale trecutului, la înţelegerea legităţii unei serii întregi
de procese. Abordarea acestui subiect face însă necesară precizarea, de la bun
început, a trei aspecte:
1. Distanţele intre diferitele centre. Pe lângă parametrii geografici
esenţiali habitatului uman, reţeaua oraşelor a fost influenţată decisiv de distanţa care se putea parcurge într-o zi; mergând călare, în condiţii normale,
aceasta era de circa 60 km. Ca o etapă de drum, de la un punct de repaus
la altul, precum şi sub forma jumătăţ, ii din această distanţă etalonul era
important şi pentru dimensionarea unor unităţi administra tiv-teritoriale.
Raza este atestată, la începutul secolului al XIV-lea, pentru hotarele centrelor miniere Baia Mare şi Baia de Arieş (se vorbeşte de "unius et dimidiae
rastae" = 3 mile de Buda = aproximativ 25 km)l.
2. Definiţia noţiunii de oraş, importantă în acest context, este extrem
de dificilă, depăşind însă cu mult cadrul articolului de faţă. Dincolo de
"mănunchiul de criterii" , la care a recurs cercetarea modernă 2 , este cert că
sub noţiunea de " oraş " s-au înţeles în perioade diferite, genuri deosebite de
localităţi. Pentru noi sunt importante nu numai modurile de desemnare ale
localităţilor în diferite categorii de docu mente, ci şi instituţii, fortificaţii etc .
3. Criza agrară din seeo ele XIV - XVI, care explică multe fenomen ",
ale dezvoltării oraşelor, ajută şi la o etapizare a evoluţiei reţelei lor. Ea este
dovedită pentru Europa Centrală şi de Vest, iar pentru existenţa ei pe teritoriul României pledează o serie de fapte 3 . Dacă se ia această criză în calcul, rezultă ca decisivă pentru apariţia centrelor economice, perioada dintre
anii 1350 şi 1550.
Particularităţile reţelei oraşelor transilvănene indică cristalizarea structurii ei în mai multe etape, caracterizate prin fenomene specifice .
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1 DI R , C, XIV jlV, 674- 675; F, ZIMMERMANN, C. WERNER, Urkundenbuch zur
Gesc.hichle der Deulschen in Siebenbiirgen, 1, Sibiu, 1892, p. 396.
2 Vezi, de exemplu: H. STOOE, Forschungen zum Sliidlewesen in Europa, Kiiln-Wien,
1970, p. 20-32, 115- 118 .
va
3 Vezi: P. NIEDERMAIER, Raportul înlre sai şi oraş in lumina crizei agrare.:JniJfievale, În: AlICN, XXXI, 1992, p. 151- 155; idem, Siebenbiirgische Sliidle .. .. .JBucuia,ti,
Kiiln-Wien. 1979. p. 211- 216.
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ulterior şi de aşezan cu un profil aparte. Este normal ca amplasamentul
acestora să fi ţ inut seama de extinderea zonelor mai dens locuite . In condiţiile unei densităţi relativ reduse a populaţiei cum rezultă ea din cercetările lui Stefan Pascu 4 este normal să fi fost locuite mai dens îndeosebi
zonele ava~tajate climatic din vestul Transilvaniei5 ; este vorba în special de
regilineadiii dreptul Câmpiei Transilvaniei şi de partea dinspre sud-vest a
depresiunii. A ici se găsesc cele două centre medievale, care par să aibă o
vechime maximă: Dăbâca şi A Iba Iu lia. Distanţa în tre ele este de aproximativ 130 km (deci de două zile) iar la mijloc, între ele, se găseşte Turda.
La . amplificarea reţ~lei centrelor administrativ-teritoriale iniţiale s-au
putut folosi anumite cetăţi, care vor fi fost re alizate mai întâi legat de ocne extrem de importante la începutul evului mediu. Noile reşedinţe ale comitatelor s-au găsit tot în fâ ş ia dens loc uită din partea de vest a depres iunii, la
marginea Câmpiei Transilvaniei. In afară de Turda, este vorba de centre le
Dej şi Cluj (fiind probabilă şi o anumită tendinţă de înlocuire a unor centre
mai vechi, perechea 10caiităţilor Oradea - Cluj constitu ia alternativa nouă la
perechea 10calităţilor timpurii Biharea - Dăbâca). Distanţele Între toate
acestea sunt de circa 35 km, dar cum Dăbâca îşi pierde relativ repede din
însemnătate, devin mai importante distanţele Cluj Dej = 70 km, Clll j Turda = 31 km şi Alba Iulia - Tui'da=65 km.
Unei alte concepţii îi aparţine realizarea celorlalte două aşeză ri-reşe
dinţe de comitate Hunedoara ş i Cetatea de Baltă - a căror înfiinţare presupune o populaţie densă şi în afara fâşiei ce lei mai propice habitatului . Prin
ele se structurează partea de sud a depresiunii , unde Alba Iuli a a rămas ,
datorită funcţiilor multiple, un centru mai important. Faţă de Alba s-a amplasat Cetatea de Baltă la 65 km iar Hunedoara - În funcţie de factorii geogra{ici - ceva mai departe , la aproape 80 km .
La înfiinţarea mai recentă a scaune lor -- denumite iniţial şi comitate,
considerate deci ca nişte comitate mai mici - centrele majore au fost amplasate',efectiv, în funcţie de aceiaşi parametri; distanţa Dej - Bistriţa est(
de vreo 60 km, distanţa Alba Iuli a - Sibiu era cev a mai mare de 65 km. L;
oiiouă delimitare a teritorIilor s-a recurs la forme mult mai Închegate decâ :
ale vech ilor com itate, cu raze de aproximativ 15 km. Intre centrele acestor:
au rezultat, implicit, distanţe de vreo 30 k m sau ega le Cll lin multiplu a
acestei valori, care se regăsesc peste tot6 • Şi Între centre le mai noi - ates
{ ŞT. PAS CU, Voievodalul Transilvaniei, I, Cluj, 1972, p . 154-159 .
P. NIEDERMAIER, Zur Siedlungsgeograpbie und Siedl ungsgescbicble Siebenbiirgem
In ZSLK, 11, 1988, nr. 2.
6 Iată o serie de trasee: Sibiu Sebeş = 51 km, Sebeş - Orăştie=38 km; Sibiu ' Nocrich=32km, Nocrich-Sighişoara=cca. 59 km pe drumul vechi; Sibiu - Cincu =
60 km prin Marpod; Cincu - Rupea =49 km; Rupea - Braşov=68 km; Sibiu - Mediaş =
55 km; Mediaş'-- Târgu Mureş=65 km prin Zagăr; Târgu Mureş - Reghin=32 km; R'
ghin - Bistriţa=71 km; Mediaş - Sighişoara = 32 km; Sighişoara - Rupea = 55 km; S
hiu - Braşov=125 km - pe vechiul drum.
5
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tate prin afirmaţia regelui din 1427 că În fiecare sca un ex ist ă un oraş privi leg iae - pot fi regăsite aceleaşi dista nţe 8 .
Fragmentarea distanţ.elor mai mari a generat ş i ea, automat, apariţia
unor centre de importantă mai redusă, la mijlocul drumului, cu m este Făgă
raşul intre Sibiu şi Braşo,· , A iudul Între Alba Iulia !-;ii Turoa.

II.

Apariţia

elementelor s pecific urbanr

După

cum s-a ariilat deja, În cazu l majorită!- ii centrelor zonale nu a
fost vorba de oraşe propriu-zise - În inţelesu l perioadei respective. Localită
ţile în cauză au avut Însă, în unele privinţe, un rol care mai târziu a revenit
urbiilor. Funcţia centralizatoare a trecut ulterior, În parte, asupra altor localităţi, respectiv s-a păstrat doar la un număr mai restrâns din tre vechile centre, procesul fiind legat de însăşi apariţia culturii urban!'.
Prima localitate desemn ată în secolul al XIII-lea ca "ora'( era, fireşte,
centrul ecleziastic principal - Alba Iulia - adică o loca litate In care existau
o serie de instituţii deosebit de importante. După atestări l e secolelor X - XI.
mai puţin concludente în contextul apariţiei unei cu lturi urbane, sediul episcopiei Transilvaniei apare ca "ci vi/as" nu numai în c ronici legate de prima
invazie mongolă, ci şi Într-un document regal din 1282 9 •
Instituţii caracteristice oraşelor au existat, izolat, deja destul de timpuriu şi în alte localităţi. In această categorie intră casele de beghine semnalate la 1235 in Sibiu ş i Braşov. Dar exis tenţa unui număr Însemnat de instituţii urbane, de astă dată cu caracter economic, este atestată mai întâi pentru
un centru minier, Rodna, ş i anume într-un document din 1292 10 • Ori, desemnări ca "civitas" există în acest caz În cronici deja dinaintea primei invazii
mongole l l iar Într-un document ofi cial , al voievodului Transilvaniei, tocmai
din 129212 .
Cea de-a treia localitate desemnată ca "civitas" Într-un document voievodal al secolului al XIII-lea , anume în 1297, a fost Turda13 • Datorită
ocnelor de acolo, localitatea era constitu ită deja in secolul al XIII-lea dintr-o
K. SZAB6, Szeke ly okleveItar, 1, Cluj, 1872, p. 123; II, Cluj, 1876, p. 145.
Dăm exemplul scaunelor secui eşti, ale căror centre sunt, In parte, mai recente:
Târgu Mureş - Odorheiu Secuiesc=cca. 90 km; Sighişoara - Odorheiu Secuiesc= 64 km ;
Odorheiu Secuiesc - Miercurea-Ciuc= 51 km; Miercurea-Ciuc - Gheorgheni = 54 km; Miercurea-Ciuc - Sfantu Gheorghe = 65 km; Miercurea-Ciuc - Târgu Secuiesc = cca. 60 km pe
drumul cel mai scurt, Târgu Secuiesc = Sfantu Gheorghe = 35 km; Stântu Gheorghe
Braşov=32 km.
9 DI R, C, XIII/ Il, p . 239. Atestar ea se datorează, desigur, instituţiilor amintite mai
sus, dar şi cadrului construit aparte, la care contribuiau şi vechile construcţii romane.
Menţionăm că, pentru Sibiu, care era doar sediul unei prepozituri, desemnarea ca .civitas",
apare doar In cronici In legătură cu evenimentele de la 1241.
10 DIR, C, XIII/II, p. 382-383. Caracterul aparte al acestui centru Il dovedeşte şi
atestarea, tocmai pentru această localitate, a unui drept minier deosebit de vechi - poate
a celui mai vechi din Eu ropa Centrală (1. T . PIIHAINEN, Das Sladirec/llsbuch von Sillein,
Berlin - New York, 1972, p. 158--160).
11 G. ENTZ, Die Baukunsi Transi/vaniens im 11.- 13. JahrllUnderi, In A.cla Hisloriae
.V/ium, XIV /3-:-4, 1968, p. 158 .
12 DI R, C, XIII/II, p. 383 .
la Ibidem, p. 435.
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adevărată aglomeraţie

de aşezări ş i implicit de parohii distincte - cum le mai
întâlnim în ţara noastră, la acea dată, doar la Oradea. Chiar dacă nu sunt
atestate documentar diferite instituţii urbane, ele trebuie să fi ex istat totuşi
---'-- aceasta pe măsura rangului centrului respectiv.
Desemnările nu sunt deci, nic idecum, întâmplătoare. Dar, cum la două
din cele trei lo cal ităţi este vorba de centre miniere, amplasarea acestora era
legată de zăcămintele existente; în schimb, în ce priveşte specificul şi amplasarea oraşului Alba Iulia, era vorb a de o situaţie moşten ită dintr-o etapă
prec€dentă. Oricum, din această etapă poziţia 10caiităţilor cu un caracter
deosebit nu se mai datorează unei concepţii teritor iale, ci unor situaţi i mult
mai complexe (la care concura, între altele ş i colonizarea unor mineri calificaţi, cu un grad de cu ltură mai ridicat) . Totuşi, este interesant că toate "oraşele" acestei perioade de trecere (pe care o constituia sfârşitul secolului al
XIII-lea) sunt situate şi ele în zone perimetrale ale depresiunii - de prima
dată, însă nu exclusiv pe partea ei de vest.

III.

Reţeaua

centrel or eco nomice

La scurt timp după atestarea primelor elemente ale cu lturii urbane,
acestea se constată în mai multe l ocal ităţi. Procesul poate fi urmărit dup ă
fl-ecventa relativ mare a desemnării unor centre ca " oraşe" - aceasta începârtdd~ la sfârşitu l primului deceniu al secolului al XIV-lea şi până în a
doua jumătate a veacului. EI marchează o etapă complet nouă în evo luţia
reteh;i
cen tre lor transilvănene .
. '
.. Centrele miniere importante existente în jurul anu lui 1300 au contribuit mai puţin la specificul aceste i etape. Cel~ specializate pe exploatarea
sării, deşi erau favorizate secole de-a rândul de numeroase privilegii, datorită sit uaţiei relativ precare în care s-au găsit tăietorii de sare destul de timpuriu, au putut să depăşească un anumit grad de dezvoltare doar în măsur a
în care localităţile erau locuite în mai mare măsură ş i de meşteşug ari - este
cazul 10c alităţilor Turda ş i Dej. Chiar şi în cazul acestora, scăderea importanţei exp l oatării sării şi imposibilitatea exec u tării unor fortificaţii ma i
ample14 a determinat, într-o perioadă în care fortif i caţiile zidite au fost considerate esenţiale pentru calitatea de oraş, încadrarea lor doar în rându l târgurilor.
Anumite paralele se pot contu ra şi pent ru centrele specializate pe exploatarea zăcămintelor de metale nobile: min er itul singur, care cerea investiţii foarte mari, nu constituia - într-o zonă re lat iv neliniştită a Europei .
pentru perioadă îndelungată - , o bază solidă pentru prosperarea unor localităţi. Şi dintre " oraşele" mini ere a dăinuit ca urbe doar Baia Mare, care
avea un profil economic co mplex şi relativ mulţ. i me şteş ugari, putâ nd să-şi
execute chiar ziduri de fortificaţie în jurul hurgului.
în condiţiile Transilvaniei ~ i a ex istenţei c rizei agrare, lo ca lităţil e
care au devenit în această situaţie decisiv(' pentru reţeaua oraş elor au fost

°
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Judecând

după

cazul

Mediaşului,

criteriul devine important din jurul anului 1500 .
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centrele meşteşugăreşti 15 . Rădăcinile vieţii urbane din ca dru I lor pot fi urmă
rite, după cum s-a arătat, până în secolu l al X III- I ea:şi caracteristicil e s-au
accentuat după anul 1300. În schimb, pe atunci mărimea lor nu era încă
dif erită de aceea a unor sate mari, ci l egată de perioada înfiinţării lor. De-abia în perioada crizei agrare a început prosperarea lor de oseb ită, care a generat şi dezvoltarea lo r demograf i că neobişnuită, p e rmiţând toto d ată executarea fort ifi caţiilor amp le. Stagnarea de după această perioadă nu a mai putut
fi fatală 1 0ca li tăţi l or, raportul în tre mărimea centre lor din jurul anului 1550
păstrându-se în mare, şi cu foarte pl1ţine exce pţii , până as tăz i.
Este de presupus că această etapă nouă de dezvo ltare a re ţ e l e i oraşelor
a avut ca bază stab ilirea unor me şteşugar i de înaltă ca lifica re în zone le de
colonizare, situate, datorită unor condiţionăr i ale h abitatu lui , destul de excentric. Aco lo însă aşezarea lor s-a făcut în centru l scaun elor, în puncte u şo r
accesib ile, deci la in tersecţia unor drumuri de tranz it 16 . Nu au lip sit r iva lităţi în procesu l de evoluţie - de exemplu între Cisnăd i e (care era i n i ţ i a l ma i
mare) şi Sibiu (loc uit Într-o măsură mai mare de meşteşugari). Dar evo l uţ ia,
practic, nu a mai putut fi influ e nţată esenţ ial de măsuri administrat ive, c i a
decurs conform unor legi economice.
Din s itu aţia geografică concretă ali rezu ltat anumi te dif e re nţe Între
centre. Astfel, distanţ a Imca între Se b eş, Orăştie ş i Alb a Iulia a fr ânat
esenţial dezvoltarea acestor 10calităţi l7 . La l"el , Sighi şoara şi M ediaş erau
situate la dist anţe mici între ele . Pe de a l tă parte au înflorit , dup ă cum
bine se ştie, centrele situate în dreptul m a ril or dr umuri comerc ia le - a trecerilor peste Carpaţi (S ibiu, Braşov, Bistriţa, Cluj ) - care aveau o piaţă de
desfacere ideal ă pentru mărfur il e lo r. tn acest fel s-a accentu a t dispun e rea
marginală a principalelor centre.
Încercările din perioad a principatu lui , de dezvo ltare ş i a a ltor cen tre cum sunt Târgu Mureş (declarat ca "oraş" la începutul seco lu lui a l XVII-lea)
sau Târgu Secu iesc (care nu a depăş i t În perioada anal iz ată mărimea unui
târg mic) - nu au sch imb at esenţ i al situa p a creată în seco le le XV - XVI.
Pornind de la eonstatările de mai sus se poate af irm a că, d atorită
unor factori geografici, spec if ici h ab itatului de aici, a lipsit un ora ş d om inant, situat centra l. Dispunerea centre lor urban e din Transi lvan ia a fost totde auna periferică - ma i întâi unilaterală, la o margine, ulterior in e l ară .
Mai ales în secolele XV - XVI s-a accentuat orientarea pronunţată spre zone le
în con ju rătoare. Datorită aceste ia, reţeaua oraşelor prez intă spec ifi cu l une i
punţi de legătură Între diferite reg iuni .
15 Folosim ac eastă noţi un e fiindcă populaţia meşteşu gă rească din cadrul lor era mu l
mai numeroasă compar ativ cu comercian ţ ii (raportul era de aproape 1 : 100) - chi ar dacă
negustorii erau ma i avuţi, formând implicit p ăt ura conducătoare a oraşelor .
16 Identificarea acesto r loca lit ăţ i est e posibilă datorită un ei mărim i specifice a parcelelor meşteşugăreşti şi confirmată de atestar ea in 1367, prin docum entul cadru pentru reorganizarea breslelor, a princip alelor centr e meşteşugăreşti, care erau totodată centrele S' aunelor (F. ZIMMERMANN, C. WERNER, G. MULLER, Urkundcnbuch ... , II, Sib iu , 1897,
p. 449- 452 ).
17 Desigur, la eyo luţi a mai puţin favorabilă an contribu it şi al ţi factori , ca: pe ricl itarea lor deosebită in cazul invaziilor turceşti şi hinterlandul mai puţin dezvoltat.
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THE DEVELOPJlIENT OF THE TOWN~N:E"r
IN MEDIEVAL TRANSSYLVANIA
Summary
The localities mentioned as towns, respectively those provided with
urban institutions are normally located at a distance of one ar half a day's
march (of 60 respectively 30 km). During their formation and developing
process into a town and thus during the development of the town-net the
late medieval erisis of agriculture plays an important part. According to this
and other elements we can speak of more stages in the development of the
town-net: the time of formation of suburbs in particulars areas, the appearanee of first localities with typical urban characteristics and the formation
of a net of eeonomical organized suburbs. The varialion of the entire net
through the inerease and decrease of some periods lead to a general final form.

