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DE CONSTITUIRE A ŢĂRII ROMÂNEŞTI
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Investigarea complexă a relaţiilor statornicite de-a lungul evului mediu prin destinul hărăzit de istorie - între populaţia românească din arealul
geografic al primelor cetăţi de scaun ale Ţării Româneşti şi populaţia de origine
germană, evocarea succintă a variilor contacte de sorginte materială sau
spirituală româno-germane implică o abordare sistematică, direcţionată pe
coordonatele rigurozităţii ştiinţifice specifice culturilor ambelor popoare.

Repere istorice introductive
Determinarea temporală a relaţiilor interetnice româno-germane impune
cu acuitate, ah initio, stabilirea unor repere istorice fundamentale.
Penetraţia populaţiei de origine germană în sud-estul Transilvaniei, în
zonele limitrofe Ţării Româneşti - aflate în procesul incipient de cristalizare a
statului feudal - a fost condiţionată de politica promovată de către regalitatea
maghiară vizând : consolidarea dominaţiei ungare în zonă, extinderea acesteia
în teritoriile sud-carpatice, stăvilirea atacurilor unor popoare „barbare", care,
seduse de bogăţia pământurilor româneşti, intenţionau să-i înlocuiască pe
migratorii deveniţi sedentari, după cucerirea integrală a Transilvaniei la
sfârşitul secolului al XI-iea.
Colonizarea, în acest scop, a saşilor - populaţia de neam germanic
originară din Saxonia - (etnonimul sas provine, aşadar, din Sachsen =saxon) a fost iniţiată de către regele maghiar Geza al II-iea, între anii 1141-1162,
procesul intensificându-se în cursul domniilor lui Bela al Ill-lea şi, în special,
Andrei al Ii-lea (1205-1235).
Privilegiile conferite saşilor asupra domeniilor coroanei maghiare în care
se stabiliseră - stipulate în Diploma din anul 1224 emisă de cancelaria
domnească a regelui Andrei al Ii-lea -, asigurarea autoapărării cetăţilor
rezidenţiale, organizarea administrativă proprie au contribuit la dezvoltarea
unei vieţi economice prospere şi, implicit, la promovarea unui comerţ intens cu
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Orientul. prin pasurile intracarpatice, cu consecinţe favorabile dezvoltării
relaţiilor co111crciale dintre ţările române.
Un alt reper istoric definitoriu pentru retrospectarea relaţiilor interetnice
ronuî110-ger111ane îl reprezintă stabilirea cavalerilor teutoni în Transilvania.
Ordin de călugi1ri militari format, exclusiv, din germani. în perioada
cruciadelor. Ordinul cavalerilor teutoni - sub conducerea marelui magistru
Hennan de Salza - se va instala în Tara Bârsei în anul 121 I, la propunerea
regelui Ungariei, Andrei al Ii-lea.
Militari experimentaţi, excelenţi constructori de cetăţi din piatră edificate
ciupii moda rcudală vest-europeană. teutonii au fost colonizaţi în Ţara Bârsei
Jin aci.:ka!ii raţiuni politice care determinaseră coroana maghiară să recurgă la
L:Oloni1.arca saşilor.
Cavakrii teutoni vor asigura apărarea pasurilor transcarpatice, prin
i.:1lnstruirca cctf1\ii Bran şi a unui avanpost fortificat al acesteia pe versantul
Dpus al 111u11\ilor. fortificaţie a cărei localizare este încă disputată de către
istorici„.
Aceloraşi cavaleri germani li se atribuie - de către istoricul P.P.
Panait<.:scu -- edificarea cetăţii de la Poienari din Cheile Argeşului, renumită
cctalc a lui Vlad Tepeş, „ziditâde ei şi reparaui ulterior de domnii munteni" precum susţine istoricul menţionat -, deşi o cetate pandant în perimetrul
transilvan nu se semnalează, exceptând. desigur Mănăstirea cisterciană
l'ortilicata d<.: la Ccîqa, întemeiată în anul 1202, căreia acelaşi Andrei al Ii-lea îi
ull:rca, din considerentele enunţate, în 1223, „Terra Blachorum" - Ţara
Vlahilor ele la est de Sibiu, actuala Ţară.a Făgăraşului.
Document probatoriu incontestabil atestând. prin menţiunea despre
,.locuitorii de acum". pe autohtoni. în ciuda unei formulări echivoce despre o
Tarf1 a 13;\rsei ,.deşartă !ii nclocuilă" din cauza ,.năvalei păgânilor"' (a cumanilor)
- formulare tăl111i1cită şi răstălmăcită. ulterior. ele adepţii aberantei teorii a unei
..terra elcscrta"" -, Diploma regală maghiară din anul 1222 acorda cavalerilor
lcuton i dreptu I de „ a lua dijma acestui pământ de la locuitorii lui de ac:um şi
cei 1·iituri. de a ridica cetcifi şi oraşe de piatră pentru întărirea regatului
illl/)l>fril·u cu11w11ilor „_
Dclimilarca teritoriului în care erau îndrituiţi să acţioneze leutonii: „Tara
nr1hci şi cca ele dincolo de Carpaţi", precum şi relatarea despre .,o cetate pe
cw·e ei u cllicliserii dincolo de ,\!funţii Carpa(i cu mult ii trudă şi cheltuială" redactare î11d1rcatf1 de ambiguitatea perpetuată în diploma de la 1225 a lui
Andrei al II-iea - oleră cercetării istorice varii posibilităţi de interpretare în
localizarea acestui bastion, unde cavalerii teutoni au dus - potrivit
documentului menţionat - „ lupte nu.fârti mari pierderi de bunuri şi de oameni,
împotriva pâgânilor cu mani ce tulburau adesea regatul Ungariei".
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JOI

atribuite teutonilor în Valahia

Relevând importanţa strategică a fortificaţiei de la Cetăţeni pe vechea
de legătură dintre Ţara Românească şi Transilvania prin pasul Bran,
Sergiu Columbeanu atribuia construirea cetăţii de la Cetăţeni cavalerilor
teutoni, argumentându-şi opinia prin poziţia favorabilă a terenului - la poalele
unui monticol situat într-o zonă în care defileul Dâmboviţei se îngustează -,
dar, mai ales, prin investigaţiile arheologice efectuate de către Dinu V. Rosetti,
în unna cărora s-au depistat „ numeroase vârfuri de săgeţi, resturi de arbaletă,
suliţe, pinteni, fragmente de cămăşi din zale, potcoave - mărturii materiale ale
unor lupte intre formaţiuni militare de la nord şi de la sud de Carpaţi".
Autorul cercetărilor nu este, însă, atât de tranşant, considerând doar că Cetatea
Dâmboviţei de Sus este anterioară domniei lui Vlaicu Vodă, iar conflictul
armat şi, evident, probele lui materiale datează din anul 1368, când pârcălabul
cetăţii, Dragomir, învinge oastea voievodului Transilvaniei, Nicolae, care
moare în luptă.
O posibilă localizare a „ cetăţii pe care cavalerii o clădiseră dincolo de
Munţii Carpaţi, cu multă trudă şi cheltuieli" - precum o atestă Diploma din
1220 - ar putea fi în perimetrul aşezării Podu Dâmboviţei, în apropierea
vechiului drum roman care urcă sinuos panta abruptă a Gratiei, nu departe de
Dealul Sasului - toponim cu evident substrat etnic.
Concepută - potrivit unor supoziţii nu lipsite de motivaţie - ca avanpost
al Cetăţii Bran din Ţara Românească, fortăreaţa de la Oratea ar fi fost
construită de către cavalerii teutoni în jurul anului 1220. De altfel, pentru
această ipoteză, pledează denumirea anterioară, pe care tradiţia orală locală a
menţinut-o: „Cetatea Neamţului".
Întrucât cavalerii teutoni nu respectaseră condiţiile colonizării lor stipulate prin privilegiile acordate, în anul 1222, de către regele Andrei al II-iea
lui Herman, maestrul Ordinului Teuton stabilit în Ţara Bârsei -, „ construind
cetăţi de piatră şi depăşind limitele teritoriale acordate", coroana Ungariei
intervine cu forţa armată şi alungă pe cavalerii teutoni în anul 1225.
În acest context politic, Cetatea Oratea va fi înregistrat o primă fază a
decăderii rolului său strategic, pentru a intra, apoi, în conul de lumini şi umbre
al istoriei.
Pentru controlul importantului drum de legătură dintre Câmpulung şi
Ţara Bârsei, Cetatea de la Rucăr - reflcută în perioada domniei lui Mircea cel
Bătrân - s-ar datora aceloraşi omniprezenţi cavaleri teutoni. Supoziţia este
motivată prin toponimul Rucăr - care ar fi de origine germană, întrucât
formele: Ruker, Rukel, Rukendorf - atestate în unele documente medievale provin din germanul RUcken (cu sensul de „spinare", „dos"), numele topic
Rucăr relevând, astfel, în interpretarea monografistului localităţii, profesorul
arteră
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de „satul din spatele munţilor".
- pandant a unei fortificaţii din Transilvania,
Cetatea Poienari - edificată pe o stâncă de pe muntele Cetăţuia, situat la circa
20 km nord de Curtea de Argeş, ar fi opera aceloraşi cavaleri teutoni, supoziţie
determinată de existenţa donjonului prismatic, datând din prima jumătate a
secolului al Xiii-lea care prezintă similitudini cu „edificiile de acelaşi tip din
Transi Ivan ia".
Ipotezele consemnate, „argumentând" masiva penetraţie teutonică în
zona subcarpatică a Munteniei, au fost infirmate ulterior, fără echivoc, de însuşi
P.P. Panaitescu care, în studiul său „Introducere în istoria culturii româneşti",
afirmă că „ lanţul de mici cetăţi de refugiu şi de apărare a drumurilor din
secolul XIII în Ţara Românească: Cetatea de la Poienari, Cetatea de la Rucăr,
cea de la Podul Dâmboviţei„. formează un sistem de apărare a ţării datorii
voie11o::ilor loculi şi nu cavalerilor teutoni „. îndreptaţi spre nord, împotriva
unei nâvc//iri ungureşti".
Ipotezele istorice, însă, sunt, deseori, formulate circumstanţial „ .

Gheorghe

Pârnuţă, semnificaţia

Considerată

o

fortăreaţă

Repere istorico-demografice

În procesul istoric al penetraţiei populaţiei de origine germană în zonă,
oraşul Câmpulung Muscel reprezintă, sub raport demografic, un reper
concludent.
Pe traiectul îndelung evolutiv spre etapa actuală a dezvoltării sale,
Câmpulungul înregistrează, ca prim indiciu temporal al existenţei sale, anul
1300 - consemnat epigrafie pe lespedea funerară a Cornitelui Laurenţiu de
Longocarnpo.
Evident, însă, că atestarea menţionată nu reprezintă momentul
constituirii localităţii, întrucât oraşul medieval s-a format anterior procesului de
închegare a statului feudal Ţara Românească.
Analizând „Letopiseţul Ţării Româneşti ( 1292-1664) în versiunea arabă
a lui Macarie Zaim", Virgil Cândea releva că, în cronică, i se atribuie
legendarului Negru Vodă „zidirea unei măreţe biserici în anul 1292 în oraşul
Câmpulung" - element informativ probatoriu în stabilirea anteriorităţii aşezării
care evoluase spre faza de comunitate orăşenească prin stadiile de sat şi de târg
permanentizat.
Aşadar,
ipoteza constituirii aşezării prin afluxul demografic
transcarpatic, de către saşi, unguri sau teutoni - vehiculată în istoriografia
noastră veche - nu are un suport ştiinţific, întrucât ponderea demografică a
autohtonilor motivează stabilirea unor meşteşugari transilvăneni determinată, în
special, de posibilitatea valorificării produselor lor artizanale prin comerţul
local.
http://cimec.ro
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Anamneza procesului istoric al acestui aflux demografic este facilitată de
textul Diplomei Andreiane din 1224, prin care se atestă că saşii aduşi din
Transilvania în zonele limitrofe aşezărilor de pe versanţii sudici ai Carpatilor
„ au aflat, în părţile Braşovului şi Sibiului, o populaţie stabilă şi o conducere
proprie românească".
Întrucât afluxul de meşteşugari în Câmpulung se corelează cronologic cu
perioada stabilirii saşilor în Transilvania, se presupune că o asemenea
organizare autohtonă a existat anterior în oraş, dar că suportul demogralic
consistent înregistrat în secolul al XIII-iea îndreptăţea coroana maghiară potrivit consideraţiilor istoricului Flaminiu Mârţu - să-şi fixeze „ aici, cenlrul
său de conducere penlru zona transalpină, temporar cotropilă, în realiwrea
lendinţelor sale de expansiune".
Comitele sas Laurenţiu de Longocampo apare, deci, în Câmpulung. în
postura de „ ultim reprezenlant al autorităţii suzerane a regelui Ungariei,
.rn=eranitate nominalei, formalei, faţă de libertăţile lurgi de autoaJ111ini.1·1rare
locală".

Pentru relevarea ponderii demografice a saşilor în oraşul Câmpulung care este menţionat, în documentele germane, sub denumirile: Langrowe.
Langnaw ori Langena.u, consemnarea diplomatului piemontez Giovanni Bolero
din „La relazioni universali" (Veneţia, 1591) prezintă o importantă
incontestabilă.

Inventariind cu relativă aproximaţie, în anul 1591, construcţiile de locuit
pe baza unor informaţii obţinute din Ţara Românească, Giovanni Bolero
înregistra, în Câmpulung, 900 de case, din care, 40 aparţineau saşilor; populaţia
oraşului se ridica - conform aceleiaşi surse - la cca 4.500 locuitori. 5% liind
saşi catolici.
Deşi se constata o continuă diminuare a elementului străin, episcopul
catolic Pietro Deodate Baksic prezenta tendenţios situaţia demografică din oraş.
înregistrând, între anii 1640-1653, cca 500 de catolici - respectiv 25% - dintr-o
populaţie totală estimată la 2.000 de locuitori. Exagerările prelatului catolic
sunt infirmate de catagrafia oficială întocmită la începutul secolului al XIX-iea,
prin care se constată existenţa a „numai 20 de familii de catolici (crn 100 de
locuitori) faţă de cei 2. 625 de români cuprinşi în 525 familii".
În magistratura supremă a oraşului, dintre cei 119 judeţi, care au
funcţionat intre anii 1521-1831, numai 3 au fost catolici : Andrea. Laţcu şi
Pătru Sasul, reprezentând 2,5% din totalul acestora.
Privilegiile temporare acordate preoţilor baraţi din Câmpulung: încasarea
unor taxe pentru mărfurile din bâlciul anual şi deţinerea peceţii oraşului cu care
autentificau actele în limba latină au fost suprimate de către judetul Iorga în
anul 1735.
Extinzând aria cercetărilor la cealaltă reşedinţă de scaun domnesc http://cimec.ro
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- se constată, potrivit tradiţiei istorice consemnate în
Cantacuzinesc", că îndelung controversata „descălecare" a lui
Negru Vodă - fixată temporal în anul 1290 (6798) - ar fi stat la originea
extinderii considerabile a aşezării de pe Argeş: „Negru Vodă - afirmă
cronicarul - a făcui aici cu românii saşi-papistaşi curte de piatră şi case
domneşti şi o biserică mare şi .frumoasă". Menţionarea „saşilor-papistaşi"
reprezintă un indiciu al prezenţei lor în reşedinţa domnească de la Argeş, încă
de la sfârşitul secolului al XIII-iea.
În studiul - sinteză „Oraşele Câmpulung, Curtea de Argeş şi Piteşti
văzute de călători străini la mijlocul secolului al XVII-iea", Alexandru Ligor
consideră că ine.xistenţa statisticilor şi recensămintelor din perioada menţionată
poate fi compensată prin relatările furnizate de către călătorii străini, care, sub
raport demografic, facilitează formularea următoarelor concluzii:
„ Numărul românilor era considerabil mai mare faţă de locuitorii
catolici (saşi, la origine): Câmpulungul se afla, şi sub raportul numărului de
locuitori, în fruntea oraşelor Curtea de Argeş şi Piteşti; procesul de asimilare
a populaţiei de origine străină se intensifica··.
Detalierea unor aspecte de ordin social surprinse în însemnările
peregrinilor: Silverio Piloni, Petru Bogdan Baksic, Francesco Maria Spera,
Bonaventura şi Angelo Petricca reflectă modul de viaţă al catolicilor,
aparţinând, de regulă, etniei germane. Astfel, „populaţia catolică din
Câmpulung era supusă unor obligaţii împovărătoare", datorită fiscalităţii
excesive din perioada domniei lui Matei Basarab.
Exceptând birurile impuse de domnie, saşii din Câmpulung plăteau
anual, parohiei catolice, 26 de baiochi - sumă percepută de la fiecare familie.
Remarca unuia dintre călătorii străini este semnificativă pentru ilustrarea
gradului avansat de pauperizare a populaţiei săseşti: „chiar şi preotul catolic
I râia în sâriicie printre săraci" !
Imposibilitatea achitării la termen a acestor obligaţii a determinat potrivit relatărilor pelerinilor - „pe cei ce nu pot face faţă darurilor mari să
fugâ în al!â parte, dar mai mult în Transilvania··.
În consecinţă, numărul etnicilor saşi se va diminua constant prin
emigrare, dar şi datorită asimilării lor, prin căsătoriile contractate cu parteneri
de alte etnii, în special, cu români.
În anul 1640, vicarul apostolic al Ţării Româneşti, Petru Bogdan Baksic,
menţiona, printre altele, referindu-se la confesiunile religioase din Piteşti:
„Aici, nu sunt catolici!" - confirmând, implicit, inexistenţa unor locuitori saşi
în structura demografică a oraşului medieval. Constatarea prelatului catolic nu
poate fi pusă la îndoială, de vreme ce el însuşi era interesat în determinarea
exactă a sferei de influenţă a bisericii catolice în Ţara Românească.
Curtea de

Argeş

„Letopiseţul
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Repere comerciale
Relaţiile economice stabilite în cursul evului mediu, între oraşele din
arealul geografic al constituirii statului feudal Ţara Românească şi importantele
centre urbane din Transilvania - efectuate pe ciiile de tranzit: Ţara Loviştei cu Sibiul, şi Pasul Bran - cu Braşovul au fost stimulate prin privilegiile vamale
acordate, în anul 1368, negustorilor braşoveni de către Vladislav I Vlaicu,
precum şi prin emiterea primei monede româneşti de argint de către acelaşi
ilustru voievod muntean.
Din ce în ce mai intense, schimburile comerciale au contribuit substanţial
la dezvoltarea oraşelor româneşti implicate .în tranzacţiile de mărfuri, facilitând,
în acelaşi timp, promovarea şi amplificarea unor relaţii interetnice românogennane.
„ Încă din vremuri îndepărtate, saşii Sibiului - menţiona Nicolae Iorga işi trimeteau mărfurile prin Pasul Turnului Roşu, care ducea de-a dreptul la
Râmnic, dar putea să hrănească, prin bogăţia adusă, şi un târguşor de drumul
mare in calea spre Bucureşti, ca Piteştii ".
Un suport informaţional confirmând apreciabilul schimb de mărfuri între
„saşii Sibiului" şi piteşteni îl oferă numeroasele documente comerciale
medievale. Astfel, la începutul secolului al XVI-iea, în acest comerţ, erau
antrenaţi 22 de negustori piteşteni, care efectuaseră 34 de transporturi în cursul
unui singur an, balanţa comercială fiind excedentară (exportul valora 23.260 de
dinari, comparativ cu importul de numai 15.350 dinari).
În prima jumătate a secolului al XVI-iea, în operaţiunile comerciale cu
puternicul centru urban din Ţara Bârsei, participau - potrivit registrelor
Braşovului - 326 de negustori piteşteni cu 914 transporturi de mărfuri, în
valoare de 1.953.960 aspri.
Negustorii din oraşul Piteşti comercializau în Transilvania: unelte,
metale, arme, vite, cereale, peşte, lână, piei, ceramică, sticlărie, ţesături,
îmbrăcăminte, încălţăminte, podoabe, h'lfllaşamente, vin ş.a. Mai ales, vinurile
şi ţuica de Piteşti erau extrem de solicitate de către braşoveni şi sibieni.
Apreciind, în studiul său „Tentamen Historiae Walachiae", calitatea
vinurilor de Piteşti, istoricul sas Johann Filstich (1684-1743), originar din
Braşov, menţiona, în evidentă cunoştinţă de cauză: „Piteştii sunt locuri de
seamă, lăudate pentru vrednicia vinurilor".
Amploarea comerţului câmpulungean în secolul al XVI-iea este relevată
prin numărul negustorilor implicaţi în schimbul de mărfuri cu Braşovul, în
comparaţie cu celelalte oraşe din ţară: câmpulungeni - 30 I, târgovişteni - 212,
bucureşteni - 113, piteşteni - 42 etc.
Rolul oraşului în efectuarea tranzitului comercial rezultă din „dreptul de
depozit" conferit Câmpulungului, negustorii străini având obligaţia de a depune
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mărfurile în piaţa oraşului, pe care negustorii locali le cumpărau en gros pentru
a le revinde în Ţara Românească.
Prin Câmpulung, se efectua un intens comerţ de tranzit spre Transilvania
cu produse orientale - alimentare: cuişoare, scorţişoară, şofran, chimion, piper,
orez, smochine, stafide, lămâi ş.a.; industriale: ţesături fine de in şi bumbac,
damasc, brocart, purpură, camelot (stofă din păr de cămilă), tafta, caftane,
covoare, buzdugane ş.a., gama produselor din Orient fiind extrem de variată.
Importul din Occident consta din: postavuri, catifele, încălţăminte,
îmbrăcăminte, dar şi obiecte din metal. Produsele braşovene cele mai solicitate
pe piaţa câmpulungeană erau: oţelul, fierul, arama, armele, coasele ş.a.
Produsele meşteşugăreşti locale sau cele din Ardeal constituiau obiect al
tranzacţiilor comerciale: ceara de albine, mierea, lâna, pieile crude, brânza,
cerealele etc., principalul destinatar al comerţului cu piei crude de: vită, oaie,
cerb, jder, veveriţă - fiind Braşovul, în timp ce comerţul cu peşte era o sursă
sigură de câştig pentru negustorii din Ţara Românească în oraşele: Sibiu şi
Braşov.

Reiterarea rolului comerţului în dezvoltarea societăţii medievale
de la nord şi de la sud de Carpaţi relevă contribuţia considerabilă a
schimburilor de mărfuri la cunoaşterea reciprocă a populaţiei implicate în
această activitate umană, indiferent de condiţia etnică.

româneşti

Repere arhitecturale
Prezenţa şi permanenţa

în spaţiul de constituire a Ţării Româneşti a
de origine germană se asociază, pe plan arhitectural, cu existenţa
monumentelor ecleziastice edificate în perimetrul oraşului medieval
Câmpulung Muscel: Cloşterul şi Bărăţia.
Important monument religios de rit catolic, evocator indubitabil al
prezenţei şi permanenţei populaţiei săseşti în oraşul Câmpulung, Bărăţia este potrivit arhitectului Ştefan Balş, restauratorul ansamblului - corelată temporal
perioadei de constituire a oraşului medieval. Investigaţiile efectuate în cursul
operaţiunilor de restaurare au confirmat ipoteza sugerată de prezenţa unor
console sculptate în piatră, în stil gotic tardiv, atestând preexistenţa unei bolţi
pe nervuri - că „ monumentul actual este, de fapt, corul unei biserici mai mari
dispărute, prelungite spre vest cu o navă relevată prin fundaţiile interceptate
arheologic".
Ipoteza era susţinută docwnentar prin consemnarea episcopului catolic
Baksic care, în anul 1640, insista asupra stării accentuate de degradare a
bisericii: „ este stricată, fiind veche şi adeseori cad pietre de sus, din boltă. De
altfel, întreaga clădire ameninţă să se năruie şi bieţii oameni nu au cu ce o
repara". Detaliile constructive consemnate de episcop: dimensiuni - lungime:
populaţiei
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a 3 altare; boltirea unei jumătăţi din
având numai zidurile înalte şi acoperiş deasupra
permit conturarea unei imagini relativ exacte vizând proporţiile monumentului,
proporţii diminuate, însă, îr). anul 1760, în urma unei operaţii de refacere.
Depistarea, în interior, a fundaţiilor unui cor mai vechi ţesute cu cele ale
navei relevă existenţa unei biserici anterioare corului gotic actual, care asociat cronologic cu piatra de mormânt a comitelui Laurenţiu de Longocampo
- facilitează datarea bisericii iniţiale ante 1300.
Actualmente, ansamblul monumental se compune din: Biserica „Sf.
Iacob" - redusă la dimensiunile sanctuarului -, din turnul - clopotniţă edificat
în 1730, pe amplasamentul unui turn anterior - remarcabil prin elevaţie, amplu
decorat ceramic şi pictural - şi casa parohială datând din secolul al XVII-iea,
care cuprinde, în structura sa, un vast beci, la demisol, acoperit cu bolţi, iar, la
etaj, camere cu bolţi gotiQe decorate şi foişor cu arcade susţinut pe coloane
masive de cărămidă surmontând accesul în gârliciul pivniţei.
În faţada zidăriei bisericii, au fost încastrate fragmente de ancadramente
sculptate în piatră, recuperate: o cheie de boltă şi stâlpul inscripţionat: „ 1646"
alături de numele parohului oficiant în anul menţionat.
Informaţiile referitoare la· Cloşter sunt extrem de reduse pentru
determinarea nu numai temporală, dar şi spaţială a ansamblului.
Relatarea aceluiaşi episcop despre Biserica „Sf. Elisabeta" a Mănăstirii
Cloşter reprezintă o sursă documentară de extremă importanţă. Odinioară precum menţionează Baksic - această biserică - lungă de 40 de paşi şi lată de
12 (deci, mai mare decât Bărăţia!) - era foarte frumoasă. I s-au prăbuşit
acoperişul şi cupola cerului, dar zidurile au rămas întregi". Materiale
provenite de la Cloşter fuseseră utilizate la refacerea turnului - clopotniţă de la
MAnăstirea Negru Vodă, în perioada lui Matei Basarab.
Piatra de temelie a Cloşterului va fi fost pusă - dacă acordăm, rară
rezerve, credit tradiţiei orale - de către Doamna Marghita, soţia legendarului
Negru Vodă, deşi, potrivit pomelnicului Mănăstirii Negru Vodă, era, de fapt,
soţia lui Basarab cel Mare.
Cercetând, din poruncă domnească, împreună cu pârgarii oraşului,
plângerea Bisericii Baraţilor împotriva Mănăstirii Câmpulung pentru un loc
numit „Cloşter" judele oraşului, Gherghina, consemna, în cartea de judecată
din mai 1646 că bătrânii oraşului au dovedit precum că această biserică care
se cheamă Cloşter o au fost făcut Doamna Marghita, doamna Negrului Vodă,
că acea doamnă fost-au catolică, care se cheamă papişte ".
În temeiul adeveririi menţionate, voievodul Constantin Şerban întărea
locurile disputate Bisericii Baraţilor, motivând că „ besearica le avea de milă
de la răposata Doamnă Marghita, care au fost catolică a răposatului Negru
35 de
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Personaj istoric real, Negru Vodă este - precum se ştie - „încarnat'' de
istorici, cu argumente mai mult sau mai puţin plauzibile, şi „încoronat" voievod
- ca un supranume conferit de popor - şirului domnitorilor ţării început de
Basarab Întemeietorul şi terminat cu Radu cel Mare. Numai într-un imaginar
tunel al timpului, s-ar putea fixa cu certitudine Jocul şi rolul istoric al
legendarului personaj ...
Să fi fost Marghita soţia unui voievod anterior lui Basarab I? Dacă da,
atunci Cloşterul a fost, poate, durat în secolul al XIII-lea, în perioada
penetraţiei masive a saşilor în zona de la sud de Carpaţi.
Marghita n-are parte de o moarte anostă, din contră, ea - potrivit tradiţiei
- a căzut în lupta de pe Râul Doamnei, dusă de Basarab împotriva tătarilor ...
Când va fi avut loc această luptă, legenda trece sub tăcere, lăsând un câmp
incert de cercetare istoricilor ...
Uneori, folclorul - ca sursă informativă - oferă versiuni contradictorii.
Consemnarea lor se cade a fi făcută, pentru că, în lipsa unor documente care să
autentifice un eveniment istoric, astfel de informaţii pot constitui un punct de
sprijin în elaborarea, cu evident spirit de discernământ, a unei ipoteze„.
Aşadar, tradiţia atribuie aceleiaşi Marghita - alias Margareta - ctitorirea
unui alt monument controversat, disputat de ortodocşi şi de catolici, în cealaltă
cetate de scaun a Ţării Româneşti, Curtea de Argeş. În esenţă, legenda o
prezintă pe catolica Margareta, în timp ce Negru Vodă se lupta cu tătarii,
ridicând, chiar în faţa ctitoriei soţului ei, Biserica Sân Nicoară. Temându-se de
această faptă, când Negru Vodă se întorcea de la luptă, Margareta a fugit spre
Câmpulung. Vrând să treacă o apă, s-a înecat şi, de atunci, apa poartă numele
de Râul Doamnei ...
Dar tot legendele - aceste memorii vii ale poporului - proiectează în
prim planul evenimentelor din zorii întemeierii Ţării Româneşti figura
Doamnei Clara, imortalizată de Alexandru Davila în capodopera sa „Vlaicu
Vodă" ...
Cât sânge nemţesc curgea în venele ei, cât unguresc sau cât românesc nu
se ştie ... Se ştie doar că era a doua soţie a lui Nicolae Alexandru Basarab, că
descindea din familia banilor de Severin, conţi de Doboka, şi că, datorită
bigotismului ei şi relaţiilor cu regele Ungariei şi cu Papa, devenise un
instrument în acţiunea concertată de consolidare şi extindere a dominaţiei
maghiare şi, implicit, a catolicismului la sud de Carpaţi.
Intenţionând să convertească „pe soţ, pe fiu, pe boieri şi tot poporul la
catolicism, făcu - precum scrie C. Gane în romanţatele sale Trecute vieţi de
doamne şi domniţe - biserica papistaşă din Curtea de Argeş, acea biserică
ale cărei pitoreşti ruine se mai văd şi astăzi pe un deal, în mijlocul grădinei
publice din acel orăşel de provincie, fostă glorioasă capitală a Ţării
Româneşti".
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fi fost Sân Nicoară locul de unde Doamna Clara, prin misionarii
încercase cu disperare răspândirea catolicismului în Ţara
Românească ? ... Supoziţie greu de acceptat ! ...
Amplasat pe monticolul care domină centrul oraşului, intim legat de
Curtea domnească de la Argeş, monumentul ecleziastic presupus a fi fost
paraclisul primei curţi domneşti demonstrează caracteristicile arhitecturii din
perioada de constituire a statului feudal Ţara Românească. Sub raport tipologic,
Sân Nicoară este o construcţie mononavată, de plan dreptunghiular (6 x 14m),
compartimentată în pronaos şi naos, prezentând o absidă poligonală în exterior
şi semicirculară în interior, flancată de absidiolele diaconiconului şi
proscomidiarului - elemente comune arhitecturii bizantino-balcanice. Sub
raportul elevaţiei, paramentul din piatră de râu alternează cu cărămida şi
emplectonul, iar compartimentele edificiului sunt acoperite cu bolţi
semicilindrice, consolidate cu arce dublouri pe pilaştri, particularitatea sa
constând din impunătorul turn-clopotniţă de cărămidă înălţat deasupra
pronaosului, care servea şi ca post de observaţie, biserica fiind ea însăşi
fortificată şi flancată, spre vest, de două masive contraforturi.
Existenţa acestui turn care individualizează biserica, sub raport
arhitectural, în comparaţie cu celelalte edificii ecleziastice din zonă a
determinat ipoteza susţinută de către unii istorici că Sân Nicoară ar fi de rit
catolic.
Analiza planului, a materiale~or utilizate şi a modului de dispunere a
acestora în structura construcţiei rel~vă, însă, că Sân Nicoară este „ o biserică
ortodoxă înălţată la sfârşitul secolului al Xl/1-/ea, sub influenţa unor modele
balcanice ".
Totuşi, o biserică aparţinând ~ultului catolic a existat cu certitudine în
Curtea de Argeş, de vreme ce în „Raportul către cardinalul Cinzio", călugărul
franciscan Bemardino Quirini, episciop de Argeş, menţiona, în anul 1603, că
„ biserica catolică din Argeş în !Ţara Românească fusese distrusă din
temelie" ... În ce loc a fost înălţată şi când, cardinalul nu precizează! ... Dacă va
fi fost Doamna Clara comanditara ac~stui lăcaş religios rămâne încă o enigmă a
istoriei. ..
Ceea ce se ştie, însă, cu certi dine este faptul că, după încheierea păcii
cu regele Ungariei din anul 1369, fiu ei vitreg, Vladislav I, a fost influenţat sau
poate silit - precum se exprimă ista icul C. Gane - „să cheme pe un episcop
catolic din Transilvania în Ţara R mânească pentru a sfinţi aici biserici şi
altare, pentru a ierta păcate şi a jude a pricini".
Un asemenea demers demon trează - potrivit aceluiaşi istoric - că
„ numărul catolici/or din ţară era to i destul de mare". Reacţia Papei faţă de
gestul voievodului muntean, interpre t ca un act de acceptare a catolicismului,
a fost promptă. „Papafu cuprins de wrii nădejdei" - continuă Gane episodul.
papistaşi,

1
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El scrise lui Vladislav Voevod (1370) pentru a-i mulţumi de buna voinţă şi
pentru a-l îndemna şi a-l ruga să treacă el însuşi la caJolicism, încredinţându-l
că, astfel, va deveni
atlet al lui Christ, care, în orice timp şi în orice
împrejurare, va avea sprijinul scaunului papal. Drept răspuns la această
epistolă, şi sfătuit fiind de sfântul Nicodim al Tismaniei, care până la moarte a
luptai împotriva tendinţelor eretice ale Clarei, Vladislav înfiinţă la Severin,
adică la chiar marginea ţărilor catolice o a doua mitropolie română ortodoxă.
Papa - conchide Gane - ar fi muşcai din buze, iar ce a.făcut Doamna Clara,
istoria nu ne spune!" ...
Istoria confirmă, însă, că, încă din faza incipientă a procesului intens de
propagare a catolicismului, contrareacţia bisericii ortodoxe a fost extrem de
eficientă, de vreme ce Papa Grigore al IX-iea se destăinuia principelui ungar
Bela, în 1234, că - afişând o ostilitate făţişă împotriva catolicismului, „ episcopi
schismatici converteau la ortodoxie pe ungurii şi pe saşii care locuiau cu ei".
„Am aflat - scria Papa - că 'există un popor numit valahi care
dispreţuiesc biserica romană şi primesc toate slujbele bisericeşti de la oarecari
falşi episcopi de rit grecesc (ortodox) şi că chiar unii din cei ce vin din regatul
unguresc, unguri şi saşi, şi rămân acolo, trec la ei, făcându-se una cu valahii şi
dispreţuindu-/ pe acela (episcopul catolic)!".
Convertirea la ortodoxism a catolicilor - printre care se aflau şi nwneroşi
saşi - demonstrează, pe lângă stadiul avansat de organizare a bisericii
autohtone, asimilarea parţială a membrilor unei etnii care se integrase perfect în
societatea românească de la sud de Carpaţi.

un

Repere culturale
Zonă de vastă interferenţă culturalii, datorită statutului său politic
privilegiat de reşedinţă a statului feudal independent Ţara Românească,
Argeşul - integrat ariei culturale europene, dar, în acelaşi timp, influenţat
considerabil, sub acest aspect, de Orient, prin cauze istorice conjuncturale, va fi
fost puternic racordat cultural Occidentului.
„Cântecul Nibelungilor" - celebrul poem scris la începutul secolului al
Xiii-lea, care sublimează, într-un ciclu epic, nwneroase legende cu largă
circulaţie orală din mediul spiritual german, menţionează, în episodul dramatic
al nunţii dintre regele hun Atila şi Krimhilde, printre participanţi, pe ducele
Ramunc din Ţara Valahilor însoţit de o sută de oameni.
O asemenea prezenţă masivă valahă la un eveniment de rezonanţă
istorică are semnificaţii profunde, ilustrând intensitatea relaţiilor stabilite între
români şi populaţia de origine germanică, în perioada de maximă înflorire a
feudalismului occidental.
Consemnarea documentară a prezenţei românilor la turnirurile organizate
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în secolul al XIV-iea la curtea regală din Buda - evident, după moda
occidentală - reprezintă încă un argument probatoriu al integrării în spaţiul de
cultură şi de civilizaţie european.
Descoperirile arheologice din incinta Bisericii Domneşti de la Argeş
aveau să confirme, prin amplul inventar al unor morminte profanate (inele de
aur cu inscripţii latine sau slavone, aplice de aur, o egretă de argint ş.a.), dar,
mai ales, prin imaginea cavalerului din mormântul nr.1 O - veridicitatea
aserţiunii bizantinologului francez Charles Diehl care considera că Ţara
Românească se afla la punctul de încrucişare a marilor civilizaţii, a
ortodoxismului cu catolicismul, a lumii greco-slave cu lumea occidentală.
Dincolo de controversele iscate între specialişti pentru atribuirea unei
identităţi istorice prinţului îngropat: Negru Vodă, Basarab I, Vladislav I sau
Radu I, mormântul nr. I O avea să constituie o revelaţie pentru arheologul Virgil
Drăghiceanu, care era, literalmente, fascinat de splendoarea inventarului
funerar din sarcofagul deschis de el la 31 iulie 1920: „ Prinţul din mormânt,
îmbrăcat în veşminte de mătase, purta, pe lângă inele, o diademă de perle şi
alte podoabe, o pafta din aur, mare şi somptuoasă de evidentă factură
occidentală, specifică veacului al XIV-iea ".
Magnifica pafta de a·ur reprezenta o cetate gotică cu turnuri poligonale la
colţuri care delimitau un câmp central dominat de o lebădă cu cap de femeie şi
un decor arhitectural „umanizat" prin prezenţa unui cavaler şi a unei
aristocrate. Operă a unor meşteşugari saşi din Cluj, paftaua relevă amploarea
relaţiilor pe plan artistic dintre Curtea domnească de la Argeş şi artizanii saşi
din Transilvania.
Nu-i exclus, însă, ca, în atmosfera atât de elevată a Curţii domneşti de la
Argeş, somptuoasa pafta - care ascunde, probabil, în structura sa conceptuală,
o alegorie - să fi fost „gândită" de un comanditar familiarizat cu arta
occidentală şi comandată atelierului specializat din Transilvania.
Într-un asemenea mod, va proceda, peste două secole, voievodul cărturar
Neagoe Basarab (1512-1521 ), care, pentru a-şi înzestra măiastra ctitorie de la
Argeş - biserica nepereche a neamului, aureolată de mitul creaţiei prin jertfă
din nemuritoarea baladă a meşterului Manole - avea să comande, argintarilor
saşi din Sibiu şi Braşov, obiecte de cult şi podoabe. Avizat cunoscător al
operelor de artă din Transilvania, Neagoe Basarab sugeră unui meşter argintar
din Sibiu utilizarea ca model, pentru un obiect de podoabă comandat, a
imaginii unui turn faimos al cetăţii sibiene. Exigenţa sa în aprecierea operelor
de artă a devenit antologicii; ilustrul voievod va respinge unul dintre obiectele
comandate, „ reproşându-i, cu iritare şi dispreţ, meşterului sas că l-a lucrat
„ ad modum ciganorum ", adică ţigăneşte ".
Într-un asemenea eseu vizând retrospectarea relaţiilor stabilite între
populaţia românească din sudul Carpaţilor şi cea a ţinuturilor limitrofe din
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Transilvania - cu referire specială la saşi - evocarea şi invocarea celui mai
vechi text românesc păstrat - Scrisoarea lui Neacşu, diriguitorul administrativ
al oraşului Câmpulung Muscel, adresată, la 29-30 iunie 1521, judelui sas al
Braşovului, Johannes Benkner, constituie un element de necontestat în
argumentarea intensităţii legăturilor dintre reprezentanţii şi, implicit, locuitorii
acestor importante oraşe medievale româneşti.
Conţinutul scrisorii informa pe destinatar despre campania lui Soliman al
II-iea contra Ungariei, despre dificultatea deplasării flotei otomane prin Porţile
de Fier, dezvăluind intenţia sultanului de a cuceri Transilvania, trecând prin
Valahia şi relatând despre incursiunile de jaf proiectate de către sangiacul
N icopolei, Mehmed-beg, în Ţara Românească, spre vădita îngrijorare a
domnitorului Neagoe Basarab.
Autentică minicronică a evenimentelor corelate expansiunii otomane din
1521, Scrisoarea lui Neacşu relevă, în ultimă instanţă, preocuparea manifestată
de un valah nu numai pentru destinul istoric al celor pe care îi conducea, ci şi
pentru cei de dincolo de Carpaţi, de care se simţea legat, evident, nu doar pe
tărâm comercial, recomandându-le textual: „Să vă păziţi cum ştiţi mai
bine!" .„
Interpretând, în maniera-i caracteristică, formula de deferenţă „domniei
tale ca mai marele meu" - adresată judelui Braşovului de către omologul său
câmpulungean -, istoricul Flaminiu Mârţu fixa, printr-o analiză atentă şi
competentă, esenţa relaţiilor statornicite de-a lungul istoriei comune între fosta
reşedinţă domnească a Ţării Româneşti şi importanta cetate medieval! din Ţara
Bârsei.
„ Sprijinul marii cetăţi săseşti - observa istoricul - era căutat în mod
obişnuit la obţinerea şi păstrarea domniilor, la înlăturarea pretendenţi/or
domneşti refugiaţi frecvent aici, şi, de asemenea, în ocaziile de mediaţiuni între
domnii munteni cu voievozii Transilvaniei sau cu regii Ungariei. În atare
conjunctură, desigur că judeţii Campulungului acordau colegilor lor
braşoveni, o întaietate de prestigiu, şi, dacă Neacşu n-ar fi avut şi o apropiere
administrativ-politică cu Benkner, desigw- nu i s-ar fi adresat cu „mai marele
meu", ci ar fi încheiat cu o formulă de salutare tipică".
Aşadar, exceptând caracterul oficial al celebrei scrisori din 1521, sunt
relevante relaţiile interumane stabilite între locuitorii de pe ambii versanţi ai
Carpaţilor, indiferent de originea lor etnică, solidari în acţiunea comună de
contracarare a periColului permanent pe care îl prezenta Imperiul otoman.
Deşi extrem de sumare în sublinierea relaţiilor din domeniul spiritual
între români şi germani, consemnările călătorilor străini care au vizitat Ţara
Românească facilitează enunţarea unor observaţii pertinente. Dincolo de
imaginea stereotipă a unor provinciali „balcaniza~", avizi şi avizaţi
consumatori de vinuri - prin excelenţă, pe care palida memorialistică
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aparţinând

pelerinilor care au descris Piteştiul o acreditează tendenţios, cu
referire la locuitorii oraşului, scrisoarea adresată, la 14 decembrie 1820,
baronului von Miltiz de către consulul Prusiei în Ţara Românească, Ludovic de
Kreuchely, evoca impresia extrem de favorabilă a acestui înalt demnitar despre
ispravnicul judeţului Argeş, boierul Rasti: „qui est un homme tres agreab/e,
parfe tres bien l'allemand et plusieurs /angues europeennes ".
Ultrasensibil la frumuseţile feminine locale, baronul german remarca
insinuant: „ De plus, ii a le merite d'avoir une femme charmant a tous

egarde !"
S-ar putea reproşa, însă, nu fără temei, că o asemenea autoritate
ar fi fost o rara avis în peisajul urbei de pe Argeş, dacă un alt
diplomat străin, Clausewitz, consilier al Legaţiei Danemarcii la Istanbul, n-ar fi
consemnat, la rându-i, cum a fost primit la Piteşti, în ziua de 3 mai 1824, de
şeful poştei, Steriopol, care „ vorbea curent germana şi italiana".
Este, aşadar, neîndoielnic că, în oraşul medieval Piteşti - aparent sufocat
de aerul său provincial -, se puteau stabili relaţii interumane menite nu numai
să prospecteze tranzacţiile comerciale, ci şi să abordeze domenii elevate ale
spiritualităţii, relaţii semnificative pentru ilustrarea profunzimii şi diversităţii
contactelor cu reprezentanţii unei mari culturi europene.
administrativă

•••

Sub bolta sacră de reverberaţie a spiritului naţional, în u1m1toarea
simfonie a destinului poporului român, se distinge cu evidentă claritate
partitura sobră, viguroasă, dominată de accente vibrant-patriotice a etniei
germane.
Acestei voci care n-a distonat niciodată în cursul îndelungatei convieţuiri
cu populaţia autohtonă pe pământul românesc, retrospectarea succintelor repere
istorice enunţate, sper să-i confirme valenţele consistenţei participative la
efortul social comun şi vocaţia coexistenţei sub zodia benefică a toleranţei.
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