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CONTRIBUŢII

LA ISTORICUL BISERICII DOMNEŞTI DIN
CÂMPULUNG MUSCEL, JUDEŢUL ARGEŞ
ŞTEF AN TRÂMBACIU

Cele două inscripţii din exteriorul actualei Biserici Domneşti
menţionează că biserica a fost zidită de Doamna Chiajna,2 soţia voievodului
Mircea Ciobanul şi de fiul său, Petru cel Tânăr, 3 în anul 1567, având hramul
„Sfinţii voievozi Mihail şi Gavril".· Inscripţiile au fost puse, însă, mult mai
1

l~rziu.

Prima, în anul 1721, când biserica a fost rezidită din temelie de
'oievodul Nicolae Mavrocordat, sub directa supraveghere a celui care a fost
ispravnic de Muscel şi Argeş, între 25 iulie 1720 şi 1721, vornicul Neacşu
4

Piteşteanu •

De altfel, vornicul Neacşu Piteşteanu a suportat, din banii săi cheltuielile
pentru zugrăvirea interiorului bisericii, a altarului şi a tindei. Şi tot acum s-a
11lribuit bisericii şi hramul „Sf. Nicolae", probabil de la numele celui de al
doilea ctitor al ei, voievodul Nicolae Mavrocordat.
A doua inscripţie a fost pusă la 30 iulie 1889, după o perioadă cuprinsă
Intre anii 1870-1889, când biserica a fost zidită din nou la iniţiativa şi cu
'prijinul unor epitropi, dar şi cu ajutorul „altor buni creştini" din Câmpulung.
În toponimia locală, dar şi în documente 5 ea este menţionată sub numele
de „Biserica Domnească" dar şi sub numele „Biserica grecilor"6 • Prima

' l'1HBnia din anul I 567 nu s-a pllstrat.
' I>namna Chiajna a fost sotia voievodului Mircea Ciobanul, care a domnit în Ţara RomllneascA (ian. I 545-28
h'hruftrie I 554 şi ian. I 558-21 sept. 1559). Era fiica lui Petru Rareş şi a Elenei Brancovici şi sora vitregi a
"''cvodului Moldovei Iancu Sasul. A fost o fiinţA evlavioasA şi din aceasta cauza a flcut mai multe denii la
M11n1cle Athos. A rAmas în istorie şi cu numele de „Mirceoeia".
' Voievodul Petru cel TllnAr a domnit ln Ţara Romllneascl între 21 septembrie I 559-iunic, dupll 8, 1568.
I 11nd minor ci s-a aflat sub regenţa mamei sale, Doamna Chiajna.
' Il BAjan; Documente de la Arhivele Statului, p. 65-67; Nicolae Stoicescu, Bibliograf/a localit/iţilor 11
'""""mente/or feudale din Romdnia. voi. I, p. 162.
' Arhivele Naţionale Bucureşti (în continuare A.N.B.) ms. 36, f. 56; lsprllvnicatul Muscel, ms. 1557, r 33;
''" 43, f. 372-373; ms 47, f. 126v; ms. 77, f. 124v-125; ms. 93, f. 138, Filiala Ilfov, Curtea de Apel, Scqia a
11P,dos.63/1938, f 2.

160

ŞTEFAN TRÂMBACIU

denumire provine de la faptul că biserica a fost o ctitorie domnească zidită întrun oraş domnesc care s-a bucurat, încă de la întemeierea Ţării Româneşti de
7
privilegii deosebite şi care a fost reşedinţă voievodală între anii 1330-13698• A
doua denumire înclinăm să credem că provine de la faptul că primul ctitor s-a
folosit la construcţia bisericii de unii slujbaşi de origine grecească aduşi de
voievodul Mircea Ciobanul la urcare pe tron 9 sau de la numele voievodului
Nicolae Mavrocordat, domnitor fanariot al Ţării Româneşti, care a domnit între
anii 1716-1730 şi care a fost al doilea ziditor al bisericii. Din acest motiv
biserica era frecventată de negustorii de origine grecească din oraş sau care
tranzitau oraşul Câmpulung precum şi de unii dregători de aceeaşi origine 10 •
Acest fapt îi conferea un statut deosebit, de biserică domnească, într-o
aşezare domnească în care mai existau încă un număr de 12 biserici ortodoxe şi
una catolică. În acelaşi timp biserica a devenit şi un centru de cultură fiind şi
depozitară a unor cărţi rare cum au fost Cazania, tipărită în anul 1642, şi un
11
Minei din anul 1698, pe de o parte, iar pe de altă parte a loat sub îngrijirea sa
şcoala domnească întemeiată de Antonie vodă din Plopeşti în anul 1669, 12 care
funcţiona în apropierea bisericii 13 .
Aceste atribuţii pe care şi le-a câştigat, încă de la zidirea sa, i-au adus
numeroase avantaje, printre care şi acela că a fost înzestrată, din partea
domniei, cu mai multe privilegii care prevedeau scutiri pentru preoţii care
slujeau la biserică pentru plata unor dări către domnie.
În acelaşi timp a fost înzestrată cu unele „locuri" în oraş. Dar înzestrarea
cu proprietăţi în Câmpulung era un proces foarte greu de realizat pentru că
oraşul s-a format şi a evoluat pe moşia obştii în care moşnenii deţineau în
proprietate individuală, casa cu grădina, locul de casă cu pivniţă şi curte, loc
,,slobod" sau locurile de prăvălie 14 . Ele formau obiectul vânzărilor şi
cumpărărilor doar între moşneni până în a doua jumătate a secolului al XVIIiea când rsrocesul destrămării obştii se va accentua prin pătrunderea unor străini
în obşte 5 sau prin vânzarea unor „locuri" mănăstirii Câmpulung 16 • Restul
'' N. S1oiccscu, op. cit., p. 162 şi Ioan Rlluţescu, Câmpulung-Muscel, Monografie istorici, C4mpuung Muscel,
1943, p. 273.
7
Ştefan Trâmbaciu, Gheorghe Plmu\I, Pdnza (Ocolnica) cu vechile privilegii ale oraşului CâmpuJung
MuKel. 1215-1747, Piteşti, Ed Cultura, 1997.
'Istoria României, II, Buc„ Ed. Acad. R.S.R., 1962, P. 166 şip. 325. P.P. Panaitescu, Introducere la Istoria
Culturii Româneşti, Buc., 1969, Ed. Ştiinţifica., p. 31 O; Constantin C. GiurAscu şi Dinu C. Giurascu, Istoria
Romdmlor, Buc , 1971, p. 213 .
., N. Iorga, Bizanţ după Bizanţ, p. 13 I.
111
Ioan Rnu1escu, op.. cit., p. 273.
11
Ibidem, p. 274.
12
Gheorghe Pârnu1a, Ştetim Trâmbeciu, Mllrturli şi documente şcolare muscelene (!215-1918), Ed. Scm11e,
Buc., 1997,p. 44.
n Ioan Rlh1\escu, op. cit„ p. 202.
1' Pentru detalii vezi Ştefan Trâmbaciu Istoricul obştii cdmpulungenilor musceleni in evul mediu şfprima
jumătate a secolului al XIX-iea, Buc., Ed. Semne, 1997.
"A.N.ll. M-rcu Câmpulung, LXIV I 5, original.
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proprietăţilor, adică,

islazul, pădurile, apele şi munţii erau în proprietate
Pentru locurile.arendate de „străinii ungureni" dar şi pentru puţinele
locuri domneşti existente în vatra oraşului, conducerea obştii încasa clacă şi

devălmaşă.

dijmă.

Biserica Domnească a fost înzestrată cu puţine astfel de locuri domneşti,
dur este de menţionat faptul că ele se aflau amplasate în jurul bisericii şi în
npropierea pieţii 1 7, deci în zona comercială a oraşului, şi aveau menirea să
nducă venituri Bisericii Domneşti pentru întreţinerea ei şi a preoţilor ei,
rnntribuind la completarea veniturilor obţinute de la enoriaşi al căror număr,
18
11~a cum rezultă din catagrafiile din anii 1810 şi 1840 era înjur de 100 familii •
Deţinerea acestor locuri, abuzurile ffcute de conducerea oraşului dar şi
de negustori care le închiriau, au declanşat mai multe procese între cele două
p!lrţi. Negustorii care au închiriat aceste locuri au construit pe ele cârciumi,
pr!\vălii stabile dar şi sănii 19 , pentru care plăteau „embatichiu" bisericii.
C.D. Aricescu, în „Istoria Câmpulungului" voi. II, afirmă că după 1750
11l'.este locuri aflate în proprietatea Bisericii Domneşti au fost însuşite de judeţii
11raşului Câmpulung, prin pârgarii de cartiere, care le-au dat de zestre fetelor
Im, ori le-au vândut, iar pentru cele închiriate ei şi-au însuşit chiria care trebuia
\/\ revină preoţi lor20 .
Documentele studiate confirmă o parte din aceste afirmaţii în special cele
1l·l'eritoare la însuşirea chiriei de către judeţii oraşului. C.D. Aricescu
111c11ţionează printre ace~tia pe Constantin judeţul 21 , Ghinea judeţul 22 , Nicolae
4
25
26
11.rccul 23 , Arsenie judeţul , Sefter şi Mantajudeţul . Documentele îi confirmă
pc toţi ca ocupând această funcţie, începând cu prima jumătate a secolului al
XVIII-iea şi până în primele decenii ale secolului al XIX-iea.
Este ştiut faptul că judeţii, ca persoane oficiale, luau parte ca boieri
hotarnici la alegeri de moşii în afara oraşului. În această calitate ei erau numiţi
prin răvaşe domneşti sau prin porunca ispravnicilor judeţului. În oraş toate
udele încheiate între orăşeni (vânzare, arendă, schimb, danie, închirieri) erau
11deverite prin semnătura judeţului ca fiind cu ştirea sa.
Trâmbaciu, Relaţiile dintre orl'lşeni şi M6n6.stirea Cdmpulung in a douajum6tate a sec. al XVII-iea,
articole de istorie".
'' Ioan Rauiescu, op. cil., p. 265.
'' lhidem, p. 269.
'' l'rAvl!lii mutabile.
'" <· D. Aricescu, Istoria Cdmpulungulul ", p.... ,vezi şi C.D. Aricescu, Scrieri Alese - Restitui o, Ed. Minerva,
I h1c , 1982, p. 360, edil ie lngrijitll. de Dan Simionescu şi Petre Costinescu cu o prefoţl! de Ştefan Cazimir.
·' Judeţ al oraşului Câmpulung d mai multe ori, ultima datll. în 1797 cf. A.N.B., ms. 1238, f. 506.
"Judeţ în anii 1754 şi 1759 (A.N.B., M-rea Câmpulung, ms. 204, f. 52 şi XXXI/ 30, original).
11
ludeţin anii 1820, 1824, 1825, 1826şi 1831 (A.N.B., ms. 114, f. 201-201v; ms. 1315, f. 4, Curtea de Apel
"l'Ctia a li-a, dos. I 00/1839).
" J udei ln anul 1819 (A.N.B., Mitropolia Ţarii Romaneşti, ms. 98, p. 43).
'' Scller Nicolae postelnicerul - ln 1824 (A.N.B., lsprl!vnicatul Muscel, ms. 1395, f. 76v).
'"Jude\ în 1713 (A.N.B., ms. 478, f. 85 şi 86).
'"
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În anul 1800, preoţii bisericii se plân& voievodului Alexandru Constantin
Moruzi „pentru locurile slobode domneşti de aici din oraşul Câmpulung ... ca
unele ce au fost hărăzite bisericii de răposaţii aceia domni ctitori ai acestei
biserici" 27 . Se specifica că pentru aceste locuri preoţii au avut şi hrisoave dar
ele au ars în timpul războaielor din anii 1774 şi 1788-1790.
Voievodul Alexandru Constantin Moruzi însărcinează pe căminarul Ioan
Creţulescu şi pe medelnicerul Ioan Brezoianu 28 , ispravnici în funcţiune, să
cerceteze această plângere. Ei ajung la concluzia, după ce cercetează hrisoavele
orăşenilor câmpulungeni şi ale preoţilor de la Biserica Domnească, că „numita
biserică au avut în loc în oraşul Câmpulung ce şădea un Arsenie Mazăl" 29 iar
„pentru locul lui Arsenie să aibă al stăpâni Biserica Domnească că iar unde s-au
stăpânit şi mai nainte adecă pe a lui Arsenie Mazălul, iar nu la altă parte" 30 .
Procesele au fost lungi şi anevoioase şi de cele mai multe ori orăşenii
câmpulungeni au câştigat. Cel mai lung proces s-a finalizat în 1838, între
Biserica Domnească şi Gheorghe Irimia Cojocarul, pe de o parte şi Toma
Urianu pe de altă parte, pentru „un loc în uliţa Târgului luat cu embatic de la
biserică de către numitul lrimia Cojocaru pentru a-şi face prăvălie pe el şi
pentru care plătea 25 lei pe an" 31 , plătind chiria pe un an ~nainte.
Cu această ocazie s-a hotărât să se „aleagă" toate locurile domneşti din
Câmpulung, care aparţin Bisericii Domneşti începând „cu capul uliţii din jos
despre biserică unde au avut prăvălie răposatul Constantin judeţ" 32 .
Se menţionează că cele mai multe locuri domneşti care fac obiectul
acestei cercetări au fost cuprinse de orăşeni care şi-au construit pe ele case şi
prăvălii „dând embatichiu la oraş" 33 . S-a hotărât ca, atât locul în cauză, cât şi
alte două locuri care erau libere, precum şi cele pe care le-au ocupat orăşenii şi
şi-au construit pe ele case sau prăvălii, conform cercetărilor efectuate în anul
1800 de către lsprăvnicatul de Musce1 34 , erau ale Bisericii Domneşti, care le-a
închiriat la diverşi negustori. S-a mai hotărât că negustorul Toma Urianu să
plătească chiria pe ultimii opt ani, câte 25 lei pe an, în total 200 lei 3'. De
asemenea, trei locuri „slobode" pe care şi le-au însuşit unul Constantin judeţul
şi două, Ghinea judeţul, să le stăpânească Biserica Domnească ... nesupărată de
36
către nimeni, închiriindu-le la cine va voi spre al ei folos" , precum şi alte
locuri din Câmpulung pe care orAşenii au construit case şi „ ... de la care să iapă
"AN.fl. lsprăvnicatul Muscel, ms. 1557, f. 33).
2
' lb1de111.
n A.N.B .• ms. 43. f. 372-373.
"'Ibidem.
"A.N.B., ms. 36, f. 56.
11
Ibidem.
n Din vechime dijma şi claca pentru aceste locuri domneşti constituiau venituri la „casa obştii" .
.H Acum destiin\at.
"/\.N.13, Filiala Ilfov, Curtea de Apel, Secţia a 11-a, dos. 63/1938, f. 2.
11
' Ibidem.
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tul anul embatichiul tocmit cu cel ce le stăpânesc iarăşi întru nesupărare de
l' litre nimeni" 37 .
Două momente din istoria aşa de veche a Bisericii Domneşti ridică unele
\c11ine de întrebare. Primul şi poate cel mai important, anul exact al zidirii ei şi
numele ctitorului. Cele două inscripţii, care au fost puse mult mai târziu, în anii
1121 şi 1889, cu ocazia rezidirii lăcaşului, amintesc aşa cum am văzut că ea a
lnsl zidită în anul 1567 de către doamna Chiajna şi de fiul său Petru cel Tânăr.
Preotul Ioan Răuţescu, autorul monografiei Câmpulung Muscel în 1943,
nlirmă şi el că biserica a fost zidită în anul 1567 tot de către doamna Chiajna şi
l't'tru cel Tânăr38 . Ultima monografie a oraşului intitulată „Câmpulung Muscel
1ni şi azi" scrisă de un colectiv de istorici sub coordonarea lui Gheorghe
l'f1rnuţă nu se ocupă în mod special de Biserica Domnească.
Istoricul Nicolae Stoicescu o atribuie şi el doamnei Chiajna dar afirmă că
11 fost zidită între anii 1565-1566 şi reflcută în 1721 de voievodu I Nicolae
Mnvrocordat3 9 .
Dar, cum vechile documente s-au pierdut sau au fost distruse, cele scrise
111ni târziu, şi în special cele de la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul
~l·colului al XIX-iea îl menţionează ctitor pe voievodul Mircea Ciobanul „„.
40
111rc iaste flcută din temelia ei de răposatul Mircea Vodă" sau „„. este făcută
41
din temelia ei de răposatul Mircea Vodă , la fel menţionându-l pe Mircea
42
43
1 'iobanul şi hrisoavele din 30 mai 1813 , 15 septembrie 1819, şi 24 august
44
I M24 , hrisoave care vor fi publicate în continuare.
Preotul Ioan Răuţescu vorbind de reînnoirea scutirilor bisericii de
Alexandru Ipsilanti la 25 mai 179745 , menţionează că documentele afirmă că
hiscrica „„. este făcută din temelie de răposatul Micea Vodă ... " 46 şi tot el afirmă
•n pomelnicul bisericii scris în anul 1839 începe cu vechii ctitori „Mircea
c ·1obanul, Chiajna Doamna, Nicolae voievod, Smaranda Doamna şi Petru
47
'11icvod" . Referindu-se la pictura interioară Ioan Răuţescu spune că ea a fost
1'1\ccutată la 1889 şi reprezintă pe ctitorii: Petru al II-iea voievod şi pe doamna
48
1 'hiajna „prima fondatoare" .
Studiind toate aceste date apare firesc întrebarea cine este, de fapt,
, ritorul bisericii şi când a fost zidită ea? Până la descoperirea unor documente
"Ibidem.

"lo11n Rl\uţcscu, op. cit., p. 263.
"N1col11c Stoiccscu, op. cit., p. 162.
"'A N.B„ ms. 36, f. S6.
'' A N.B„ ms. 47, f. 12v.
" A N.B„ ms. 77, f 124v-12S.
"AN B„ ms. 93, f 138.
"AN B„ ms. 103, f 77Y.
" Ioan Rllutcscu, op. cil„ p. 265.
'" lhldem.

'' Idem, p. 273.
" Idem, p. 264.
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mai vechi şi mai exacte ne permitem să avansăm ideea că biserica a început să
fie construită de voievodul Mircea Ciobanul în a doua sa domnie (1558-1559)
şi a fost terminată în anul 1567 de către Doamna Chiajna şi Petru cel Tânăr, sau
poate în anii 1565-1566, cum afirmă istoricul Nicolae Stoicescu.
Al doilea moment se referă la cărţile domneşti de întărire a „milelor''
acordate bisericii cuprinzând scutirile de care se bucurau preoţii care slujeau la
Biserica Domnească din Câmpulung. Pr~vederile conţinutului acestor cărţi
domneşti sunt menţionate de Ioan Răuţescu în Monografia „Câmpulung
Muscel" dar ele nu au fost publicate până în prezent.

