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EVOLUŢIE ŞI INVOLUŢIE ÎN ISTORIA MARILOR ORAŞE
ARGEŞENE DIN SECOLUL AL XVII-LEA
RADU ŞTEFAN VERGATTI"
Referindu-ne la subiectul discutat în cazul de faţă, involuntar, ne-am amintit
cuvintele lui Voltaire: „.„domnilor, dacă vreţi să staţi de vorbă cu mine, mai întâi,
definiţi-vă noţiunile" 1• Spusele adresate de sagacele şi ironicul părinte al iluminismului
francez unor pretinşi confraţi, ne impun sil începem prin lămurirea tennenilor din titlu.
Prin zona Argeş nu înţelegem - stricto sensum - exclusiv ţinutul istoric.
Dorim sil lărgim zona şi sit o aducem la limitele actuale, adică la judepd Argeş, care
include în el şi ţinutul istoric Muscel 2• Tennenul de „mari oraşe" include aşezările
urbane cil acest caracter pentru locuitorii Ţării Româneşti şi pentru contemporanii lor
din secolul al XVII-iea. În fine, când ne-am propus să discutăm secolul al XVII-iea, nu
am înţeles o delimitare absolut matematică, adică între anii 1601-1700. Am integrat
acest veac între două momente semnificative pentru evoluţia istorică, unitară, a
populaţiei Ţării Româneşti: asasinarea lui Mihai vodă Viteazul şi instaurarea domniilor
fanariote, adică între anii 1601-1716. Ne-am oprit asupra acestui veac, deoarece de
atunci au rămas suficiente infonnaţii pentru a putea sintetiza elementele evoluţiei dar şi
involuţiei oraşelor argeşene.

În secolul al XVII-iea, aşa cum rezultA din harta alcătuită de stolnicul ·
Constantin Cantacuzino, publicată la Padova în anul 1700, pe teritoriul Ţării Româneşti
erau 23 oraşe 3 • În ţinutul Argeş se găseau trei mari aşezări W'bane: Piteşti, Câmpulung
şi Curtea de Argeş. Ele erau considerate astfel de marele boier cantacuzin şi de cei
care-l înconjurau: oameni obişnuiţi, boierii şi domnii Ţării Româneşti. În acest sens,
stau mărturie, în primul rând, actele domneşti 4 şi cronicile Ţării Româneşti 5 , unde, când
·Universitatea „Valahia" TArgovişte
1
Voltaire, Dlclionnaire philosophique, ln Oeuvres comp/I Ies, voi. 20, Paris, 1879, p. 149.
1
Pentru discutarea numelui de Muscel şi lntindcrca acestui judeţ istoric, v. Har/ele Judeţelor cu Plă.şi/e,
comunele, Sa/ele .şi CCJtunele Vii/oare, Bucureşti, 1903; Enciclopedia Romdniel, voi. II, ed. I, Bucureşti,
1938, p. 290-297; Nicolae Iorga, Revelaţii loponimicea pentru lsloria neşllulă a romdnilor, Bucureşti, 1941,
passim; Nicolae A. Constantinescu, Dicţionar onomaslic român, Bucureşti, 1962, passim; Iorgu Iordan,
Toponimia româneascCJ, Bucureşti, 1963, passim .
1
Hana alcătuita de stolnic are pe ea marcate 23 oraşe, 526 sate şi 73 mari mllnlstiri. Documentul cartografic,
de mari dimensiuni ( 132 x 64 cm.), splendid colorata, se pAstreazll la British Museum (London). Pentru
descrierea şi discutarea hAftii, v. Radu Ştefan Vergatti (Ciobanu), Pe urmele stolnicului Conslantln
Can/acuzino, Bucureşti, 1982, p. 194-196.
• Cf. Documenle privind Istoria Romdniei. 8. Ţara Românească, veacul XVfl, voi. I-IV, Bucureşti, 19521954, passim.
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s-a socotit necesar, a fost însoţit numele aşezărilor amintite de calificativul de oraş. în
actele administrative ale domniei au fost desemnaţi dregltori pentru conducerea
treburilor urbei, cu rang corespunz.Ator pentru nivelul fiecărui oraş. Astfel, pentru
Câmpulung au fost numiţi judeţi şi pârgari6 , pentru Piteşti - epistaţi7, iar pentru Curtea
de Argeş, cu rol în continuă scldere, s-a menţinut numirea unor vlltafi de târg 8 •
În vremea domniei lui Şerban Cantacuzino (1678-1688) nu a fost acceptată şi
confirmat! numirea judelui Andreas, ales de locuitorii oraşului Câmpulung9. S-ar pi'\rea
că el nu a fost recunoscut, deşi fusese ales, deoarece era sas de origine. Atitudinea
domniei este ciudată, mai ales că sasul Andreas deţinuse această demnitak ~l \·n
trecut 10 • Se ştia bine că locuitorii oraşului Câmpulung nu erau uşor de supus. Ca atare,
în acea situaţie domnul, şi-a asumat riscuri, mai ales că era în disputa cu o comunitate
urbană de la frontiera ţării. Câmpulungenii şi-au dovedit mai târziu dârzenia şi
conservatorismul, caci au fost singurii orAşeni din Valahia care au reuşit sa menţină,
11
pâna la începutul secolului al XIX-iea, instituţia judeţului şi a pârgarilor •
CAlătorii străini au apreciat aşezările discutate, în acelaşi mod ca şi autorii
actelor interne româneşti. Astfel, despre Piteşti, considerat oraş in plin progres, a scris
12
Pietro Deodato Bak§ic, episcop catolic care 1-a vizitat în mai multe rândurl , Paul de
1
14
Alep, care chiar a stat în oraş , generalul imperial Federigo Veterani • Antonio Maria
16
del Chiarou etc. Aproape toţi au apreciat aşezarea ca fiind un oraş bogat în produse
17
18
agricole, în special în cele viticolc , în m!ce1Arii şi în diverse bunuri aduse de
19
negustori pentru marele târg anual din perioada sărbătorii Sf. Ilie • Comerţul care se
tlcea acolo se datora şi drumurilor modeme, orientate cel puţin în patru dirtJcţii
importante, cu centre urbane în plină dezvoltare: spre Bucureşti, spre Braşov prin
Câmpulung, spre Craiova, spre Dunăre 20 • S-ar putea ca în acest ultim aspect 'Cf. Istoria ŢiJrll Romdneşll de la octomvrle 1688 pdnd fa martie 1717, cd. C. Grecescu, Bucureşti, 1959,
passim; Istoria Ţării Române.şti, 1290-1690. letopiseţul cantacuzmesc, cd. C. Grecescu şi O. Simonescu,
Bucureşti, 1960, passim; Radu Popescu, Istoriile domnilor ŢiJrii Româneşti, Bucureşti, 1963, passim.
6
Cf. V. A. Urechia, Istoria romdnilor, ,·ol. XI, Bucureşti, 1898, p. 315.
1
Ibidem; Istoria Romdniel, voi. III, Bucureşti, 1964, p. 676.
1
Ibidem.
9
Cf. V. A. Urechia, op. cit., p. 310; Istoria României, voi. III, ed. cit„ p. 82.
10
Ibidem.
11
Cf. Istoria României, voi. III, cd. cit., p. 676.
12
Numele sAu real era Petru Bogdan BakAi6 (Baksev); pentru biografia, datele vizitelor lui 111 firile romAnc şi
relaţiile de calatoric, v. CiJliJtorl striJlnl despre ţiJrlle române, pu!>I. de M. Holban, M. M. AlexandmcuOersca Bulgaru, P. Cemovode1111u, voi. V, Bucureşti, 1973. p. 194-270.
11
Pentru biografia, datele vizitelor pe pAmAnturile romaneşti şi relaţiile de cAIAtorie, v. CiJ/iJtorl striJini ... ,
col. cit., voi. Vi, Bucureşti, 1976, p. 1-307.
14
Pentru biografia, datele vizitelor în tinuturile romAncşti şi rapoartele sale asupra calatoriei, v. CiJ/ăiori
striJini .. .. „col. cit„ voi. VII, Bucureşti, 1980, p. 464-478.
" În leg!turl cu viaţa secretarului domnesc, 'edcrea lui tn tinuturile romAneşti şi scrierile sale despre romftni,
v. CiJ/iJtorl striJlnl ..„„col. cit„ voi. VIII, Bucureşti, 1983, p. 364-397.
16
Episcopul catolic Bak§i6 a notat ci oraşul avea 200 case de romllni şi aproximativ I OOO locuitori, „oamenk
ceva mai rlslriti" (cf. CiJ/iJtorl striJlnl .. „ col. cit., voi. V, p. 208).
17
Cf. CiJ/iJtorl strdlnl ... col. cit„ voi. V„ p. 209; idem, voi. VI, p. 164; idem, voi. VllJ, p. 374
11
cf. CiJ/t!Jtori striJinl .. .col. cit., voi. VI, p. 208.
19
Cf. CiJ/IJtori străini„. col. cit. voi. VI, p. 272-276; targul se va menţine şi în secolul al XVlll-lea ca mare
~unei comercial (cf. Ctlliltorl striiini .. .. col. cit„ voi. X, pertc11 e li-a, p. 1338).
1
Cf. Eugenie Grecianu, Ansamblu/ urban medieval Piteşti, Bucureşti, 1982, passim.
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schimbarea traseelor vechilor drumuri comerciale medievale şi situarea oraşului la o
întretliere a marilor cili de negoţ modeme - să constea explicaţia, în bună măsură, a
ridicării rapide a oraşului în secolul al XVII-iea.
Afinnarea oraşului s-a remarcat şi prin construirea de către locuitorii lui,
potrivit lui Paul de Alep, a lO biserici din cărămidă şi din piatr!l2 1• Chiar dacă cifra
indicata de diaconul sirian a fost exagerată, în realitate fiind numai 4-5 biserici22 , de
notat pentru starea oraşului este că meşterii au folosit materiale scumpe - piatră şi
cărămidă - arltAnd, implicit, bogilţia aşezării. Ea a fost relevată şi în relaţia de călătorie
a episcopului catolic Baksic23 , şi de căutarea unui adăpost în acest oraş de clltre
patriarhul Macarie al. Iii-lea Za'im, în timpul când Bucureştii erau agitaţi, în anii
domniei lui Constantin Şerban Cantacuzino Cârnul (1654-1658)24 • Credinţa că Piteştiul
era în continuă ascensiune, fiind astfel socotit de contemporani, reiese evident şi din
ansamblul documentelor rămase din epocă 25 •
Evoluţia permanent pozitivă a Piteştiului nu se întâlneşte la celelalte două mari
oraşe argeşene: Câmpulung şi Curtea de Argeş. Primul s-a bucurat de atenţia domniei
ca oraş-centru economic: punct de vamă 26, loc de trecere a unor drumuri comerciale
intens circulate (spre Braşov, spre Piteşti şi spre Târgovişte2'), loc de desfilşurare a
marelui târg în timpul sărbătorii Sf. Ilie 28 , zonă de practicare a unor meserii tradiţionale
ca morărit, milcelării, prelucrarea pietrelor29 etc .Totodată, s-a remarcat şi ca centru
spiritual-cultura130 • A fost poate situaţia care l-a detenninat pe Matei Basarab voievod
31
(1632-1654) ca, în 1634, să poruncească refacerea mănăstirii domneşti , mult lăudată
pentru aspectul şi fortificaţiile ei de episcopul catolic itinerant Bak!Hc32 . Tot atunci,
acelaşi misionar înregistra că oraşul avea circa 400 case33 , numărând, foarte probabil,
„peste 2.000 românf' 34 • Alături de aceştia, vieţuiau 500 de catolici (400 adulţi, 100

21

Cf. ClJllJtori strlJini .. .col. cit., voi. VI, p. 164.
Ibidem.
ll V. N. 16; în cazul de feţi, este semnificativi expresia „oameni lnstlrili", tntrcbuinţatl de un misionar
catolic.
24
Cf. ClJlătorl străini ... .col. cit., voi. VI, p. 272-274.
25
Cf. Cronici brdncoveneştl, antologie de Dan Horia Mazilu, Bucureşti, 1988, passim.
16 Cel mai nimerit termen ar fi de târg de margine tn apropiere de vama (cf. Nicolae Stoicescu, Despre
organizarea pazei hotarelor din Ţara RomdneasclJ fn sec. XV-XVII, tn „Studii şi materiale de istoric medie",
IV, 1960, p. 197-198; l Comlnescu, Albeşti de Muscel - Sat de plai şi obligaţia de a plJzl graniţa în
cuprinsul moşiei satului, ln „Studii şi Comuniclri", V, Muzeul C8mpulung Muscel, 1989, p. 37-39; Ştefan
Trâmbciu, Gheorghe P&mull, Pdnza „Ocolnlca" cu vechile privilegii ale oraşului Cdmpulung Muscel 12151747, Piteşti, 199S, p. 143, doc. 27.
21
Cf I. Rlutescu, Cdmpulung Muscel. Monogrqfle lstorlclJ, CAmpulung, 1943, p. 99 şi urm.; Pavel Chihaia,
Din cet/Jţlle de scaun ale ŢlJrll Romdneşll, Bucureşti, 1974, p. 368-378.
18 Cf.. ClJ/lJtorl slrlJ/ni„„col. cit., voi. V., p. 211, 266; idem, voi. Vlll, p. 129, 374; idem, voi. X, partea I, p.
460.
9
J Cf I. RAu1escu, op. cit., passim.
30
Ibidem.
11
Cf. Pavel Chihaia, op. cit., p. 20S-305; Gheorghe I. Cantacuzino, Probleme ale cercetlJrll vechil reşedinţe
domneşti din Cdmpulung, ln ,,Argessis", IX, Piteşti, 2000, p. I 07-116 (prin rezultatele slplturilor arheologice
confirmi refacerea bisericii şi curţii domneşti ln vremea domniei lui Matei Bll!larab voievod).
12
Cf. ClJllJtorl strlJlnl„., col. cit., voi. V, p. 211, 265-266.
11
Idem, p. 211.
"'Ibidem.

12
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copii)35 • Toti catolicii erau saşi de origine, dar nu mai vorbeau limba lor deoarece în
timp o uitaseră36 • Curând apoi, în anul 1648, în timpul unei noi vizite, acelaşi misionar
a remarcat că oraşul a sărăcit, iar comunitatea catolică, după datele oferite de registrul
38
parohial 37, se redusese la 229 suflete • El a inserat şi informatia că orăşenii din
Câmpulung, saşi de origine, s-au îndreptat către Braşov 39 • Motivele involuţiei, evidente
şi prin lipsa construirii unor edificii noi, cu repercusiuni şi în viaţa culturală şi
spirituală, ar putea fi explicate, poate, prin orientarea celei mai mari părţi a activităţii
ţării spre sud. În contextul general s-a remarcat şi în acest caz o modificare a traseelor
vechilor căi de comerţ. Drumul medieval Câmpulung-Braşov a decăzut: era prea lung
şi greu practicabil iama. Ca atare, în secolul al XVII-iea, s-a mers, mai ales, pe noul
drum, mai scurt, mai accesibil, pe Valea Prahovei. O altă cauză a involuţiei a fost aceea
că la finele secolului, în I 689-1690, oraşul Câmpulung a fost ocupat de armatele
austriace comandate de generalul Donat Heissler40 • Cronicile au redat succint jafurile la
care s-au dedat trupele rămase la iernat în Ţara Românească. 41 Nu este locul sli reluăm,
aici, acest subiect dezbătut în mai multe rânduri 42 • Pentru noi, în cazul de faţă,
43
interesează că ocupatia trupelor străine a determinat o accentuare a involu~ei oraşului
Câmpulung. Încercările domniei - Constantin vodă Brâncoveanu şi nepotul său, Ştefan
44
vodă Cantacuzino- nu au dat roade. Ei nu au reuşit să revitalizeze oraşul, în sensul de
a-l readuce la starea din primele decenii ale secolului al XVII-lea. 45 Câmpulungenii au
avut puterea numai să se menţină şi să se înscrie între aşezările urbane de rangul al
46
doilea şi al treilea din Ţara Românească •
La rândul lui, oraşul Curtea de Argeş a mers mai rapid, evident şi sigur, pe un
drum involutiv, cu toate că pe harta alcătuită de stolnic, la finele perioadei, figura între
marile oraşe ale ţării 47 • Din actele vremii nu rezultă a mai fi pe acelaşi plan cu aşezările
urbane de prim ordin - Bucureşti, Târgovişte, Craiova, Brăila - sau chiar cu cele de
grad secundar - Câmpulung, Piteşti, Ploieşti, Caracal, Cemeţ. 48
"Idem, p. 209.
/bidem.
17
În literatura de specialitate, se afirmi! ritos cil în bisericile catolice din Europa orientalii nu au existai şi nu
s-au pllstrat registrele parohiale (cf. Michael W. Flynn, The European Demographic System, 1500-1820,
Baltimore, 1981, p. 8-1 O). Reh1tia lui Baksic, în oarecare ml!surA, infirma aceas\A aserţiune
18
cf. Cdldtorl strdini„„ col. cit„ voi. VI, p. 264; men\inerea acestei situa!ii a înregistrat-o şi misionarul
Giovanni-Banisla del Monte Santa Maria (idem, voi. Vil, p. 230); o sclldere dramaticii e catolicilor o
lnrcgistreazll o relatie latina anonimi despre Ţara RomincascA, datata ante august 1688: în CAmpuiung mai
erau aproximativ 10 familii de catolici (idem, p. 461).
19
Idem, voi. V, p. 264.
lO Dan Horia Mazilu, op. cit„ passim. Pentru comentarii a se vedea Şt. Ionescu, Panait I. Panait, Constantin
Vod6 Brâncoveanu. Viaţa. Domnia. Epoca, Bucureşti, 1969, p. 68 şi urm.
u Dan Horia Mazilu, op. cit„ passim.
~ 1 Cf. Şt. Ionescu, Panait I. Panait, op. cit„ p. 70 şi urm. A se vedea şi bibliografia aferent!.
u Imediat dupll austriaci, 1ara a fost invadata de armatele turceşti şi Ultllrl!Şti, venite la chemarea domnului
pentru alungarea imperialilor.
"' Cf. Ştefan TrAmbaciu, Gheorghe PârnuţA, op. cit„ doc. 27, 28, 29; 1. Rllu\escu, op. cil„ p. 18 şi urm.
" Aceasta situa1ie se vede şi din incapacitatea orlşenilor de a ridica noi monumente de arhitecturi laici sau
eclcsiasticl; este unul dintre putinele oraşe romAneşli care a plstrat nealterat planul urbanistic din timpul
evului mediu.
u. Cf. lstorla României, voi. 111, ed. cit., p. 986-987.
47
Cf. Radu Ştefan Vergatti (Ciobanu), op. cit„ p. 196 şi urm.
48
Cf. Pavel Chihaia, op. cit„ p. 373 şi urm.
16
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Locuitorii din Curtea de Argeş au ajuns sA fie dominaţi de lupta pentru moşie
cu episcopia şi şi-au irosit forţele în lungi procese, cum a fost acela din 1648-1649. 49
Curtea episcopală şi preoţii din oraş nu au reuşit sa formeze un mediu polarizator
pentru orăşenii activi, în primul rând pentru meseriaşii-negustori. Aceştia din urmi nu
au găsit o clientelll cu potenţial financiar între călugării, preoţii şi pelerinii care
frecventau episcopia din Curtea de Argeş. Ultimii erau puţin numeroşi, iar rezidenţa
lor în ora_ş la diverse hramuri, dura scurt timp.
în fine, drumurile comerciale care străbăteau în lung Curtea de Argeş nu se
îndreptau spre centre mari, consolidate, ci spre localităţi în curs de afirmare (Piteşti),
sau în stagnare (Târgovişte, Câmpulung). Negustorii nu puteau fi atraşi prea mult în
Curtea de Argeş, cAci nu gAseau acolo obiecte meşteşugăreşti ori târguri bogate, cum
erau cele de la Piteşti sau Câmpulung. Meşteşugarii nu aveau o gama prea bogată
pentru piaţă: erau pielari, olari, botuşari 50 etc. Erau meserii larg răspândite, dar
produsele celor care le practicau nu au reprezentat o atracţie speciala pentru negustori.
Ei găseau aceste mărfuri, cu uşurinţă, la aceleaşi preţuri, sau mai ieftine, pe întreg
teritoriul ţării.
Un alt motiv care a ţinut pe loc sau, chiar, a făcut sa regreseze acest oraş mic,
care număra în jur de I OOO locuitori, a fost şi în cazul lui ocupaţia armatelor austriece
din iama 1689-1690. Oştenii de sub comanda generalului Donat Heissler, precum şi
tatarii şi turcii, care i-au urmat imediat, nu au pregetat nici un moment sA jefuiască
populaţia sAraca a acestei foste capitale a Ţării Româneşti".
În pofida părerilor locuitorilor Ţllrii Româneşti şi a călătorilor veniţi din
Balcani, elegantul şi rafinatul general imperial Federigo Veterani a scris în relaţiile sale
de călătorie că două din cele trei oraşe argeşene, discutate aici, Piteşti şi Câmpulung,
erau numai nişte sate mari 52 . El a precizat că acesta era punctul său de vedere. A arătat
că locuitorii le socoteau oraşe însemnate pentru ei' 3• Practic, atunci, el a exprimat o
opinie a unui om venit din lumea occidentală, pus în faţa realităţilor Europei de sud-est.
Se poate conchide că în lungul secolului al XVII-iea oraşul Piteşti a evoluat
continuu, mergând pe linia de afirmare, în viitor, între marile aşezări urbane româneşti.
Înclinllm spre a susţine cil, deşi originile oraşului sunt mai vechi - începuturile
secolului al XVI-iea - afirmarea şi ridicarea lui datează din secolul al XVII-iea.
Celelalte doull oraşe argeşene - Câmpulung şi Curtea de Argeş - au stagnat mult timp,
sau chiar au involuat, secolul al XVII-iea fiind evident pentru aceastll situaţie. Târziu,
abia în secolul trecut, secolul al XX-iea, profitând de pe urma celui de-al treilea ciclu al
revoluţiei urbane, s-a început o noul evoluţie a lor.

~ 9 Cf. Istoria Romdnlel, voi. III, ed. cit., p. 70 şi unn.
lCJ
51

Cf Pavel Chihaia, op. cit., p. 192-204.

Cf. Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, op. cil„ p. 30 şi unn.
sz Cf. ClJ/lJtorl striJ/n/ ... , col. cit., voi. VII, p. 477.
si Ibidem („ ... aceasta cAmpie se întinde cale de patru zile pinii la Piteşti, localitate care, deşi este socotitll ca
un oraş, poate fi luatl drept un sat; ... şi de asemenea CAmpulung, pe care îl socotesc ei ca unul dintre cele
mai ftwhoase ale lor, nu poate trece declt drept un sBl mare ... ").
http://cimec.ro

