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(SECOLELE XN-XVI11)
CLAUDIU NEAGOE•
Oraşul

Câmpulung a fost, de-a lungul Evului Mediu, unul dintre cele mai

11~e mnate aşezări urbane ale Ţării Româneşti, pe de-o parte datorită vechimii sale1, iar
p de altă parte datorită importanţei sale politice2, economice3 şi culturale4 . Mai mult
d Qt atât, Câmpulungul a fost şi un important centru demografic, el plasându-se, de
u lă, pe poziţia a treia, ca număr de locuitori, după reşedinţele de la Târgovişte şi
I\ucureşti.
Încă de la începuturile oraşului Câmpulun~' , populaţia sa a fost structurată din
punct de vedere etnic şi confesional, în români (ortodocşi) şi saşi (catolici)6. S-au
11dllugat de-a lungul timpului şi alţi străini 7 .
Referitor la situaţia şi evoluţia numerică a populaţiei câmpulungene, pe
I' 1rcursul Evului Mediu, informaţiile sunt destul de puţine şi de cele mai multe ori
1

' lln tversitatea din Piteşti.
1
('(' I. Hurdubeţiu, FI. Mârţu, Câmpulungul-Muscel medieval, în „Studii şi Articole de Istorie", XI, l 968,

I' (n.
'Rmpulungul a fost reşedinţa voievodala a Ţ11rii Româneşti între

1330 şi 1369 (Ibidem, p. 29), iar apoi
domnesc" cu privilegii (vezi Şt. Trâmbaciu, Gh. Pârnu\a, Pânza (Ocolnica) cu vechile privilegii ale
"111111/u/ Câmpulung-Muscel, 1215-1747, Piteşti, < 1997>; Idem, Documente şi inscripţii privind istoria
11111111/ui Câmpulung-Muscel, voi. I (1215-1699) şi 11 (1700-1799), Bucureşti , 1999).
1 Vezi I. Hurdube\iu, FI. Mârţu, op. cit„ p. 33-37 .
1
Vezi Gh. Pâmu\ă, Câmpulung-Muşcel, străveche vatră de cultură a Ţării Româneşti, Câmpulung-Muşcel,
. m11~

11174

l'ulrlvit cronicii cantacuzineşti din veacul al XVII-iea, la 1290 Radu Negru Vodă a venit la Câmpulung „cu
11111/(lme de noroade: rumâni, papistaşi, saşi, de totfeliul de oameni„." ; Istoria Ţării Româneşti 1290-1690.
I 1t1p 1seţul Cantacuzinesc, ed. C . Grecescu şi D. Simonescu, Bucureşti , 1960, p. 1.
' Pc l ângă" aceştia şi maghiari ; cf. N. Iorga, Studii şi documente privitoare la istoria românilor, I-li,
ll11 c u rcş ti , 1900, p. VI; cf. Şt. Ştefllnescu, Demografia, dimensiune a istoriei, Bucureşti, 1974, p. 132.
1
ln secolele XV-XVI , greci precum acel grec Femiano, menţionat într-o scrisoare a lui Alexandru Aldea,
1111 păgubise pe „nobilul bărbat loan,fiul lui Gaşpar de (la) Câmpulung"; vezi Gh. Pârnuţă, Şt. Trâmbaciu,
ll11~11111ente şi inscripţii privind istoria oraşului Câmpulung-Muscel, voi. I (1215-1699), Bucureşti, 1999,
1111, 16, p. 145-146) şi turci (vezi despre negustorii turci alungaţi de la Câmpulung, în 1516, din porunca lui
~I 11 oe Basarab; vezi Gr. Tocilescu, 534 documente slavo-române din Ţara RomdneasclJ şi Moldova
/llil>l toare la leglJturile cu Ardealul, 1346-1603, Bucureşti, 1931, p. 253-254), iar în secolul al XVlll-lea
111111Rni ardeleni, cunoscuţi sub numele de „ungureni" (vezi Louis Roman, Aşezarea statornică a românilor
ll1msl/vl1nenl in Ţara Românească (1739-1831), în „Studii. Revistă de Istorie", 24, 1971 , nr. 5, p. 924-925 ;
~ 11 Ş t . Trâmbaciu, Aşezările de „ ungureni " pe pământul obştii cdmpulungene, în „Studii şi comunicări ", I,
M1w:ul Câmpulung-Muşcel, 1981 , p. 56-61), care s-au integrat în obştea câmpulungeana (vezi Gh. Pâmuţă,
t TrAmbaciu, op. cit„ voi. II (1700-1799). doc. 136, p. 232-233).
1
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controversate sau incomplete. în lipsa unor documente sau recensăminte oficiale 8,
singurele noastre surse, pentru stabilirea structurii şi evoluţiei demografice a oraşului
Câmpulung, rămân relatările călătorilor străini, bazate pe informaţiile culese la faţa
locului sau oferite de hrisoavele şi aşezămintele domneşti, iar din veacul al XVII-iea pe
informaţiile oferite de registrele parohiale de la Bărăţie 9 •
Primele relatări cu privire la structura şi situaţia numerică a populaţiei
câmpulungene le avem de la sfârşitul secolului al XVI-iea. Este vorba mai întâi de
relatările călugărului franciscan Jeronim Arsegno, din 1581 , referitoare la situaţia
biserici~or catolice din Ţara Românească 10 , iar apoi cele din 1596 ale lui Giovanni
Botero 11 •
Potrivit lui Arsegno, la 1581 Câmpulungul avea „900 de cămine, toate de
români" 12 şi „case de saşi catolici <cu> 400 de suflete, ( .. . ) cu totul 250 <probabil
case>" 13 . Cunoscând numărul de case şi de suflete ale comunităţii catolice putem stabili
coeficientul demografic, respectiv densitatea medie (locuitor/casă), împărţind numărul
de suflete la numărul de case: aşadar, acest coeficient era 1,6. În cazul comunităţii
ortodoxe, putem aplica coeficientul demografic 5 14 , admis în general pentru o
gospodărie, şi obţinem astfel o populaţie de aproximativ 4 500 de suflete. Aşadar,
populaţia totală a oraşului Câmpulung s-ar fi ridicat, în 1581 , la circa 4 900 de suflete.
Acest număr este departe, însă, de a reflecta realitatea, ţinând cont de faptul că pe
parcursul Evului Mediu proporţia poEulaţiei urbane în Ţara Românească a rămas destul
de redusă, doar la câteva procente 5• Părerile au fost împărţite în ceea ce ~riveşte
6
numărul total al populaţiei câmpulungene, propunându-se cifre precum 4 500 sau 4
17
750 de suflete (deci o densitate medie de peste 4 suflete/casă). Considerăm , în să,
estimările de până acum mult prea generoase şi apreciem, evident, cu rezervele de
rigoare, populaţia totală a oraşului Câmpulung la circa 4 OOO de locuitori (Anexa,
Tabelul 1).
' S-a considerat ca primul recensamânt 1-a constituit catagrafia din 181 O, alcătuita de autorităţile ruseşti ; cf. I.
Hurdubeţiu, FI. Mârţu, op. cit„ p. 38. În lumina noilor cercetări , putem afirma astăzi că cea mai veche
catagrafie a oraşului Câmpulung este cea elaborată de autorităţile ruseşti în 1774 (vezi Cf. Florina Mohanu,
Ioan Hera-Bucur, Catagrafia judeţului Muscel din 1774, în „Revista Arhivelor", 1992, nr. 3, p. 327-437)
9
La 1648, Petru Bogdan Baksic, vicar apostolic al Ţării Româneşti , menţiona, pentru prima oară, la
Câmpulung, existenţa unui „registru parohial" (cf. Călători străini despre Ţările Române, voi. V, Bu c ureş ti,
1973, p. 264), redactat de către părintele fran ciscan conventual Francesco Maria Spera din Narni, parohul
Bărăţiei între 1645 şi 1652 (Ibidem , p. 261-263, 387-388).
111
Ele preluau de fapt informaţiile unui alt că l ugăr franciscan, fratele Celestin Veneţianul ; Ibidem, voi. li,
1970, p. 509.
11
ibidem, voi. IV, 1972, p. 576.
11
Ibidem, voi. 11, p. 51 O.
13

Ibidem .

•~

Cf. Şt. Ştennescu, op. cit„ p. 132. Acest coeficient însă este admis în mod arbitrar (cf. Ş . Papacostea,

Populaţia Ţării Româneşti în ajunul reformelor lui Conslantin Mavrocordat. Un document inedit, în „Studii .
Revistă de istorie", 19, 1966, nr. 5, p. 930}, existând o condiţionare de tip geo-climatic în stabilirea numărului
de membrii într-o familie-casă (cf. Traian Stoianovich, Between East and West: the Balkans and

Medllerranean Worlds, voi. II, New Rochelle, New York, 1992, p. 133-146).
15
Cf. B. Muregescu, Istorie românească-istorie universală (600-1800) , ed. a II-a, Bucureşti, 1999, p. 41.
11
' Cf. I. Hurdubeţiu, FI. Mârţu, op. cit„ p. 37; cf. FI.. Mârţu, Dinamica demografică, în voi. CâmpulungMusce/, Ieri şi azi, Câmpulung Muscel, 1974, p. 41-42).
17
Cf. P. Cernovodeanu, Societatea feudală românească văzută de călătorii străini (sec. XV-XVJJJ) ,
Bucureşt i ,

1973, p. 178).
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după

l11 l ormaţiile lui Botero, „900 de case" 18 dintre care „40 ... ale saşilor catolici" 19 , deci în
jltl' de 3 440 de ortodocşi şi probabil 160 de catolici2°. Rezultă, astfel, că în 1596, sau în

111rul acestei date, populaţia totală a oraşului Câmpulung se ridica la circa 3 600 de
11 1lete (Anexa, Tabelul 1).
Potrivit acestor informaţii , în intervalul 1581-1596 populaţia Câmpulungului a
111110 cut o scădere numerică de la circa 4 OOO de suflete la circa 3 600 de suflete.
· ·as tă scădere demografică a fost determinată de o serie de factori precum:
11 ·ulitatea excesivă (1592-1594) 21 , o epidemie de ciumă (1592) 22 şi o puternică
I 111 mete 23 , cauzată de jafurile turco-tătare ( 1595)24 .
Ne atrage atenţia, însă, scăderea bruscă a populaţiei catolice de la 400 de
-11 1lote la circa 160 de suflete şi a numărului de cămine (familii) catolice de la 250 la 40
(Anexa, Tabelul l). Acest regres demografic poate fi pus pe seama factorilor
11 1 11\ionaţi mai sus, dar şi pe seama schimbărilor confesionale care s-au produs în a
do ua jumătate a secolului al XVI-iea în Europa Centrală şi sud-estică25 , deci şi în
"P 1\iul românesc 26 • Este vorba de un fenomen de reconversie a catolicilor din Ţara
l t o rnânească, la luteranism 27 sau la ortodoxie 28 .
11 secolul al XVII-iea, relatările despre comunităţile catolice din Ţara Românească se
11111 ulţesc, ca urmare a propagandei catolice susţinute de Biserica Romei în Europa
t ' • ntra lă şi de sud-est, prin intermediul călugărilor franciscani observanţi, veniţi din
flu lgaria29 „ şi a misionarilor trimişi de Propaganda Fide30 , pentru „restaurarea

'' ( 't'l lători străini despre Ţările Române , voi. IV, p. 576.
" lhlde m.
'" ln condiţiile în care numărul gospodăriilor a scăzut este de presupus că densitatea medie, în cazul
1 11111 u nităţii

catolice, a crescut. Aplicăm, aşadar, acelaşi coeficient 4, ca în cazul comunităţii ortodoxe.
l)c aproximativ 15 galbeni pe gospodărie (cf. B. Murgescu, op. cit., p. 151). Este rezultatul cererilor
I 1pc1Ule şi a abuzurilor otomane (cf. Şt. Ştefănescu, Conjuncturi socio-politice şi situaţia demografică în
/11m Românească în secolele XIV-XV/, în volumul Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică, voi.
'1( 'l11j, 1972, p. 86-87).
' I' Cernovodeanu, P. Binder, Cavalerii Apocalipsului. Calamităţile naturale din trecutul României (până la
18011) , B ucureşti , 1993, p. 57-58.
11

'' Ibidem , p. 58.

Vezi Călători străini despre Ţările Române, voi. lll, l 97 l, p. 532.
Vezi pe larg despre, în: Hsia R. Po"chia, Social discipline in the Reforma/ion: Central Europe 1550-1650,
l(o111hledge, London, 1989; Idem, The world of Catholic Renewal, 1540-1770, Cambridge University Press,
1'>98
''' Vezi Cesare Alzati, „ Reforma" şi reforma catolictifaţă înfaţă cu ortodoxia pe pământ românesc în a doua
/J111itJ1ate a secol11/11i al XVI-iea, Idem, În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spaţiului românesc, ed.
~ '!'urc uş, Cluj-Napoca, 1998, p. 140-170.
I cr. I. Hurdubeţiu , FI. Mârţu , op. cit„ p. 38.
" ·esare Alzati, op. cit., p. 145-146: „Nevoile de o stabilă viaţă bisericească şi de asistenţă religioasă mai
hl 1 1~ organizată, precum şi închegarea unor legături matrimoniale au dus la un Fenomen prin care credincioşii
ulut in i» au intrat în biserica «greacă» , în timp ce câteva practici orientale au fost preluate şi de comunităţile
1nrnase ancorate în propria lor credinlă « papistă» " .
" Ibidem, p. 145.
"' Ibidem . Sacra Congregatio de Propaganda Fi de a fost înfiin1ată de către papa Grigore XV ( 1621-1623) prin
h11la lnscrutabili Divinae (22 iunie 1622); Istvan GyOrgy Toth, Primul recensământ catolic din secuime
(llaportul lui Istvan Szalinai din 1638), în „Studii şi Materiale de Istorie Medie'', XIX, 2001, p. 3; vezi mai
p · larg în The Catholic Encyclopedia, Internet, //www.newadvent.org/cathen/12456@htm.2002.
11

11
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catolicismului"31 •
Primul dintre aceştia a fost Silverio Pilott1 din Penna, care la 28 decembrie
1637 informa Sacra Congregaţie că „biata tunnă a credincioşilor <catolici>" din Ţara
Românească se ridica „la numărul de 288, împărţiţi între oraşele Târgovişte,
Câmpulung şi Bucureşti" 32 . Cei mai mulţi se aflau, probabil, la Câmpulung. Numărul
lor, deşi nu-l cunoaştem, părea mult inferior celui de la sfărşitul secolului XVI.
În numai câţiva ani, însă, populaţia catolică a cunoscut din nou o creştere
numerică . La 1640, în Câmpulung existau, potrivit relatărilor lui Petru Bogdan Baksic,
500 de catolici, dintre care „400 în vârstă de a fi împărtăşiţi şi 100 de copii" 33 . Practic
populaţia catolică a atins şi chiar a depăşit pragul numeric al anului 1581 (Anexa,
Tabelul 2). Dar, cum se explică acest spor demografic ? Răspunsul îl găsim în relatările
lui Baksic: aceşti catolici câmpulungeni au fost, multă vreme, trecuţi la luteranism,
preoţii lor fiind numiţi de către luteranii din Transilvania34 , dar în urmă cu un an, de la
cele relatate de Baksic, adică în 1639, „părinţii misionari ai sfintei Congregaţiuni ,
minoriţi conventuali <Silverio Pilotti şi Giuvenale Falco>, cu ajutorul lui Dumnezeu şi
bunăvoinţa domnului <Matei Basarab>, au alungat din biserică pe preotul luteran şi au
început să predice ... " 35 , aducându-i, din nou, pe aceşti rătăciţi cârnpulungeni la dreapta
7
credinţă (catolică) 36 şi redând cultului catolic biserica Bărăţiei3 . În ceea ce priveşte
numărul de case catolice, Baksic nu ne oferă nici o informaţie . În schimb, arată că la
Câmpulung erau „400 de case de schismatici care fac peste 2 OOO de suflete de
români" 38 . Rezultă, deci, că erau în medie 5 locuitori într-o casă. Dacă aplicăm, prin
analogie, acest coeficient demografic şi comunităţii catolice, putem aprecia numărul
caselor acesteia la 100 (Anexa, Tabelul 2).
Primul preot paroh al acestor saşi câmpulungeni, readuşi la dreapta
credinţă (catolică), a fost părintele minorit conventual Giuvenale Falco (1640-1645/ 9,
el fiind urmat, apoi, de părintele Maria Spera din Nami (1645-1652) 40 • În vremea
acestuia din unnă, Baksic menţionează primul registru parohial (cartea parohului)4 1 în
care se ţinea o evidenţă clară a populaţiei catolice din Câmpulung. În decembrie 1648,
când Baksic vine din nou la Câmpulung, de această dată în calitate de vicar apostolic al
Cesare Alzati, op. cit.
Călători străini despre Ţările Române, voi. V, p. 105.
n Ibidem, p. 209.
34
Ibidem. Această numire a pastorilor luterani s-a fl\cut, probabil, după invazia principelui ardelean Gabrîel
Bâthory în Ţara Românească (1610-1611); cf. Claudiu Neagoe, Catolici şi ortodocşi la Câmpulung în veacul
al XVII-iea. Un aspect privind toleranţa la români, în „Gazeta de Muscel'', VI, 1999, nr. 209, p. 6.
JJ Călători străini despre Ţările Române, voi. V, p. 209.
"' Ibidem.
37
F. M. Popescu, Hram şi relicve în bisericile Câmpulungului. Bakslt: despre moaştele Bărăţiei, ln „Gazeta
de Muscel", V, 1998, nr. 138, p. 3.
u Călători străini despre Ţările Române, voi. V, p. 211 . Credem că şi în cazul ortodocşilor a fost vorba de o
creştere numerică, prin adăugarea unor ;,streinr' ce s-au stabilit la Câmpulung în vremea lui Alexandru-vodli
lliaş (1616-1618); vezi Şt. Trâmbaciu, Gh. Pâmuţă, Pânza (Ocolnica) cu vechile privilegii ale oraşului
Câmpulung-Muscel, 1215-1747, doc. 4 (25 martie 1633), p. 78-79.
39
Menţionat de către Baksic în 1640 (Călători străini despre Ţările Române, voi. V, p. 209) şi în 1641
(Ibidem, p. 252).
•o Menţionat de acelaşi Baksic în 1648 (Ibidem, p. 261 , nota 279), dar stabilit la Câmpulung în 1645 (Ibidem ,
p. 263, nota 288). El însuşi relata, la 1652, ca a păstorit la Câmpulung mai bine de cinci ani (Ibidem , p. 382).
" Ibidem , p. 264 .
li

32
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V 11ahiei 42 , în „cartea porohului" mai figurau „229 de suflete de catolici"43 . Numărul
p p ulaţiei catolice câmpulungene s-a redus în opt ani Ia mai bine de jumătate (Anexa,
rnficul 1), mulţi fugind, probabil în Transilvania, datorită dărilor grele 44 .
În numai doi ani, însă, populaţia catolică a cunoscut un spor demografic
irprinzător. Potrivit unor relatări târzii, ale lui Francesco-Maria Spera (23 mai 1670),
I · âmpulung fuseseră, în urmă cu douăzeci de ani, adică în I 650, „peste 70 de case de
11 1tolici şi peste 600 de suflete" 45 . Cifrele par, la prima vedere, extrem de îndoielnice,
u ·easta cu atât mai mult cu cât relatările contemporane ale lui Bonaventura din
' mpofranco (3 septembrie 1650) arătau că la Câmpulung se găseau „vreo 40 de
I 11nilii de saşi" 46 , adică vreo 40 de case şi circa 200 de suflete (Anexa, Tabelul 2).
I otuşi, dacă ţinem cont de faptul că în acel an foarte mulţi catolici au fugit în
I rnns ilvania, ca urmare a unei presupuse invazii tătare47 , este posibil ca relatările de
1nui târziu ale lui Francesco-Maria Spera să nu fie departe de adevăr şi în intervalul
uprins între lunile mai-septembrie 1650 să se fi produs o scădere bruscă în rândul
1101icilor câmpulungeni (Anexa, Graficul 1).
Pentru anul 1652, acelaşi Francesco-Maria Spera dădea cifre mult mai
veridice: „259 de suflete de catolici" 48 , adică circa 52 de familii-case (Anexa, Tabelul
i ). Un an mai târziu, în 1653, Baksic arăta că mai „sunt de ritul catolic peste 250 de
ullete" 49 , dar, în orice caz, mai puţine de 259, câte fuseseră cu un an înainte, şi aceasta
p ntru că acum catolicii sunt „foarte împovăraţi 'de biruri" 50 •
Către sfârşitul secolului al XVII-iea numărul populaţiei catolice a fost într-o
ntinuă scădere (Anexa, Graficul 1). Potrivit „relaţiei" lui Gabriel Thomasij Man~i~ în
I 60 catolicii aveau „48 de case cu totul" 51 , mulţi dintre aceştia, precum şi dintre
52
111 todocşi , murind de ciumă • Apoi, la 1682, după „raportul" lui Antonio Angelini din
' unpi, minorit conventual, se mai găseau la Câmpulung „40 de case de catolici" 53 şi,
n s fârşit, la 1688, potrivit unei „relaţii anonime latine" se mai găseau „cam 10 familii
d catolici" 54 , în majoritate sărăciţi şi împovăraţi, ba chiar prigoniţi de către românii
1rtodocşi 55 . La acea dată paroh era fratele Martin Tobia56 .
În secolul al XVIII-iea, populaţia Câmpulungului a cunoscut un regres

H

11
H

Ibidem, p. 195.
Ibidem, p. 264.
Ib idem. Scăzând populaţia, s-a diminuat, bineînţeles, şi numi!rul de case:. circa 46, număr obţinut prin

lmptlrţirea numărului

de catolici la 5, coeficient demografic care se
XVII; vezi Anexa III.
.
41
Ibidem, voi. VII, 1980, p. 207 .
in Ibidem , voi. V, p. 438.
" Ibidem, p. 196.
Ibidem, p. 388.
•v Ibidem, p. 270.

menţine ,

în genere, pe parcursul secolului

i•

111

Ibide m.
Ibide m, voi. Vil, p. 129.
1
Ibidem. Ciuma fusese precedată de pustiirile turco-tătare şi foametea cumplită instaurată ca urmare a
11costora în anul 1659; cf. P. Cernovodeanu, P. Binder, op. cit„ p. 87 .
1
' Călători străini despre Ţările Române, voi. VII, p. 337.
H Ibidem, p. 461.
11
Ibidem .
0
' Ibidem.
11
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continuu, aceasta datorită războaielor care s-au purtat pe teritoriul Ţării Româneştis 7 , a
59
ocupaţiilor străine 58 , a abuzurilor şi jafurilor creştine şi otomane , a calamităţilor
61
60
naturale şi molimelor • În ceea ce priveşte comunitatea catolică din Câmpulung,
relatările călătorilor străini sunt extrem de puţine. Ele nu ne mai oferă nici o cifră, în
schimb scot în evidenţă starea lor materială destul de precară62 • Dispunem, însă, de
. informaţii interne care ne permit să urmărim evoluţia numerică a acestor catolici pe
parcursul secolului al XVIII-iea (Anexa, Tabelul 3). Astfel, la 1731 erau 34 de
catolici63 , la 1736 erau 30 de catolici64 , iar la 1773 şi 1775 mai erau 6 familii de
cato lici6'.
Potrivit unui „raport" austriac, datat 3 I iulie 1737, fhcut probabil de unul din
ofiţerii generalului-maior Gyllani, comandantul trupelor austriece care atacaseră
principatul Ţărji Româneşti 66 , oraşul Câmpulung avea la acea dată până la I OOO de
familii 67 , adică între 3 OOO şi 5 OOO de suflete68 , iar judeţul Muscel avea în total 5 OOO
70
de contribuabili69 , adică între 15 OOO şi 25 OOO de suflete • În 1774, o „catagrafie
7
rusească" menţiona la Câmpulung 630 de case şi 732 de liude 1, adică aproximativ 2

Vezi Şt. Şteflinescu, Istoria românilor în secolul al XVIII-iea. intre tradiţie şi modernitate, Bucureşti,
1999, p. 27-54.
8
' Vezi Claudiu Neagoe, Cdmpulungul tn timpul războiului austro-turc din 1716-1718, în „Analele Cercului
de Istorie «Gheorghe I. Brătianu»", 1-JI(l998-1999), Câmpulung Muscel, 2000, p. 41-44, Idem, Câmpulung,
1737, în „Argessis. Studii şi comunicări'', Seria istorie, X, Piteşti, 2001 , p. 181-183; Idem, -Oraşul
Câmpulung în /Impui „ răzmiriţei " din anii 1788-1790, în „Revista de istorie a Muscelului. Studii şi
comunicări' ', VI, Câmpulung Muscel, Bucureşti, 2001, p. 91 -95 .
' " Vezi Ioan Răuţescu, Cdmpulung Muscel. Monografie istorică, Câmpulung, 1943, p. 26-37.
60
Vezi pe larg la: Ioana Constantinescu, Climă, agricultură şi societale în Ţara Românească şi Moldova sub
fanarioţi, „Revista de Istorie", 42, 1989, nr. 3, p. 259-272.
61
Vezi pe larg în: P. Cemovodeanu, P. Binder, op. cit„ p. 125-204.
62
După relatările lui Anton-Maria def Chiaro catolicii câmpulungeni, ca de altfel şi cei de le Târgovişte şi
Bucureşti, trăiau „în mizerie" (Revoluţiile Valah/el, trad. S. Chris-Cristian, laşi , 1929. p. 13). Cronica
Franciscani/or de la 1764 arăta că din cauza războaielor ,.,raşii s-au retras Încetul cu încetul înspre
17

Transilvan/a; a/ţii care au rămas treptat s-au lepădat de limbă şi au acceptat obiceiurile şi limba valahă, în
din cauza persecuţiilor foarte numeroase şi a obligaţiilor băneşti la care au fost supuşi din partea
valahilor, încetul cu încetul şi-au părăsit credinţa; rămânând dintre ei puţini, cei foarte săraci" (apud G.
Georgescu, Ctimpulung-Musce/ În Cron/cafranciscanilorde la 1764, în ,,Argessis. Studii şi comunicări ", IX,

sfârşii,

2000, p. 255).
cum reiese din privilegiul acordat acestora de Mihai-vodă Racoviţll la I Ofebruarie 1731 : vezi N. Iorga,
Studii şi documente cu privire la Istoria românilor, voi. I, Bucureşti , 1900, doc. XL, p. 289.
'" Aflăm acest lucru din aşezământul lui Constantin vodă Mavrocordat, acordat catolicilor câmpulungeni la I
mai 1736: Ibidem, doc. LU, p. 295 .
6
' Este vorba de cele doull aşezăminte date de Divanul Ţării Româneşti catolicilor de la Câmpulung, primul la
14 ianuarie 1773 (Ibidem, doc. LXXXII, p. 311) şi cel de-al doilea la 21 martie 1775 (Ibidem, doc. LXXXIV,
p. 312). În acesta din urmă, catolicii nu mai apar ca indivizi (suflete) ci, ca unităţi fiscale, I/ude, care
cuprindeau 1-3 birnici (cf. Instituţii feudale din Ţările Romtine. Dicţionar, coord. O. Sachelarie şi N.
Stoicescu, Bucureşti, 1988, p. 280). Aşadar, la sfârşitul secolului XVIII erau 18 catolici, iar coeficientul
demografic era 3 (Tabelul 3).
M Claudiu Neagoe, Câmpulung, 1737, în „Argessis. Studii şi comunicări", X, 2001, p. 182.
67
Ş . Papacostca, op. cit„ p. 935.
.
''" Aceasta dacă aplicăm cei doi coeficienţi demografici, cel rezultat din analiza situaţiei populaţiei catolice
câmpulungene, 3, şi cel folosit în genere de către specialişti , 5.
•• Ş . Papacostea, op. cit., p. 937.
70
Potrivit aceleiaşi raţiuni stabilite mai sus, la nota 69.
71
Florina Mohanu, Ioan Hcra-Bucur, op. cil., p. 329.
Piteşti,

''
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d suflete72 , iar prin anii 1790-1791 o „catagrafie austriacă" menţiona doar 340 de
i I 700 de sutlete73 . Aşadar, o populaţie destul de mică dacă luăm în calcul şi
r iiile transilvănene din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi primele decenii
,
colului al XIX-lea74 •
În concluzie, oraşul Câmpulung a cunoscut pe parcursul secolului al XVIII1 11 un regres demografic evident, populaţia sa scăzând, într-un interval de o jumătate
11
col, cu aproximativ 45 %: de la 3-5 OOO de locuitori, în 1737, la I 700 de locuitori
111 1790- 1791 (vezi Anexa, Graficul 2).
În primele decenii ale secolului al XIX-iea se Câmpulungul s-a redresat din
p1111 'l de vedere demografic: în anul 1800 erau l 860 de locuitori 75 , în 1810-1811 erau
O de locuitori 76 , în 1831, 4 964 locuitori 77 , iar în 1838, 6 266 de locuitori 78 .
Aşadar, oraşul Câmpulung a cunoscut de-a lungul Evul Mediu o continuă
11 populare: de la o populaţie totală de circa 4 OOO de suflete, la sfârşitul secolului al
VJ.lea, s-a ajuns Ia o populaţie de circa l 700 de suflete, la sfârşitul secolului al
VlTl-lea (Anexa, Graficul 2). Comparând cele două comunităţi câmpulungene,
11 to l ică şi ortodoxă, putem observa că cea catolică a cunoscut o evoluţie extrem de
1111 res antă (Anexa, Graficul 3).
THE DEMOGRAPHICAL EVOLUTION OF THE
CÂMPULUNG-MUSCEL CITY (THE 14t1i-17th CENTURIES)

Abstract
The author presents a less discussed aspect in the literature about the history of
I 111pulung city, that of the demographical evolution in a hive centuries period, the
p 1 od corresponding to the Romanian Middle Age. The main sources were gathered
lt 11111 the relating of the forcing travelers and in a little proportion, the internat
1111 ·tunents, such as censures. The urban community of Câmpulung is analyzed from a
11 I 11 and an ethnic point of view. Câmpulung city was a continuous defopulation in
th Middle Age: the population counted 4000 people at the end of the 161 century and
I /00 people at the end of the l 8th century. Comparing the catholic and the orthodox
111111munity from Câmpulung, we notice that the catholic one had on interesting
vo lution.
u vftnd în vedere faptul ca din această perioada termenul de „liudă" a încetat să desemneze o persoană,
11 v 11lnd denumirea unei unitllli fiscale de 1-3 birnici ; vezi cf. Instituţii feudale din Ţările Române.
/ 111 (Ionar, p. 280.
" ( 'I' . Şerban, Victoria Şerban, Noi contribuţii privind populaţia oraşului Cdmpulung-Muscel (secolul al
I I Iii-lea - primajumătale a secolului al XIX), în „Studii şi comunicări", IV, Câmpulung-Muscel, 1987, p.
llJ/ lnlr-o hartă manuscris austriacă de la 1788- 1789 se menţionau la Câmpulung circa 100 de gospodlirii şi
1Ir • 1 SOO de suflete: Idem, Oraşul Cdmpulung şi fmprejurimile sale oglindile într-un manuscris inedit din
, al X VI/1-lea, „Studii şi comunicliri", II, Câmpulung-Muscel, 1982, p. 93.
1
Voii Louis Roman, Aşezarea slalornică a romdnilor /ransilvăneni in Ţara Romdnească (I 739-1831) , în
111\111 . Revista de istorie", 24, 1971 , nr. 5, p. 924-925 ; Idem, Evoluţia numerică a populaţiei Ţării
H1m1 11eş1i şi migraţia externă (1739-1831) , în „Studii şi Articole de Istorie", XX.Ill, 1973, p. 15-24.
.
11
v nd în vedere faptul cll sporul natural Intre 1790/1791-1811 a fost de 16 locuitori pe an : cf. Constantin
1l1un, Victoria Şerban , Noi conlribuţii privind populaţia oraşului Câmpulung-Muscel (secolul al XVIII-iea
11r1majumălale a secolului al XIX) , în „Studii şi comunicări ", IV, Câmpulung-Muscel, 1987, p. 194.
· /llldem, p. 192.
" /hldem, p. 193.
' /11/de m, p. 194.
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CLAUDIU NEAGOE

ANEXA

.
Tabelul 1:
al XVI-iea.

Situaţia demografică

Anul

Sursa

1581

Jeronim Arsegno

1596

Giovanni Botero

Tabelul 2:
al XVII-iea.

a

oraşului

Câmpulung la

comunităţii

Nr. case

Români (ortodocşi)
Saşi (catolici)
Români (ortodocşi)
Saşi (catolici)

900
250
860
40

Tipul

Situaţia numerică

a

comunităţii

sfârşitul

Nr.
suflete

3 600
400
3 440
160

secolului

Coeficient
demografic
4

1,6
4

4

catolice din Câmpulung în secolul
Saşi

Anul

1640
1648
1650

Sursa

Nr.
case

Petru Bo~dan Baksic
Petru Bogdan Baksic
Francesco-Maria Spera din Narni

100

(catolici)
Coeficient
Nr.
suflete
demo2rafic
500
5

circa 46
70 (?)

229
600 (?)

5
8,5 (?)

40

circa 200

5

circa 52

259
250
240
200
50

(mai)

1650

Bonaventura din Campofranco

(sept.)

1652
1653
1660
1682
1688

Francesco-Maria Spera din Nami
Petru Bogdan Baksic
Gabriel Thomasii Man~i~
Antonio Angelini din Campi

50
48
40

Relaţia anonimă latină

10

despre

5

5
5
5
5

Ţara Românească

Tabelul 3:
al XVIII-iea

Situaţia numerică

a

comunităţii

catolice din Câmpulung în secolul

Saşi

Anul

Sursa

1731
1736
1773
1775

Privilegiul lui Mihai Racoviţă
Aşezământul lui Constantin Mavrocordat
Aşezământul Divanului Ţării Româneşti
Aşezământul Divanului Tării Române·şti

Case

www.cimec.ro

11
10
6
6

(catolici)
Coeficient
Suflete
demoe:rafic

34
30
18
18

3
3
3
3
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I AFICUL 1

EVOLUŢIA NUMERICĂ A POPUIAŢIEI CATOLICE DIN

CÂMPULUNG (SEC XVI-XVIII)

-----.. ------------I~

1~

1~

1~

16

1~

1~

1~

1~

E;~~-1~

1~

1~1~

1775

ll FICUL 2

EVOLUŢIA NUMERICĂ A POPULAŢIEI
ORAŞULUI CÂMPULUNG (SEC XVI-XVIII)
- - - - - - - - - - · -- -- - - - - -- -··--· ·---··--··-···'·•··-

900

1581

1596

.

1000

1640

1737
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