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CONSIDERA ŢII PRIVIND
CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA CÂMPULUNG

GHEORGHE I. CANTACUZINO•
Izvoarele scrise re(eritoare la perioada de început a Câmpulungului sunt foarte
p111ine. Aceasta face să crească interesul mărturiilor arheologice. Dar cercetările
11 hcologice nu au avut la Câmpulung amploarea pe care o cerea acest interes. In
d ·ursul timpului au fost efectuate săpături la unele ansambluri şi edificii de cult, o
pnllc din ele rămânând inedite. Diferitele cercetări au avut ca obiectiv ansamblul vechii
1 •dinţe voievodale şi mai multe edificii de cult: Bărăţia, „Cloaşterul'', bisericile
I 11ndeni, Sf. Gheorghe - Olari, Sf. Ilie, Sf. Marina, Schei, Valea, Bradul. În prezentarea
1 urmează vor fi reluate unele elemente şi probleme care au mai fost ridicate în
I ntură cu aceste cercetări 1•
Amploarea cea mai mare au avut-o săpăturile efectuate în decursul timpului la
1111~a mblul fostei reşedinţe domneşti. În 1924 au fost întreprinse săpături în interiorul
hi cricii voievodale, sub conducerea lui Virgil Drăghiceanu, publicate sumar, cu patru
d cnii mai târziu 2• Ele au adus date privind refacerea lăcaşului pe vechile fundaţii în
t 111pul lui Matei Basarab şi apoi în secolul al XIX-iea. Impreciziile cercetării şi
pub licării rezultatelor au lăsat unele semne de întrebare. Mai târziu, în perioada 1960ff (19, a fost efectuat un mic sondaj, în 1963 , de D. V. Rosetti şi Flaminiu Mîrtzu lângă
3
1111111 de la SV de biserica voievodală • Anumite observaţii, rămase inedite, au fost
111 li Juite de unele lucrări de construcţie efectuate în incinta liceului „Dinicu Golescu'',
4
1 111 • ou distrus multe vestigii ale vechiu lui ansamblu , precum şi de lucrări făcute în
5
p11 1to <1 de sud-est a incintei •
' 11111tutui de Arheologie „Vasile Pârvan", Bucureşti.

llh. I. Cantacuzino, Săpături arheologice la monumente din Câmpulung, în curs de publicare în
<'. I. V.", 2006.
V l)rftghiceanu, Despre mânăstirea Câmpu/ung. Un document inedit: juma/ul săpături/or făcute de
1 11ml.rla Monumentelor Istorice în 1924, p. 284-322, planul fiind întocmit de serviciul tehnic al Comisiunii
1111111ncntelor Istorice (N. Ghika Budeşti , Evoluţia arhitecturii în Muntenia, I, în „8. C. M . I.", 20, 1927, f.
• I ~ '1 . p. 122, pi.I, fig. I).
' 111 „S. . I. V.", 15, 1964, 4, p. 566; vezi şi „Dacia", N. S., 8, 1964, p. 402. Despre acest sondaj, FI. Mîrtzu,
11111 110 / asupra complexului istoric a/ mânăstirii şi al curţii domneşti din Câmpulung, în „B. O. R.", 83,
11111, 11 - 12, p. 1032-1043.
• 11 Mlrtzu, op. cit„ p. I040; Idem, în volumul Câmpulung-Muscel ieri şi azi, p. 30. Despre un sondaj
I t 111n1 în 1969 într-o zonă aflată în afara ansamblului, a fost întocmit de FI. Mîrtzu un raport succint, însoţit
h 1111 profil (Arhiva I. N . M. I ., fond D. M. I., dosar nr. 3283).
1
i'I Mlr1zu, în Câmpulung-Muscel ieri şi azi, p. 21, 65.
1
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Cercetări mai ample în cuprinsul ansamblului arhitectural din jurul vechii
biserici voievodale de la Câmpulung au început în 1975 în legăturii cu lucrările de
restaurare 6 • Plănuite să acopere printr-o reţea de secţiuni întreaga suprafaţă accesibilă
investigării, ele au fost întrerupte după trei campanii şi au fost reluate cu mijloace mai
reduse în anii I 981, I 982 şi 1984 şi apoi în 2000-2005 7 , ftlră a putea acoperi decât o
mică parte a ansamblului. Au fost descoperite unele materiale hallstattiene şi urme de
locuire modeste databile la sflirşitul secolului al XIII-iea şi în prima parte a secolului al
XIV-iea. S-a putut cerceta biserica ridicată de Basarab I şi Nicolae Alexandru, prima
construcţie de zid de pe acel loc, din care se păstreazA fundaţiile şi prima asizA din
blocuri de piatră făţuită. Ea a fost integral refăcută, refolosindu-se piatra din parament,
de Matei Basarab şi apoi, din nou, în veacul al XIX-iea. S-au descoperit resturi ale unui
zid de piatră care înconjura biserica voievodală în secolul al XIV-iea, iar în partea de
sud a întregului ansamblu urmele unui val de pAmânt şi bolovani, cu şanţ la exterior.
Biserica voievodală a fost ridicat!I către mijlocul sec. XIV, fiind, împreună cu alte
vestigii contemporane, primele clădiri de zid importante într-un spaţiu cu urme de
locuire din perioade precedente, inclusiv urme databile în ultima parte a secolului al
XIII-iea şi la începutul secolului al XIV-iea, sau aparţinând unor amenajări (chiar
zidării de proporţii reduse) care s-ar putea datora activităţii constructorilor ansamblului.
În problema de mare interes a localizării vechii case domneşti, cercetările au
infirmat ipotezele care căutau să o identifice cu clădirea de la sud-vest de biserică.
Urme consistente din secolul al XIV-iea au fost scoase la lumină la est de biserica
domnească. Între acestea trebuie remarcată partea de sud unei construcţii de mari
dimensiuni, aflată la circa 30 m est de biserică, cu ziduri groase de piatră, tencuită,
pardosită cu cărămidă; în partea de nord ea este acoperită de construcţii modeme, ceea
ce lasş nelămurite unele probleme. Ţinând seama de dovezile care o arată ca mult
anterioară construcţiilor din secolul al XVII-iea şi de descoperirea în interior, deasupra
pardoselii, a unei monede emise în 1442, construcţia poate fi datată ipotetic în secolul
al XIV-iea, chiar în lipsa mai multor materiale concludente din perioada folosirii ei, sau
a faptului faptul că resturile s-au păstrat până la o adâncime relativ mică, ar putea

CerceUlrile eu fost începute ln 1975 prin colaborarea D. P. C. N. cu Muzeul Judeţean Argeş şi Muzeul
Câmpulung, de un colectiv alcătuit din Gh. I. Cantacuzino (responsabil), Spiridon Cristocea,
Teodor Mavrodin, FI. Mlrtzu şi Şt. Trâmbeciu, fiind continuate ln 1976 şi 1977: Gh. I. Cantacuzino, Sp.
Cristocca, T. Mavrodin, Şt. Trâmbaciu, Principalele rerultale ale cercetărilor arheologice de la fosta curte
domnească din Câmpulung din anii 1975-1977, ln „Studii şi cumunicAri'', Muzeul Cllmpulung, I, 1981, p.
23-29; Gh. I. Cantacuzino, Probleme ale secolelor XIII şi XIV la Câmpulung şi cercetările arheologice la
fosta curte domneascti, tn „S. C. I. V. A.", 22, 1981, I, p. 131-139.
1
Gil. I. Cantacuzino, Sp. Cristocea, Şt. Trâmbaciu, Cercetări arheologice fn zona fostei Curţi domneşti din
Câmpulung Muscel, ln „Materiale şi cercetl!ri arheologice", Sesiunea anuala de rapoarte, Vaslui, 1982,
p. 287-290; Idem, Cercetările arheologice din zona fostei curţi domMşti din Câmpulung, jud Argeş, ln
„Materiale şi cercetări arheologice", Sesiunea anuali! de rapoarte, Ploieşti, 1983, li, p. S17-524; Gh. I.
Cantacuzino, Probleme ale cercettirii vechii reşedinţe domneşti din Câmpulung, în „Argcssis", Seria Istoric,
9, 2000, p. 107-115; Oh. I. Cantacuzino, ŞI. Trâmbaciu, Rezultatele cercetărilor arheologice efectuate in
anul 2000 la ansamblul „ Negru Vodti" din Cdmpulung, în „Revista de istorie a Muscelului - Studii şi
comunicari", Muzeul Câmpulung, 6, 2000, p. 43-61; Gh.I. Cantacuzino, Maria Venera RAdulescu, ŞI.
TrAmbaciu, Cercetliri arheologice la Câmpulung - 2001. ln „Revista de istorie a Muscelului", 7, 2003, p. 2537; Gh. I. Cantacuzino, Vestigii din zona vechii reşedin{e voievodale de la Câmpulung, în „R. M. I.", 72,
2001-2003, p. 41-58.
6
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11demna la îndoială. Calitatea construcţiei poate îndreptăţi presupunerea că ea ar fi
prezentat una dintre clădirile aparţinând vechii reşedinţe domneşti. Când reşedinţa
lom nească nu a mai fost folosită, în jurul bisericii au fost înmormântaţi numeroşi
I uitori ai oraşului Câmpulung. Pe locul reşedinţei au fost ridicate construcţiile
111 năstirii ctitorite de Matei Basarab, care au avut o amplasare în bună parte diferită de
a clădirilor din secolul al XIV-lea şi au suferit la rândul lor numeroase transformări
f dIstrugeri.
În afara cercetărilor din zona ansamblului fostei reşedinţe voievodale, au fost
11treprinse săpături la mai multe edificii de cult: Bărăţia, „Cloaşterul", biserica Fundeni
11 cum şi în necropolele din jurul bisericilor Sf. Gheorghe - Olari, Sf. Ilie, Sf. Marina,
•hei, Valea, Bradul.
Cercetările arheologice la ansamblul Bărăţiei au fost întreprinse în anii 19631"65, în legătură cu procesul de restaurare, care a determinat şi amplasarea săpăturilor.
I rlncipalele rezultate ale săpăturilor arheologice, al căror responsabil a fost Dinu V.
I o etti, rămase inedite, au fost prezentate, împreună cu cercetarea arhitecturii, în
tllcolul arhitectului Ştefan Balş 8 privind restaurarea ansamblului, cu biserica, turnul
lopotniţă şi casa parohială 9 • Cercetările au dovedit că biserica existentă reprezintă
111111 1, ridicat în secolul al XV-iea, care a înlocuit corul unui edificiu din a doua
j 11111\tate a secolului al XIII-iea. El se ridica în prelungirea navei acestuia, care ulterior
I t dărâmată. Lespedea funerară a comitelui Laurentius cu inscripţia din anul 1300
111 1vcnea din edificiul iniţial şi a fost mutată în trei rânduri în construcţia ulterioară;
I' 111" 1 de mormânt a acoperit, într-o fază intermediară, o criptă cu oseminte reînhumate.
I 111 duţiil e corului iniţial şi cele ale navei au fost descoperite prin săpături.
Fosta mănăstire catolică, cunoscută sub denumirea de „Cloaşter", a dispărut
I 1n 1 fi suficient cercetată. Ea a fost dărâmată după 1646, distrugerea continuând în
10
11 urile următoare • Săpăturile lui Virgil Drăghiceanu a efectuat aici sondaje între 4
I l O noiembrie 1924, „câteva şanţuri transversale", căutând urmele fundaţiilor
11
1 • rlcii, care avea trei nave • Nici un plan nu a fost însă publicată. Ion Bamea şi Emil
I / rescu au întreprins în 1958, în zona din afara bisericii, sondaje cu o întindere
I

1 I l)nlş, Restaurarea Bărăţiei din Cdmpulung Muscel, în „Monumente istorice. Studii şi lucrllri de
1 I 11rnre", 3, 1969, p. 7-26. Enunţarea rezultatelor ln cronicile sllpăturilor arheologice din anii 1963 (în
• 1. V.", 15, 1964, 3, p. 566), 1964 (în „s. c. 1. V.", 16, 1965, 3, p. 602) şi 1965 (în „s. c. I. V.", 17,
,, 11 ' 4, p. 722-723).
I lljlfl rte amănunţite se află în dosarul de restaurare (Arhiva Institutului Naţional al Monumentelor Istorice,
11111 ll. M. I., dosar 3283). Dosarul cuprinde, în afara memoriilor şi avizelor oficiale, însemnările arh. Şt.
I 11 privind cercetarea arhitecturii monumentelor (38 p.), textele rapoartelor asupra cercetărilor arheologice
I 1111utc Intre 25 martie - 14 noiembrie 1963, în iunie - noiembrie 1964 şi începând din 15 februarie 1965
I'~ /', 11 p. şi 8 p.). semnate de D. V. Rosetti, cu un plan de ansamblu al sllpllturilor, însemnari zilnice
•tlY nd descoperirile, de N. N. Puşcaşu (14 p.), note de şantier de D. V. Rosetti (16 p.), date istorice despre
A1 I 11 di n Câmpulung Muscel, de P. Ş . Năsturel (8 p.), jurnalul de restaurare, consemnând starea
0•11111111cntului la începerea lucrărilor şi lucrările executate (30 p„ întocmit de şeful de lot Gustav Vollrath).
111 17 18 ruinele bisericii şi clopotniţei erau văzute de Antonio Maria del Chiaro (Istoria delie moderne
U111/111/011/ de/la Valachia „„ ed. N. Iorga, Vlllenii de Munte, 1915, p. 31), iar în 1897 Gr. Tocilescu menţiona
111111 Io „tn grădina lui Căprllruş din str. Matei Vodă" şi existenta unor pietre cu inscripţii latine în zidurile
I 1lhllor învecinate (Marele dicţionar geografic al României, li, Bucur~ti, 1899, p. 487).
1
I/ I rllghiceanu, Despre mânlJstirea Câmpulung. Un document inedit: jurnalul săpăturilor făcute de
r ••1111 Io Monumentelor Istorice în 1924, în „B. O. R.", 82, 1964, 3-4, p. 328.
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redusă, ajungând numai pe mici porţiuni la cele mai vechi depuneri 12 . S-au descoperit

resturi ale construcţiilor complexului monastic, precum şi cinci morminte lipsite de
inventar. Pe acel loc s-au ridicat clădiri moderne.
La biserica Adormirea Maicii Domnului - Fundeni, după sondajele din anii
1960, când au fost săpate 23 morminte, au fost efectuate în 1988 cercetări arheologice
în interiorul lăcaşului. Au fost descoperite fundaţiile vechii biserici, cu plan
dreptunghiular, cuprinzând numai naosul şi altarul cu absida decroşată, care a fost
datată în al treilea sfert al secolului al XV-iea. În săpătură s-au descoperit I O morminte.
Materialele - monede, inele, cercei, mărgele, vase de sticlă, ceramică - datează din
secolele XV-XVlll 13 • Actuala biserică s-a presupus că datează din ultima parte a
secolului al XVII-iea. Ancadramentele unor ferestre au fost lucrate din pietre funerare
refolosite, cu datele 7066 ( 1558) şi 7130 (I 622), în interior găsindu-se şi o lespede
funerară din 7084 (1576) 14 .
Săpături şi sondaje arheologice au mai fost efectuate la bisericile Sf.
Gheorghe - Olari, Schei, Sf. Ilie, Valea, Bradul, Sf. Marina. Ele s-au concentrat cu
precădere asupra cimitirelor organizate în jurul edificiilor de cult, fiind obţinute
informaţii privind elemente de ritual funerar şi numeroase obiecte care ilustrează
cultura materială din acest centru urban. Numai rezultatele cercetărilor întreprjnse din
1988 la biserica Fundeni au fost integral prezentate într-un studiu publicat' . ln cazul
celorlalte biserici, au fost publicate parţial unele date privind ritualul funerar 1r',
elementele de inventar - monede, obiecte de podoabă, vase de sticlă - şi datarea
monumentelor, altele au rămas în mare măsură inedite. Nu a fost publicat şi nu este
cunoscut nici un plan al săpăturilor sau vreun profil stratigrafic. Informaţii despre
aceste săpături pot fi găsite în notele din cronicile săpăturilor arheologice între.prinse în
anii 1963 şi 1967, în volumul privind istoria Câmpulungului apărut în 1974 1 , într-un
18
articol privind cronologia bisericii Sf. Marina , care cuprinde şi informaţii despre
săpăturile de la biserica apropiată Valea, la care se adaugă relatările într-o notă despre
un inel sigilar descoperit acolo 19, un altul în legătură cu biserica Sf. Gheorghe 20, diferite
referiri fiind cuprinse în alte articole.

ii I. Darnca şi Ern. Lllznrescu, Sonda11•I de la Câmpulung, punctul Cloaşter, în „Materiale şi ccrcctl\ri
arheologice", li, 1962, p. 65-72.
11
Cercetări arheologice efectuale de Spiridon Cristocea, Flaminiu Mîrtzu, Adrian Bnjan (Comisia Nalională
de Arheologic, Situri arheologice cercetate in perioada 1983-1992, Brllila. 1996, p. 30).
"I. Răulcscu, Câ111pul11ng-M11scel. Monografie istorica, Câmpulung, 1943, p. 238-239.
" Sp. Crislocea, FI. Mîrtzu, A. Bll,jan, Cercetările arheologice de fa biserica F1mdeni din Câmpulung, în
„i\rgesis", Scrin Istoric, 14, 2005.
"· FI. Mîrtzu, Prezenţe arheologice bogomilice ln zona Ccimpulung-M11scel, judeţul Argeş, în „Studii şi
conamicări", Muzeul Piteşti, 2, 1969, p. 222 şi fig. 5, p. 221.
17
Monogralia Câmpulung Muscel ieri şi azi cuprinde, în capitolele redactate de FI. Mirtzu (p. 9-44, 49-76.
86-95, I 07-117) numeroase releriri la silpllturile arheologice efectuate în oraş de Muzeul Câmpulung-Muscel.
1
" FI. Mîrtzu, Datarea 111011ument11lui medieval Marina din Câmpulung-Muscel în lumina controverse/or
isturiogrqjice şi a atestări/or investigaţiilor arheologice. în „Studii şi comunic!lri", Muzeul Cftmpulung. 3.
1984. p. 19 şi urm.
,., FI. Mîrlzu. lin sig1li11 inelar al unui „jude/ ··al Câmpulungului, în „Revista muzeelor'', 7, 1970, 5. p. 436·

437.
111
FI. Mirlzu. U11
„Revista

al Renaşterii, in a doua 111mătate a secolului al XV-iea. fa Ccimp11/i111g Muscel. în
5, 1968, 5, p. 449-450.
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La biserica Sf. Gheorghe - Olari, monument cu elemente arhitecturale gotice,
s-au descoperit 31 morminte, cele mai multe cu monede din a doua jumătate a secolului
ul XV-iea. Biserica Sf. Ilie, ridicată lângă locul târgului anual, s-au aflat, sub actualul
lăcaş din secolul al XVII-iea, urmele unei biserici de lemn, datată, ţinând seama de
emisiunile monetare, în a doua jumătate a secolului al XV-iea. Pentru biserica Sf.
Marina s-a presupus, pornind de la unele caracteristici arhitecturale şi de la tradiţia
locală, o datare care poate urca, dacă nu în secolul al XIII-iea, măcar în cel de al
XV-iea. Unul din autorii săpăturilor, cu întindere relativ redusă- din 1965, a considerat
ci!. edificiul nu poate fi mai vechi decât secolul al XVI-iea, data celor mai vechi monede
din morminte. Biserica dispărută Valea, una din cele mai vechi din oraş, aflată foarte
nproape de biserica Sf. Marina, a putut fi datată după obiectele şi monedele da la
Sracimir din Vidin în a doua jumătate a secolului al XIV-iea. Pe locul bisericii
dispărute Bradul s-au descoperit morminte din a doua jumătate a secolului al XV-iea.
Cât despre sondajele de la biserica Schei, nu a fost publicată decât o informaţie privind
p11rticularităţile ritului funerar al unuia din cele 26 morminte săpate.
În atenţia autorului săpăturilor s-au aflat diferite categorii de materiale
descoperite în săpăturile din Câmpulung (bisericile Fundeni, Sf. Gheorghe - Olari, Sf.
Ilic, Sf. Marina, Schei, Bradul, Valea) şi din zona apropiată (Lereşti) care ilustrează
dezvoltarea orfevreriei, diversele tehnici şi variate teme decorative (reprezentarea florii
de crin, a pomului vieţii 21 , cruci, motive heraldice, animaliere etc.). De asemeni, au
l:onstituit obiectul unui studiu vasele funerare de sticlă, provenite din import2 2•
Pe baza informaţiilor obţinute prin săpăturile arheologice întreprinse între
I %3 şi 1972, a faptului că mormintele cele mai vechi descoperite în săpăturile din jurul
hiscricilor din Câmpulung datează în cele mai multe cazuri din secolul al XV-iea, iar în
rnzul bisericii dispărute Valea din a doua jumătate a secolului al XIV-iea, autorul lor a
ll)rmulat presupuneri privind încadrarea cronologică a bisericilor din Câmpulung. Ca
ilntc ale construcţiilor au fost considerate următoarele: biserica Fundeni, secolul al
XV-iea; Sf. Gheorghe - Olari, secolul al XV-iea; Şubeşti, secolul al XVI-iea; Sf. Ilie,
nn:olul al XV-iea; Sf. Marina, secolul al XVI-iea; Schei, secolul al XV-iea; Valea
(dispărută), secolul al XIV-iea; Sf. Nicolae - Târg, secolul al XVII-iea; Sf. Nicolae
23
llomnesc, secolul al XVI-iea; Bradul (dispărută), secolul al XV-lea • La bisericile Sf.
Ilic şi Fundeni au fost descoperite urme ale unor lăcaşuri anterioare.
Chiar dacă săpăturile arheologice efectuate la cele mai importante edificii
111odievale din Câmpulwig au adus multe informaţii de mare importanţă, o serie de
n·1pccte rămân încă nelămurite, chiar acolo unde săpăturile au fost mai ample. La
1111~11mblul vechii reşedinţe domneşti, grosimea straturilor de nivelare şi de umplutură,
"l'I Mînzu, Reprezenlareajlorii de crin pe inele în Ţara Româneasctl în sec. XIV-XVI, în „S. C. I. A.", 16,
I'Jlo'I, I, p. 123-129; idem, Reprezentări ale pomului vieţii pe inele româneşti din sec. XVI, în „s. C. I. A.'',

Arta plastică, 17. 1970, 2, p. 297-30 I.
" ll Minzu, Ecouri argeşene nevalorificate privind etnogeneza: vasele funerare medievale de sticltl,
l\111cssis", Seria Istorie, 7, 1995, p. 45-52. Sunt examinate vasele descoperite în numeroase monninte dintre
· rlc 16 I cercetate în Câmpulung şi la Lereşti..
'· ln cnpitolul pe cere l-a redactat în monografie privind istoria C4mpulungului, FI. Mirtzu presupune, pe
'"""inventarului „rezervaţiilor funerare" cercetate în perioada 1967-1972 de Muzeul C4mpulung-Muscel),
1l•tnrc11 edificiilor de cult care au „preexistat, le foanc mica distanţii în timp„ .micronecropolelor din fiecare
„.111er ni vechiului oraş" (Câmpulung Muscel ieri şi azi, p. 111 ).
""' 11
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cu multă piatră şi moloz, rezultat al distrugerilor şi transformărilor construcţiilor
mânăstireşti în decurs de trei secole, îngreunează cercetarea resturilor de ziduri şi a
depunerilor celor mai vechi. În condiţiile unor săpături prin sectiuni, a căror extindere a
fost de multe ori limitată, urmele vechilor construcţii au fost descoperite numai
fragmentar şi incomplet. Cu privire la planul şi succesiunea cronologic!! a construcţiilor
care îl compuneau pot fi făcute, în cele mai multe cazuri, numai ipoteze. Obţinerea de
precizări şi completări privind cronologia şi planul construcţiilor, confirmarea sau
infirmarea unor ipoteze, ar fi posibilă printr-o cercetare integrală, care ar putea să tic
avută în vedere în viitor, dacă se va urmări, vreodată, o punere în valoare a resturilor
edificiilor dispărute.
Una dintre cele mai importante probleme este cea a încadrării cronologice a
principalelor biserici. Datările propuse pentru diferitele edificii se bazeaZă pe data celor
mai vechi monede găsite în morminte. Acestea constituie un reper cronologic, dar
reprezintă totuşi numai un terminus ante quem. Semnele de întrebare care rămân se
datorează în primul rând modului în care au fost publicate cele mai multe din săpăturile
mai vechi. Planuri exacte ale săpăturilor există numai la Bărăţie şi pentru cercetările
din 1958 de la „Cloaşter". În cazul altor biserici nu este cunoscută amplasarea
sondajelor, dacă şi în ce loc au fost făcute săpături în interiorul edificiilor şi în ce
măsură s-a putut verifica peste tot eventualitatea existenţei unor lăcaşuri anterioare,
care în unele cazuri nu trebuie exclusă. Aşa cum ne sunt cunoscute rezultatele
săpăturilor, vechea biserică voievodală poate fi datată în ultima parte a primei jumătăţi
a secolului al XIV-iea, biserica Valea în cea de a doua jumătate a secolului al XIV-iea,
iar celelalte biserici ortodoxe în secolul al XV-iea (bisericile Olari, Fundeni, Schei, Sf.
Ilie, Bradul), în secolul al XVI-iea (bisericile Sf. Marina, Şubeşti şi Sf. Nicolae Domnească ) sau al XVII-iea (Sf. Nicolae - Târg şi altele). Se poate pune întrebarea
dacă la începutul secolului al XIV-iea, înaintea ridicării bisericii voievodale a lui
Basarab I, nu a existat în Câmpulung nici o biserică ortodoxă? Se poate presupune fie o
vechime mai mare a unuia sau altuia din lăcaşurile menţionate, fie existenta cel pu\in a
unei sau a unor biserici, probabil de lemn, încă nedescoperite, aparţinând obştii
câmpulungenilor la care documente mai târzii fac aluzie ca existentă aici din timpuri
24
foarte îndepărtatc . Între materialele descoperite în cercetările de la ansamblurile
Bără\iei, Cloaşter sau ,.Negru Vodă", cele din secolul al XIII-iea şi începutul secolului
al XIV-iea nu sunt totuşi prea numeroase, depunerile cele mai consistente fiind din
veacuri mai târzii. Monede din secolul al XIII-iea nu au fost descoperite, cele mai vechi
fiind din ultima parte a secolului al XIV-iea sau din cel următor. La Bărătie, unde o
datare anterioară sfârşitului secolul al XIII-iea este sigură, cea mai veche monedă este
din secolul al XV-iea. Poate fi remarcată raritatea urmelor din secolul al Xiii-lea şi din
prima parte a secolului al XIV-iea descoperite, ceea ce poate indica pentru această
perioadă o locuire cu un caracter dispersat, în care nu se observă un strat mai gros pe
întreaga arie a aşezării.
Un interes aparte ar prezenta cercetarea arheologică efectuată în diferite
puncte ale oraşului, care să permită obţinerea de informaţii privind structura urbană
2
'

1-Jrisovul din 7 mai 1615 ln care

orăşenii

sunt numili

„moşteni

în

oraş'',

- vezi Gh. Pilmu1ll,

Şt.

Trdmbnciu.

Documente şi inscripţii privind istoria oraşului Câmpulung .>vf11şcel, I, Bucureşti, 1999, p. 160-162: Şt.

Olteanu, în ,.Studii Rev. Ist.", 16, 1963, 6, p. 1277.
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precum şi caracteristicile locuinţelor. Cu excepţia unui sondaj de proporţii reduse 2',
astfel de lucrări nu s-au efectuat. A lipsit preocuparea de a urmări, în decursul timpului,
săpăturile executate pentru fundaţiile unor construcţii sau prilejuite de lucrări edilitare,
putându-se astfel verifica eventualitatea existenţei unor vestigii arheologice în acele
puncte. Până în prezent, datele cunoscute din săpăturile de la Bărăţie, „Cloaşter" şi din
zona reşedinţe domneşti precum şi de la alte şapte biserici reprezintă aproape în
întregime informaţia arheologică privind perioada de formare şi de început a oraşului
Câmpulung. Diferitele biserici configurau întinderea oraşului, în care probabila creştere
a populaţiei în secolele următoare avea să ducă la ridicarea altor lăcaşuri de cult.
Privind tabloul descoperirile arheologice, în actualul stadiu al cercetării, par necesare
nuanţări în privinţa modului de înţelegere a începuturilor oraşului. Prezenţa la
Câmpulung a unui „comes", conducător politic şi militar al saşilor de aici, a cărui
importanţă este vădită de calitatea lespezii funerare, proporţiile edificiului în care
necasta se afla, precum şi construcţia unui al doilea edificiu de cult, dovedesc
26
Importanţa aşezării la sfârşitul secolului al XIII-lea • Rămâne încă în sarcina unor
viitoare cercetări obţinerea datelor arheologice pe baza cărora să se poată preciza
raportul între coloniştii saşi şi comunitatea sătească românească care trebuie să se fi
ullat aici din timpuri imemoriale, stăpânind munţii, pădurile, prundurile râurilor,
it.lazul, păşunile, locurile de casă, pe un spaţiu de o mare întindere, a cărui lungime a
dat şi numele localităţii. Intrarea Câmpulungului în cuprinderea Ţării Româneşti în
timpul lui Basarab I, a cărui autoritate era afirmată prin ridicarea remarcabilei sale
ci itorii şi prin stabilirea aici a unei reşedinţe voievodale, a putut avea ca urmare
nccentuarea trăsăturilor urbane ale aşezării, obştea sătească devenind obşte a
moşnenilor orăşeni. În această evoluţie bisericile de zid, centre ale viitoarelor cartiere,
constituie repere importante. Dar deocamdată informaţia arheologică existentă permite
numai ipoteze în schiţarea aspectelor urbanistice legate de etapele de început ale
evoluţiei oraşului.

CONSIDERATIONS CONCERNANT LES FOUILLES
ARCHEOLOGIQUES DE CÂMPULUNG

Resume
Le nombre tres reduit des sources ecrites concemant la periode initiale de
l'histoire de Câmpulung augmente l'interet des vestiges archeologiques. Les fouilles
rntrepris dans cette viile au fii des annees n'ont pas eu l'ampleur imposee par leur
lntcret, et sont restees pour la plupart inedites. Des fouilles ont ete entrepris, hors de
l'cnsemble de l'ancienne residence des voîvodes, aux plusieurs edifices de culte,
" ln str. Negru Voda nr. 76 (Gh. I. Cantacuzino, M. V. Radulescu, Şt. Tr4mbaciu, în „Revista de istorie a
Muscelului'', 7, 2002, p. 28-30, 35-36).
••I·:. Lazlrescu, Despre piatra de mormdnl a com/lelul Laurenţiu şi cd/eva probleme arheolog/ce şi islor/ce
1-11are de ea, ln „S. C. I. A.", IV, 1957, 2, p. 109-126, considera C4mpulungul la 1300 „fie oraş liber slsesc,
fir. mai probabil, oraş_ autonom sub suzeranitatea regatului ungar".
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catholiques (celle nommees „Bărătia" et „Cloaşter"), et orthodoxes: celles connues
sous le nom de Fundeni, Sf. Gheorghe - Olari, Sf. Ilie, Sf. Marina, Schei, Valen,
Bradul.
Les fouilles de l'ensemble Bărăţia ont ete entreprises en 1963-1965 en vue de
la restauration conduite par l'architecte Ştefan Balş. Les rapports detailles et le plan des
fouilles, signes par Dinu V. Rosetti, se trouvent dans le dossier de restauralion. Les
recherches ont prouve que, dans sa forme actuelle, l'eglise represente le chreur erige au
XV" siecle sur Ies restes du chreur d'un edifice du xm• siecle, duquel provenait la
pierre tombale de 1300. On a decouvert de nombreux fragments de pierre sculptee, des
tcssons cernmiques des XIII-XIV„ siecles et des monnaies, dont la plus ancienne datt:
de la premiere moitie du xv· siecle.
Aussi insuffisantes ont ete Ies fouilles de „Cloaşter" le monastere benedictin
demoli apres 1646. Concernant Ies sondages executes au debut de novembre 1924,
Virgil Drăghiceanu a publie, tres tard, seulement des dates sommaires regardanl
l'eglise a trois nefs, sans laisser un plan. Les recherches, d'une etendue reduite,
cffcctuecs en 1958 par Ion Barnea et Emil Lăzărescu en dehors de l'eglise n'ont pas ek
continues, sur l'emplacement etant erigees des construclions modernes.
Les fouilles Ies plus nombreuses de Câmpulung ont ete effectuees ă l'ancienm·
residence princiere. Virgil Drăghiceanu a entrepris en 1924 des fouilles l'interieur de
l'eglise voi"vodale, qui ont apporte Ies premieres informations sur la reconstruction de
Un sondage de dimensions reduites a ete effectue en 1963 par Dinu V. Rosetti el
Flmniniu Mîrtzu. On doit rnentionner la destruction des murs a l'occasion de certains
travaux efîectues vers le nord de l'ancienne enceinte, en 1968-1969, puis en 1984 .. Des
fouillcs amples ont ete comrnencees en 1975-1977, en vue de la restauration.
lnterrompues. elles ont ete reprises en 1981-1984 et 2000-2005. De toutes ces
recherches on peut conclure que l'eglise voi"vodale a ete bâtie vers le milieu du XIV<
siecle, en etant - ainsi que des restes de construction qu 'on peut hypothetiquemenl
attribuer ă l 'ancienne residence - erigee sur un terrain avec des traces d'habitalion des
periodes precedentes, y compris de la fin du XI li° et du debut du XIV" siecle ou
appartenant aux cet1ains amenagements dus aux bâtisseurs de la future residence.
L'ensemble a ete entierernent modifie au XVll 0 siecle, suite ă la fondation du
monastere. L 'egl ise a ete rebâtic sur Ies anciens fondements et Ies biitiments
monastiques ont ete eriges apres la demolition des anciennes constructions, qui
n'etaient plus utilisees.
Les traces des constructions de differentes periodes, ă cause de l'etendue
limitee de la surface des fouilles, ont pu etre decouvertes seulement par fragments.
L'image qu'on peut se former sur l'ensemble est subjective et incomplete. En cc qui
concerne le plan et la chronologie des constructions on peut formuler seulement des
hypotheses. Une recherche integrale, qui pourrait donner une image d'ensemble sur
tous ces vestiges, en confirmant ou cn infirmant diverses hypotheses serrait possible uri
jour, si on envisageait la mise en valeur des restes des edifices disparus.
Le musee de la viile et son ancien directeur Flaminiu Mîrtzu ont effectue des
fouilles ou des sondages archeologiques, la plupart entre 1963 et 1972, aux. sept des
eglises de Câmpulung, concentrees sur Ies necropoles organisees autour des edifices de
culte. Divers aspects tenant du rituel funeraire et des pieces decouve11es - monnaies ou
objets de parure - ont ete traites dans des articles publies. En rneme temps on a obtenu
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des importants indices concernant la datation des monuments. Malheureusement, Ies
r~sultats sont restes en grande partie inedits. Les notes contenues dans Ies chroniques
des fouilles archeologiques de 1963 et 1967, un article sur la chronologie de I'eglise
„Sf. Marina", avec quelques informations sur Ies fouilles de l'eglise Valea, situee dans
ln proximite (dont un anneau sigillaire est presente dans une autre note), un article sur
1111c tombe de l'eglise „Sf. Gheorghe", des mentions dans autres articles et des
•l'fi!rences dans un volume sur 1'histoire de la viile paru en 1974, voila toutes Ies
lnformations sur ces fouilles. Aucun plan des fouilles et aucune coupe stratigraphique
11'ont pasete publies. Des fouilles aux eglises de Câmpulung, seulement celles de 1988
de l'eglise Fundeni, entreprises par Spiridon Cristocea avec FI. Mîrtzu, aides par
Adrian Băjan, sont presentees dans un article recemment publie.
Beaucoup des problemes concemant divers edifices de Câmpulung restent
1•11core â resoudre. Un des plus importants est celui de la chronologie. Les dates de
rnnstruction presumees pour certaines eglises ont pour base Ies plus anciennes
111onnaies trouvees dans Ies tombes. Celles-lâ representent vraiment un repere
thronologique, mais seulement un terminus ante quem. En tenant compte du mode de
p11hlication des anciennes fouilles, dont dans la plupart des cas on ne connaît meme
l'cmplacement, certains doutes ne sont pourtant exclus. On ne sait pas ou et en quelle
111csure a ete verifice l'existence des traces des edifices de culte anterieurs, dont
l'~vcntualite ne doit pas etre exclue. Compte tenu des dates de construction supposees
qui ont ete mentionnees, on peut se demander si au debut du XIVe siecle, avant l'eglise
\·orvodale de Basarab Ier, n'existait pas â Câmpulung aucune eglise de rite orthodoxe?
1 >11 peut presumer soit une date plus ancienne d'une ou d'autre des eglises ait, soit
l'rxistence d'une ou de plusieurs eglises en bois, dont Ies traces n'ont pas encore ete
1ltlco11vertes, appartenant a Ia communaute des habitants de Câmpulung, dont Ies
1l11rnments plus tardives suggerent une tres ancienne existence. Parmi Ies materiaux
di\1:ouverts dans Ies fouilles de „Bărăţie", „Cloaşter" et „Negru Vodă" ceux pouvant
l'llC dates au xme et au debut du x1vc siecle sont peu nombreux, Ies couches plus
1 1111sistantes etant des siecles suivants. La rarete des decouvertes du XIUC et du debut
d11 XIV" siecle peut indiquer pour cette periode un habitat d'un caractere disperse, dont
1111 11e peut pas observer une couche continue sur l'entiere surface de la localite.
Afin d'obtenir des informations concernant la structure urbaine et Ies
' 11111cteristiques des habitations, un interet â part aurait presente Ies recherches
1111heologiques dans differents points de Ia viile. De pareilles recherches n'ont pasete
I lkctuees,
a l'exception d'un SOOdage de proportions treS reduites, et 00 doit
11·11111rquer l'absence de la preoccupation pour Ies observations sur Ies travaux de
11111struction ou edilitaires. Jusqu'au present, l'information archeo1ogique concernant la
„i1i111de des commencements de la viile de Câmpulung se resume aux resultats des
l11111lles mentionm!es. Les vestiges connus dans Ie stade actuel de la recherche marquent
l'nrcroissement de l'etendue de la viile. Le tableau des decouvertes archeologiques,
olnn~ le stade actuel de la recherche, peut montrer la necessite d'une interpretation plus
111111ncee du processus de l'evolution urbaine de Câmpulung. L'importance de
1·n1Lglomeration est prouvee par la pierre tombale du „comes" Laurencius, et par Ies
l''"Portions de l'eglise qui l'abritait, ainsi que par l'existence d'un deuxieme edifice de
111l1c. Les recherches futures devront obtenir des donnees archeologiques qui pourraient
1•11'riser Ie caractere du rapport entre Ies colons saxons et la communaute villageoise
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roumaine qui dut habiter ici d'un temps immemorial, en possedant Ies montagnes,
forets, vallees des rivieres, pâturages, terrains des maisons, sur un espace dont la
longueur a donne le nom de la localite. Apres l'inclusion de Câmpulung entre Ies
frontieres de la Valachie au temps de Basarab 1°', qui affirma son autorite en erigeant sa
magnifique fondation et en etablissant ici une de ses residences, Ies caracteristiques
urbaines de l'agglomeration s'accentuerent, la communaute villageoise se transformant
dans une communaute des citadins. Des reperes dans cette evolution sont Ies eglises,
noyaux des futurs quartiers. L'information archeologique existante permet pour

I' instant seulement des hypotheses pour esquisser Ies aspects urbanistiques des etapes
initiales de l'evolution de la viile de Câmpulung.
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