MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
ARGESIS, STUDII ŞI COMUNICĂRI, seria ISTORIE, TOM XVIII, 2009

CONSIDERAŢII NOI PRIVITOARE LA BÂLCIUL SAU
„SBORUL DE LA SF. ILIE” DIN CÂMPULUNG-MUSCEL
(SEC. XIV-XVIII)
CLAUDIU NEAGOE*
Dezvoltarea economică şi comercială a Câmpulungului1 de-a lungul Evului
Mediu a fost posibilă şi datorită poziţiei sale geografice privilegiate, oraşul aflându-se
în imediata apropiere a graniţei cu Transilvania2, precum şi la întretăierea unor drumuri
comerciale importante care legau oraşele Ţării Româneşti de oraşele săseşti din sudul
Transilvaniei3. Însă, rolul principal în această dezvoltare l-a jucat iarmarocul sau târgul,
cunoscut îndeobşte sub numele de „sborul de la Sf. Ilie”, care se ţinea aici în a doua
jumătate a lunii iulie a fiecărui an. Există, până în acest moment, un număr apreciabil
de lucrări şi studii care fac referire, mai mult sau mai puţin, la acest „sbor” de la
Câmpulung. În cele ce urmează vom urmări să abordăm acest aspect dintr-o nouă
perspectivă.
Cele mai vechi relatări despre bâlciul de la Câmpulung. Într-un act de
„privilegii” acordat de Dan al II-lea mai multor târguri şi oraşe din Ţara Românească,
în anul 1431, se atesta noua etapă de evoluţie la care ajunsese Câmpulungul la acea
vreme, respectiv etapa de „târg”4, deşi potrivit unor opinii acesta dobândise toate
elementele specifice unui centru urban încă din secolul al XIV-lea5.
Cea mai veche descriere a acestui târg avea să o facă, pe la 1544, umanistul
german Sebastian Münster6. Sosit la Câmpulung şase decenii mai târziu, mai precis în
iulie 1614, în timpul „iarmarocului” anual, neguţătorul braşovean Andreas Hegyes a
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fost martorul unei adevărate sărbători, ţinută în ziua Sfântului Ilie (20 iulie), la care
românii şi-au ţinut „dansul” lor tradiţional7.
Pe lângă iarmarocul sau târgul anual, la Câmpulung se ţinea şi un târg
săptămânal, atestat documentar la 10 decembrie 16308, ţinut foarte probabil pe acelaşi
loc unde se organiza „iarmarocul anual”, în spatele bisericii Sf. Ilie. Cât despre cea mai
veche menţiune a denumirii „bâlciul Sfântului Ilie”, ea se regăseşte în cartea de
„scuturi” dată orăşenilor câmpulungeni la 12 aprilie 1636, de către Matei Basarab9.
În veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea, la bâlciul sau iarmarocul care se ţinea
anual la Câmpulung10 au venit „negustori din toate părţile”11. Tradiţia acestui târg, care
în trecut fusese „cunoscut chiar şi în Europa”12, potrivit relatărilor mitropolitului Neofit
Cretanul, a rămas vie până spre sfârşitul secolului al XVIII-lea. Iată de pildă, din
Cronica franciscană redactată de catolicul câmpulungean Blasius Kleiner la 1764,
aflăm că oraşul Câmpulung se bucurase încă din vechime de privilegiul de a organiza
anual „iarmaroace”13. Tot astfel, pe la 1778-1780, Franz Joseph Sulzer avea să relateze
următoarele: „în vremuri trecute, când aşezarea avea târg, veneau frecvent aici şi, prin
produsele lor meşteşugăreşti, atrăgeau aici creştini, evrei, turci şi armeni din Levant,
care le achiziţionau. La rândul lor, aceştia veneau cu propriile mărfuri, făcând din
aşezare un punct comercial şi un aşezământ de schimb deosebit”14. Treptat-treptat
bâlciul sau sborul de la Sf. Ilie şi-a pierdut importanţa, mai ales din cauza războaielor
austro-turce din veacul al XVIII-lea, în cursul cărora oraşul Câmpulung a avut de
suferit15.
Când se organiza acest bâlci sau târg? Din relatările lui Anton Maria del
Chiaro aflăm că bâlciul sau iarmarocul de la Câmpulung se ţinea „pe la mijlocul lunii
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iulie”16. La jumătatea secolului al XIX-lea, C. D. Aricescu menţiona faptul că „sborul”
anual de la Câmpulung se făcea în jurul datei de 20 iulie17. Mai târziu, preotul Ioan
Răuţescu avea să afirme că acest „sbor” ţinea, la începuturile sale, 12 zile, respectiv de
la 12 iulie (Sf. Mucenic Proclu) până la 24 iulie, pentru ca mai apoi, fără să se
precizeze când anume, perioada de desfăşurare a „sborului” să se schimbe, el ţinânduse între 17 iulie (Sf. Mare Muceniţă Marina) până la 29 iulie, la două zile după ziua Sf.
Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon (27 iulie)18.
Ion Hurdubeţiu şi Flaminiu Mârţu au ales ca limite de desfăşurare ale „sborului”
datele de 17 şi 21 iulie19, pentru ca ulterior Flaminiu Mârţu să revină asupra acestei
probleme şi să afirme că acesta s-ar fi ţinut între zilele de 17 şi 27 iulie20. Pentru
aceeaşi perioadă au optat şi alţi cercetători locali, precum Ştefan Trâmbaciu21 şi
Claudiu Neagoe22. Câteva documente câmpulungene dintre anii 1810-181823, dovedesc
cât se poate de clar faptul că „sborul de la Sf. Ilie” se ţinea între ziua Sfintei Muceniţe
Marina (17 iulie) şi ziua Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon (27
iulie)24. Foarte probabil, perioada de desfăşurare a bâlciului era stabilită în trecut, ca şi
acum în zilele noastre, de către judeţul şi pârgarii oraşului.
Unde se organiza bâlciul sau sborul de Sf. Ilie? C. D. Aricescu a fost primul
istoric al Câmpulungului care a consemnat, la jumătatea secolului al XIX-lea, tradiţia
privitoare la locul iniţial unde s-a ţinut „sborul”, respectiv „în plaiul Dâmboviţa”, pe
creasta unui munte care şi-a luat numele de la acest „sbor”, „creasta plaiului Sânt
Ilie”25. Bâlciul sau sborul ar fi fost mutat, în opinia lui Flaminiu Mârţu, în oraş, în
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primele decenii ale veacului al XV-lea26, ca dovadă că el este atestat documentar în
143127.
Foarte probabil însă, acest târg se ţinea la Câmpulung încă de pe vremea în care
aici funcţiona o „vamă” domnească, atestată în privilegiul comercial din 20 ianuarie
1368, acordat braşovenilor de către Vladislav-Vlaicu28. Fără îndoială, acolo unde
existau vămi, unde se percepeau taxe pentru anumite produse care erau tranzitate,
existau şi târguri29.
Tot de la C. D. Aricescu aflăm că, înainte de domnia lui Matei Basarab sborul
anual se ţinea „în dosul bisericii Sfântului Ilie”30. Săpăturile arheologice efectuate în
1972 au relevat faptul că în partea centrală a aşezării câmpulungene, în ultimul sfert al
secolului al XV-lea, s-a ridicat o biserică din lemn, care şi-a luat numele de la bâlciul
sau „sborul” aflat în imediata apropiere31. Prin urmare „bâlciul” sau „sborul de la Sf.
Ilie” a fost anterior bisericii cunoscută sub numele de Sf. Ilie. În timpul domniei lui
Alexandru Coconul (1623-1627), în locul vechiului lăcaş, datând de la sfârşitul
secolului al XV-lea, s-a zidit altul nou, din piatră (1626), prin râvna preotului de mir
din acea vreme32 şi cu sprijinul material acordat de jupan Ghinea Mustachi33, la acea
vreme un vestit negustor bucureştean34.
Din veacul al XV-lea şi până la începutul domniei lui Matei Basarab (16321654), târgul sau sborul de la Sf. Ilie s-a ţinut lângă biserica Sf. Ilie, în locul unde se
ţinea „oborul de vite”35, pentru ca mai apoi acesta să fie mutat, din porunca lui Matei
Basarab, lângă „biserica domnească” din Câmpulung, zisă şi „biserica Negrului Vodă”,
refăcută între anii 1635-163636 şi transformată ulterior în mănăstire, la 163837, în
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Popescu-Argeşel, Mănăstirile şi bisericile din Muscel la cumpăna dintre milenii, Bucureşti, p. 88). În 1626,
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chiliile special amenajate lângă aceasta, aşa după cum reiese din documentul datat 10
aprilie 1647: „Şi zborul târgului ce să face la Sft. Ilie, să se facă lângă mânăstire în
prăvălii‹le› care le-am făcut noi”38.
După unele opinii, începând cu a doua jumătate a secolului al XVII-lea târgul
sau sborul ar fi fost împărţit în două secţiuni, respectiv târgul de produse, care se ţinea
lângă mănăstirea Negru Vodă şi târgul de vite, care se ţinea la biserica Marina39.
În ceea ce ne priveşte, suntem de părere că iarmarocul anual de la Câmpulung,
cunoscut îndeobşte sub numele de „sborul de la Sf. Ilie”, a fost împărţit din cauza
numărului mare de participanţi40, dar mai cu seamă după specificul produselor
comercializate: „târgul de produse nealimentare” ţinut lângă mănăstirea Negru Vodă,
„târgul de peşte” şi de „bucate” lângă biserica Sf. Ilie şi „târgul de vite şi de cai” lângă
biserica Marina.
Însemnătatea „sborului de la Sf. Ilie”. Nimeni nu mai poate contesta astăzi
faptul că un rol extrem de important în dezvoltarea economică şi comercială a oraşului
Câmpulung l-a avut „sborul de la Sfântul Ilie”. În opinia unor istorici locali mai vechi
sau mai noi, acest târg ar fi avut un caracter internaţional41.
Negustorii braşoveni aduceau la bâlciul anual de la Câmpulung arme, coase,
cuţite, furci, pluguri, broaşte de uşi, balamale, clopote, vase ceramice, stofe, mătăsuri,
în vreme ce sibienii aduceau chimire, şei, hamuri, căpestre, bice şi vase de lemn42. La
începutul secolului al XVI-lea, la acest târg aveau să-şi facă apariţia şi o serie de
negustori sud-dunăreni, dar mai ales turci, care aduc o gamă largă de produse orientale
(orez, piper, ghimber, stafide, smochine, migdale, etc.)43.
Într-un studiu publicat relativ recent am arătat că „târgul” sau „sborul” de la
Câmpulung a avut mai degrabă un caracter regional44, comerţul câmpulungean fiind,
37
Gheorghe Pârnuţă, Ştefan Trâmbaciu, Documente privind istoria oraşului Câmpulung-Muşcel, vol. I,
Bucureşti, Editura Semne, 1999, p. 186, doc. 49. Primul egumen al mănăstirii a fost Melchisedec; Violeta
Popescu, O personalitate culturală a Câmpulungului din veacul al XVII-lea: Melchisedec din Peloponez, în
„Studii şi comunicări”, III, 1983, pp. 57-58; Dan I. Simonescu, Viaţa literară şi culturală a Mănăstirii
Câmpulung (Muscel) în trecut, ediţie de Ioan Crăciun, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2010, p. 11.
38
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Bucureşti, 1999, p. 207, doc. 63; vezi şi relatările lui Petru Bogdan Baksić, Descrierea Ţării Româneşti,
1648, în Călători străini despre Ţările Române, vol. V, Bucureşti, 1973, p. 266.
39
Ştefan Trâmbaciu, Câteva date referitoare la „zborul de Sf. Ilie” din Câmpulung, în loc. cit., p. 302; Idem,
Istoricul obştii câmpulungenilor musceleni în Evul Mediu, p. 82.
40
La 1746, mitropolitul Ţării Româneşti, Neofit Cretanul, consemna faptul că la Câmpulung „se adunau în
fiecare an negustori ca la 20 000 sau 30 000 de oameni” (Călătoria dintâi a Mitropolitului Neofit, 1746, iunie
2, în Călători străini, vol. IX, p. 342; vezi şi Claudiu Neagoe, Vizita mitropolitului Neofit Cretanul la
Câmpulung (14-17 august 1746), în „Gazeta de Muscel”, an. VI, 1999, p. 6). Fără îndoială, numărul
menţionat este exagerat, fiind greu de crezut că un oraş cu o populaţie de până la 3 000 de locuitori (Idem,
Evoluţia demografică a oraşului Câmpulung-Muscel (secolele XIV-XVIII), în „Argesis. Studii şi comunicări seria istorie”, tom. XIII, 2004, pp. 207-209).
41
Flaminiu Mârţu, Bâlciul, târg internaţional, în Câmpulung Muscel, ieri şi azi. Istoria oraşului, vol. coord.
de Gheorghe Pârnuţă, Câmpulung-Muscel, 1974, p. 36; Ştefan Trâmbaciu, Câteva date referitoare la „zborul
de Sf. Ilie” din Câmpulung, în loc. cit., p. 302; Idem, Istoricul obştii câmpulungenilor musceleni în Evul
Mediu, pp. 79-80.
42
Idem, Istoricul obştii câmpulungenilor musceleni în Evul Mediu, p. 82.
43
Claudiu Neagoe, Negustori şi slujbaşi otomani la Câmpulung în secolele XVI-XVIII, în „Argesis. Studii şi
comunicări – seria istorie”, tom. XIV, 2005, pp. 364-365.
44
Idem, Negustori câmpulungeni din secolele XV-XVII, p. 65.
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cel puţin din perspectiva legăturilor de negoţ stabilite cu oraşele săseşti din
Transilvania, unul de tranzit, cu produse de larg consum, precum: ceară, miere, peşte,
brânzeturi, vite, piei crude, lână, etc.45.

NEW CONSIDERATIONS REGARDING THE FAIRY
OR „THE FLIGHT OF ST. ELIJAH DAY”
FROM CÂMPULUNG-MUSCEL (SEC. XIV-XVIII)
Abstract
The ”Fairy of St. Elijah” (17-27 July) played an important role for the
economical development of Câmpulung along the Middle Age. Though it was much
older, the fairy was firstly attested in 1431. Between the 15-th and the 17-th centuries
the fairy was situated in the backside of a church which eventually took its name after
that of the fairy. Between 1638 and 1647, during the reign of Matei Basarab, the fairy
was moved near Negru-Vodă monastery.
This annual fairy is mentioned in the writings of some travelers. Merchants from
Transylvania and Hungary, as well as from the Ottoman Empire were present here.
Thus the trading of the area was very developed.
Despite the fact that the subject has been already discussed, the author thinks
that he tackles the subject from a new point of view.

45

Vezi Radu Manolescu, Schimbul de mărfuri dintre Ţara Românească şi Braşov în prima jumătate a
secolului al XVI-lea, în „Studii şi materiale de istorie medie”, vol. II, 1957, pp. 117-204. Potrivit teoriei
istoricului Bogdan Murgescu cu privire la tipurile de schimburi comerciale din Evul Mediu românesc, am
putea încadra comerţul câmpulungean în categoria „comerţului la distanţă medie”; Bogdan Murgescu, Istorie
românească – istorie universală (600-1800), ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Teora, 2009, pp. 43-44.
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