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UN MONUMENT EMBLEMATIC ȘI ISTORIA SA UITATĂ
CRUCEA JURĂMÂNTULUI DIN CÂMPULUNG-MUSCEL 1
ȘTEFAN IONESCU-BERECHET *
În ziua de Crăciun a anului 1674, locuitorii orașului CâmpulungMuscel erau martorii unui eveniment de excepție din istoria acestei urbe, veche
capitală a Țării Românești. Prin strădania județului Andrea, un sas de
confesiune catolică, ajutat de cei 12 pârgari, în Piața orașului se ridica o
măreață și frumoasă Cruce din piatră de Albești, în care iscusiții pisari
câmpulungeni săpaseră cu litere în relief textul unui important hrisov domnesc,
emis cu puțin timp în urmă de către Duca Vodă.
S-au scurs de atunci mai bine de 340 de ani și această Cruce, cunoscută
sub numele de Crucea Jurământului, continuă să existe și astăzi, ca un martor
tăcut al unor vremi de strălucire din istoria acestui oraș. Ea se află și acum în
vechiul centru al urbei, într-o piațetă numită a Jurământului, dar nu în mijlocul
acesteia, ci încastrată în fațada unei case de pe strada Negru Vodă, la nr. 102.
Este casa în care în urmă cu aproape 120 de ani vedea lumina zilei bunicul
meu, arhitectul Dimitrie Ionescu Berechet.
Deși Crucea este monument istoric, și încă unul de referință pentru
orașul Câmpulung, peste istoria ei s-a așternut un dureros văl al uitării.
Aflându-se într-o zonă intens circulată, sute de turiști sau de localnici trec
zilnic pe lângă ea. În mod paradoxal pentru cei din urmă, care se perindă cel
mai adesea prin fața ei, Crucea trece neobservată, nemaiputând constitui nici
măcar un reper topografic, un simplu punct de întâlnire. Mai tristă decât
indiferența diurnă este însă „atenția” nocturnă de care are parte Crucea, aflată
în proximitatea a numeroase baruri și discoteci. În forfota mahmură a nopții, ea
devine un nefericit loc de depozitat ambalaje, sticle sau muștiucuri de țigară,
care se substituie astăzi vechii candele ce odinioară ardea în firida din stânga
Crucii. De mai multă considerație se bucură Crucea Jurământului din partea
unora dintre turiști, care, nefamiliarizați cu strania ei prezență în fațada unei
case, zăbovesc puțin, spre a arunca o privire ori pentru a face o fotografie. Și
Textul reprezintă versiunea revizuită și adăugită a comunicării cu același titlu susținută în
cadrul Școlii de vară a Muzeului Județean Argeș, Pitești, 23-24 iulie 2015.
*
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mai ales pentru a-și pune unele întrebări legate de semnificația inscripției
lapidare: să fie oare vorba de vreun alfabet ezoteric sau de un text redactat în
limba ebraică?

Casa Ionescu-Berechet din Câmpulung Muscel, str. Negru Vodă nr. 102,
având Crucea Jurământului din 1674 încastrată în fațada
spațiilor comerciale de la parter (foto Cristina Ionescu-Berechet).

Tot acest amalgam de indiferență și de interpretări hazardate, cumulat
cu legătura personală ce mă leagă de casa din strada Negru Vodă 102, m-a
determinat încă din vara anului 2011 să purced la o minuțioasă investigație
referitoare la istoria acestei Cruci și, evident, a casei care o „adăpostește” de
mult timp. Primele concluzii ale acestei investigați au fost expuse în două
articole publicate de subsemnatul în august 2013, în Evenimentul Muscelean.
Un amplu serial istorico-genealogic ce era menit să readucă în conștiința
câmpulungenilor importanța Crucii și figura arhitectului Berechet, a fost
curmat însă abrupt, fără vreo înștiințare prealabilă, pe motivul că este prea
savant pentru formatul mai sus amintitului ziar. După ce în primăvara acestui
an prezentasem alte rezultate ale investigației mele într-o comunicare susținută
în cadrul Simpozionului ARA de la București, o dezbatere foarte recentă pe
marginea acestui subiect, desfășurată pe un cont de Facebook, m-a determinat
să coagulez elementele analizei cu pricina în prezentul studiu.
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1. Descrierea Crucii Jurământului. Câmpulungul poate fi numit, pe
bună dreptate, „Orașul crucilor de piatră”, căci numeroase asemenea exemplare
străjuiesc de sute de ani curțile bisericilor și intersecțiile străzilor. Pe baza
cercetărilor de teren și a studierii colecțiilor epigrafice cunoscute, edite sau
inedite, pot fi identificate circa 60 de cruci votive, care au fost ridicate în
Câmpulung, între sec. XVI-XX. Deși aceste cruci diferă între ele prin
dimensiuni, tip de scriere și ornamentică, ele au drept numitor comun un
formular oarecum standard, ce cuprinde invocația Sf. Treimi, hramul căruia îi
este dedicată crucea, domnitorul în timpul căruia a fost ridicată, pomelnicul
ctitorilor (jupani, negustori, fețe bisericești, ș. a.), numele pisarului și văleatul2.
În cadrul acestui grup de monumente lapidare, impresionant prin
anvergura sa cantitativă, se distinge așa numita Cruce a Jurământului, în
primul rând prin conținutul inscripției și prin funcționalitatea sa în viața urbană
a Câmpulungului medieval. În al doilea rând, dimensiunile sale (274 x 104 x 46
cm) o plasează în categoria celor mai înalte cruci ale orașului, iar decorul foarte
bogat și minuțios elaborat al brațelor ei superioare, reprezentat de o serie de
monograme grecești și de inițiale slavone, de motive fitomorfe, geometrice și
astrale 3, îi conferă un caracter inegalabil din punct de vedere artistic4.
Centrul brațelor superioare ale Crucii Jurământului este ocupat de
binecunoscuta monogramă liturgică Û}S X}S NI KA (Iisus Hristos Biruie), în
care cele patru grupuri de inițiale sunt dispuse în triunghi, iar lectura se face în
sens cruciform (sus-jos, stânga-dreapta). Aceste grupuri, înscrise fiecare în câte
un medalion în formă de funie răsucită, sunt interconectate prin trei ligaturi în
forma așa numitului „nod celtic”, care le conectează totodată și cu
monogramele celor patru Evangheliști (M}Ï=Matei, M}R=Marcu, L}Á=Luca,
Cf. Șt. Ionescu-Berechet, Aspecte inedite cu privire la crucile de piatră din Câmpulung-Muscel,
comunicare în cadrul Simpozionului ”Arhitectură. Restaurare. Arheologie”, organizat de
Asociația ARA, în parteneriat cu Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române,
București, 23-25 aprilie 2015 (în curs de publicare).
3
Vezi descrierea în Calinic Argeșeanul, Gr. Constantinescu, Monumente memoriale din județul
Argeș. Cruci de piatră, Ed. Europroduct, Pitești, 1999, p. 139.
4
Deși ”design-ul” Crucii Jurământului nu se regăsește în totalitate pe nici o altă cruce din oraș,
totuși putem remarca similitudini cu alte cruci, în care dispunerea medalioanelor principale Û}S
X}S NI KA este aceeași, dar nu există ligaturi între ele. Cel mai apropiat exemplu îl considerăm a
fi Crucea înălțată în 1697 de ierodiaconul Ghinea și familia sa la intersecția dintre Bd. Negru
Vodă și str. Revoluției (fosta Cale a Albeștilor), în care decorul pare inspirat direct din cel al
Crucii Jurământului, dar cu importante simplificări (conturul medalioanelor principale este
simplu, iar ligaturile dintre ele prezintă un ”nod celtic” foarte schematizat). Pentru mai multe
detalii referitoare la această cruce, a se vedea Pr. I. Răuțescu, Câmpulung Muscel. Monografie
istorică, Tipografia Gh. Gh. Vlădescu, Câmpulung, 1943, ed. anastatică, Ed. Ars Docendi.
Universitatea din București, București, 2009, p. 356-357; Pr. Ilie Gh. Diaconescu, Reliefuri și
inscripții pe cruci de piatră feudale în nord-vestul Ungrovlahiei, în ”Glasul Bisericii” XXI
(1969), nr. 7-8, p. 859.
2
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Û}„=Ioan), înscrise în medalioane simple ce încadrează medalionul cu inițialele
X}S. La baza medalionului cu inițialele Û}S, simetric stânga-dreapta, se află și
monograma Maicii Domnului, conform formulei grecești M}R Ï}Á neîncadrată în
medalioane.

Crucea Jurământului din 1674, detaliu (foto Cristina Ionescu-Berechet).
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În afară de aceste monograme liturgice consacrate, decorul de pe
brațele superioare ale Crucii mai cuprinde și câteva grupuri de inițiale slavone,
prezente și pe alte cruci de piatră, inclusiv în Câmpulung Muscel și în
proximitatea sa 5. În partea superioară a brațului vertical al Crucii, deasupra
medalionului cu inițialele Û}S, se află grupul ÛN CV C¤, sub care figurează
grupurile S}N` B}Ø 6 și D}S. Mai jos, pe cele două laturi ale aceluiași braț vertical
al Crucii, dispuse simetric stânga-dreapta față de medalionul Û}S, se află alte
două grupuri de inițiale: PV și WZ. Seria este încheiată de un grup de patru
inițiale MLRB situate în colțurile brațului transversal al Crucii, încadrând
medalioanele X}S NI KA. Interpretarea unor asemenea grupuri de inițiale
slavone nu este tocmai facilă, cercetătorii văzând în ele fie criptograme 7, fie
prescurtări ale unor formule liturgice consacrate, legate în special de cultul
Sfintei Cruci 8.
Cu diferențe mai mari sau mai mici, reprezentate de omisiuni, adaosuri sau dispuneri diferite,
grupurile de inițiale de pe Crucea Jurământului se regăsesc și pe alte opt cruci din Câmpulung.
Există însă o cruce ce conține aceleași grupuri de inițiale slavone și prezintă aceeași distribuție, o
cruce mai veche decât Crucea Jurământului, având dimensiuni comparabile cu ea (270 x 90 x 40
cm) și care se găsește în apropierea orașului Câmpulung. Este vorba de Crucea ridicată pe 5 mai
1659 de logofătul Udriște Năsturel împreună cu preotul Vlaicu în satul Nămăești, pe hotarul
acestuia, în dreptul drumului ce duce la Schit. În prezent, crucea se află încastrată în fațada
sudică a bisericii parohiale a satului Nămăești, cu hramul Sf. Nicolae, ctitorită la finele sec. al
XVIII-lea de către vestitul negustor câmpulungean, originar din Castoria, Gheorghe Smerna
(Rucăreanu) (cf. descrierea gen. P. V. Năsturel, Patru inscripțiuni, în ”Albina” X (1907), nr. 35,
27 mai 1907, p. 915-7; vezi și Calinic Argeșeanu, Gr. Constantinescu, Monumente..., p. 274-5).
6
În mod surprinzător, inițialele B}Ø nu sunt prezente și în replica Crucii Jurământului din 1790,
aflată în Piața agroalimentară a orașului.
7
O interpretare a lor ca și criptograme a fost oferită în 1929 de paleografistul de origine
rucăreană D. Băjan, singurul care a analizat inițialele slavone de pe Crucea Jurământului. După
ce subliniază faptul că aceste ”enigmatice ieroglife” reapar cu mici variațiuni și pe alte cruci, el
propune următoarea variantă de lectură: ÛN CV C¤=Iisus Nazarineanul, Împărăţia Cerurilor;
S}N` B}Ø D}S=Fiul lui Dumnezeu cu 12 apostoli; PV:=Ortodoxia; WZ =Globul Pământesc;
ML=Iubitorul Păcii; RB=Robilor lui Dumnezeu (D. Băjan, Crucea Jurământului. Studiu analitic
și istoric cu două gravuri pe zinc și o anexă, Tipografia Gh. Vlădescu, Câmpulung, 1929, p. 13).
8
Această interpretare, care ni se pare cea mai plauzibilă prin coerența ei, a fost susținută în 1965
de către V. Brătulescu, care analizează un grup de patru inițiale slavone MLRB ce apare foarte
frecvent pe lespezi funerare, cruci, picioare de potire, ori antimise din țara noastră și din Balcani.
El semnalează varianta de lectură propusă de C. Georgescu-Munteanu, care, studiind un antimis
de la Brădet, consideră cele patru inițiale drept prescurtarea primelor cuvinte din sedelna (Crucii)
de miercuri și de vineri, a glasului al V-lea din Octoih: Mesto Lobnoe Rai Bisti=Locul Căpățânii
rai este (V. Brătulescu, Inițiale și monograme legate de semnul Crucii, în ”Glasul Bisericii”
XVII (1965), nr. 7-8, p. 570-571). Această interpretare este reiterată câțiva ani mai târziu de către
Pr. Sandu Tudor, care identifică cercetătorul ce a introdus-o în 1925 în lumea academică:
protopopul ortodox bulgar Ivan Goșev (Pr. S. Tudor, Tot despre inițiale pe cruci, în ”Glasul
Bisericii” XXXIII (1974), nr. 11-12, p. 1192-3). O tâlcuire a grupurilor de inițiale slavone ce
apar pe Crucea Jurământului, o găsim în remarcabilul studiu al Pr. Ilie Gh. Diaconescu, Reliefuri
5
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Bogatul decor al brațelor superioare ale Crucii Jurământului este
completat de un chenar cu motive fitomorfe, în care remarcăm frunza de acant,
precum și de 11 stele, cu un număr variabil de raze (6, 7, 8) 9. Trei stele se află
în partea superioară a brațului vertical al Crucii, în cadrul primelor grupuri de
inițiale slavone, iar alte 8, așezate simteric pe brațul transversal al Crucii,
încadrează medalioanele cu inițialele X}S NI KA.
Inscripția propriu-zisă a Crucii Jurământului 10, având litera excizată de
5 cm, prezintă caracteristici extrem de interesante. În primul rând, se cuvine
remarcată prezența stemei cu acvila cruciată între primele rânduri ale textului
de pe brațul vertical, ce conferă acestui monument lapidar un caracter solemn,
oficial.
În al doilea rând, pot fi identificate elemente care se regăsesc în
formularul uzual al crucilor votive. Este vorba de invocația inaugurală a Sfintei
Treimi, urmată de precizarea hramului căruia îi este închinată Crucea (Nașterea
Domnului) și apoi de dedicația monumentului către Duca Vodă și familia sa
(Anastasia Doamna și Constantin voevod, fiul Domnului), dedicație care
reunește de fapt două secțiuni esențiale ale formularului: pomelnicul ctitorilor
și numele Domnitorului în funcție. La aceste elemente deja amintite se adaugă,
la final, numele ispravnicului (Andrea județul cu 12 pârgari) și precizarea datei
(mesița dec 25 văleat 7183=1674).
2. Crucile hrisov. În afară de toate aceste aspecte comune, Crucea
Jurământului își afirmă caracterul unic între crucile votive ale Câmpulungului
medieval, prin faptul că textul inscripției sale conține un hrisov domnesc. Ea
face parte din categoria acelor „tocmeli, legături sau întăriri” domnești scrise pe
piatră 11, pe care le numim generic „Cruci hrisov”, o formă de largă publicitate a

și inscripții..., p. 856, n. 22, 24. Sunt tâlcuite aici monogramele Mântuitorului și ale Sfântului
Duh, S}N` B}Ø= Fiul lui Dumnezeu; D}S=Duhul Sfânt, monograma Răstignirii ÛN CV C¤=Iisus
Nazarineanul, Țarul Savaot, Țarul iudeilor, precum și trei grupuri de inițiale considerate drept
prescurtări ale unor cântări închinate Sf. Cruci: PV=Prea Curată Stăpână/Miluiește-mă
Dumnezeule; WZ (fără a se da lectura); MLRB=Locul osândei, rai s-a făcut.
9
Interesant că suma totală a razelor este 77, un număr revelator din punct de vedere simbolic.
10
Vezi Anexa I. În lucrarea noastră vom reda inscripția potrivit lecturii lui D. Băjan, Crucea..., p.
9-11. Inscripția Crucii Jurământului este redată în diverse izvoare și lucrări de specialitate,
precum: C. Bălan, Inscripții medievale și din epoca modernă ale României. Județul istoric
Muscel (mss. dactilografiat la Institutul de Istorie Nicolae Iorga), nr. 386, p. 800-801; Pr. I.
Răuțescu, Câmpulung, p. 353-4; Calinic Argeșeanu, Gr. Constantinescu, Monumente..., p. 139140; Inscripții din bisericile României adunate, adnotate și publicate de N. Iorga (N. Iorga,
Inscripții...), vol. II, București, 1908, p. 103; C.D. Aricescu, Istoria Câmpulungului, prima
rezidență a României, ed. îngrijită de Ad. Săvoiu și Gh. Pârnuță, transcriere de Gh. Pârnuță, Ed.
Ars Docendi, București, 2007, p. 185-186.
11
Aceste denumiri ce apar în terminologia vechilor hrisoave sunt evidențiate în V. Drăghiceanu,
O tocmeală a lui Matei Basarab, în BCMI IV (1911), p. 148.
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unor drepturi și privilegii, foarte rar întâlnită în Țara Românească 12. Până în
prezent am putut identifica doar alte patru asemenea exemplare, care se
păstrează până astăzi, fiind ridicate în primele jumătăți ale sec. XVII și XVIII,
dar nu este exclus ca numărul lor să fie sau să fi fost mai mare.
Primele două, în ordine cronologică, au fost ridicate în timpul domniei
lui Matei Basarab, din porunca acestuia. Una se află în comuna Ștefănești, jud.
Argeș, fiind înălțată inițial în Târgul Dealului 13, iar ulterior degradându-se, a
fost adusă și așezată în fața porții bisericii din sat 14. De dimensiuni impunătoare
(305 x 110 x 47 x 31 cm), crucea cuprinde un hrisov domnesc prin care se
interzic abuzurile vameșilor („vinerăcierilor”) și se fixează cuantumul
vinăriciului și al altor taxe („plocon și părpăr”) pe care erau datori să le
plătească proprietarii de vii din Dealul Piteștilor. „M-am milostivit de am pus
legături în cestă sfântă cruce” 15, precizează textul hrisovului săpat în piatră, din
care nu se poate citi leatul 16.
Și a doua cruce hrisov, ridicată din porunca lui Matei Basarab în 1635,
se referă tot la vinărici, însă la cel pe care trebuiau să-l plătească târgoviștenii
care comercializau vin. Crucea de dimensiuni foarte mari a fost ridicată în
„mahalaua de peste gârlă” din orașul Târgoviște, unde se păstrează până astăzi.
Urmând o formulă uzuală în epocă, hrisovul săpat în piatră conține și
blestemul: „Domnia Mea am pus legătură ... și cine va strica această tocmeală
... să fie afurisit [și] blestemat” 17.
Alte două cruci hrisov au fost ridicate în prima jumătate a sec. al
XVIII-lea, una în jud. Vâlcea, alta în jud. Argeș. Prima este cunoscută sub
numele de Crucea Mișeilor, fiind ridicată la Râmnicu Vâlcea, în jurul anului
1718, în timpul stăpânirii austriece în Oltenia. Un aspect ce singularizează
această cruce în cadrul grupului mai sus amintit este faptul că ea reproduce
textul unui hrisov domnesc mai vechi cu circa 140 de ani decât replica lui
Cf. Em. Vârtosu, Din sigilografia Moldovei și a Țării Românești, în DIR, Introducere, vol. II,
p. 444-445.
13
Gen. P. V. Năsturel, Patru inscripțiuni..., p. 918, o descrie amplasată la intersecția Șoselei
Pitești-Ștefănești-București cu drumul satului Târgul Dealului Ștefănești.
14
În fața Căminului cultural, cf. Calinic Argeșeanu, Gr. Constantinescu, Monumente..., p. 260.
15
Se cuvine să remarcăm aici asemănarea cu formula înscrisă pe Crucea Jurământului: ”domnia
mea încă am întărit mila cu această cinstită cruce, ca să fie ertați”.
16
Ibid., p. 260-261; Pr. Marin M. Braniște, Pr. Ilie Gh. Diaconescu, Vechile cruci de piatră din
cuprinsul și vecinătatea orașului Pitești, în ”Mitropolia Olteniei” XVI (1964), nr. 1-2, p. 43-44.
Se pot identifica interesante similitudini între această cruce hrisov și un hrisov din 1636, dec. 8,
prin care același Matei Basarab stabilea vinăriciul pe care trebuiau să-l plătească câmpulungenii
ce dețineau vii în Dealul Piteștilor și în alte podgorii, menționând că ”m-am milostivit de i-am
iertat și le-am întărit lucrul și iertăciunea cu această carte” (DRHB, vol. XXV, doc. 425,
p. 469).
17
Pr. M. M. Braniște, Pr. I. Gh. Diaconescu, Vechile cruci..., p. 44; V. Drăghiceanu, O tocmeală
a lui Matei Basarab, în BCMI XIX (1926), fasc. 48, p. 88.
12
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lapidară. Este vorba de un hrisov emis la 1580, iulie 25, prin care Mihnea
Turcitul întărește m-rii Cozia moșia din Râmnic, precizând cu de-amănuntul
hotarele ei 18. Această funcție de hotarnică a hrisovului o preia mai târziu
crucea, ridicată de egumenii cozieni Serafim și Ghenadie, întru hramul Sf.
Arhangheli Mihail și Gavriil, în drumul Râmnicului (Troianului), în hotarul de
sud al orașului. De dimensiuni relativ mari (200 x 102 x 35 x 29 cm) ea se află
astăzi în parcul de pe latura vestică a bisericii Bunavestire19.
Ultima în ordine cronologică din categoria crucilor hrisov cunoscute
este Crucea aflată în pridvorul bisericii Cuv. Parascheva din satul Moșoaia de
Jos, jud. Argeș, aflat la 12 km SV de Pitești. Ridicată inițial pe hotarul satului
și mutată în biserică probabil în 1896, ea reproduce textul unui hrisov emis de
Constantin Mavrocordat în 1741, iunie 25, prin care se confirmă statutul de
oameni liberi al moșnenilor din Moșoaia față de urmașele vornicului Badea
Bălăceanu, care va fi stăpânit vremelnic prin 1678-1687 și acest sat de pe valea
Teleormanului și va fi rumânit pe moșnenii de aici 20.
3. Privilegiile Orașului și Crucea Jurământului. Hrisovul săpat în
piatra Crucii Jurământului este hrisovul prin care Gheorghe Duca Vodă
confirma în 1674 vechile privilegii ale orășenilor câmpulungeni. Potrivit chiar
inscripției de pe Cruce, aceste privilegii fuseseră conferite în 1215 de către
Radu Negru Vodă, legendarul întemeietor al orașului și al Țării Românești.
Lăsând la o parte chestiunea identității acestui enigmatic voievod și a anului în
care au fost conferite întâia oară privilegiile, se poate afirma cu fermitate că
orașul Câmpulung „a fost orașul cu cele mai vechi privilegii și cu cea mai
extinsă autonomie din Țara Românească”21. În lumina hrisoavelor cunoscute
astăzi, se constată existența din vechime a trei categorii principale de privilegii
acordate câmpulungenilor: 1. privilegiul referitor la libertățile orășenilor, pe
DRHB, vol. VIII, nr. 313, p. 510-512. Această cruce este singura din grupul crucilor hrisov, a
cărei inscripție ne este cunoscută și din colecțiile edite de documente ale Țării Românești.
19
Pentru textul inscripției și comentarii, a se vedea C. Bălan, Inscripții medievale și din epoca
modernă a României. Județul istoric Vâlcea (sec. XIV-1848), Ed. Academiei Române, p. 796798; V. Drăghiceanu, Biserici de lemn și cruci de piatră din jud. Rm. Vâlcii. Inscripții, în BCMI
XXVI (1933), fasc. 78, p. 186. Numele de Crucea Mișeilor provine de la vecinătatea moșiei
mânăstirești cu așezământul spitalicesc destinat acestei categorii de bolnavi, amintit în hrisovul
din 1580.
20
Textul crucii, precum și un amplu comentariu se găsesc în R. Crețeanu, Pr. M. Braniște,
Biserica Cuv. Parascheva din Moșoaia (jud. Argeș) și crucea de interes istoric din pridvorul ei,
în ”Biserica Ortodoxă Română” LXXXVI (1968), nr. 11-12, p. 1360-1364. Interesant de
remarcat este faptul că în hrisov nu este pomenită crucea, ci formula utilizată - ”această hotărâre
... întăritu-o-am cu pecetea și cu iscălitura domniei mele, ca să fie nestrămutată” - trimite în mod
evident la textul unui hrisov scris, probabil pierdut. La o dată ulterioară, el a fost transpus în
piatră și cu această ocazie s-au adăugat numele moșnenilor ce au jeluit lui Vodă, precum și
pomelnicul pisarului, elemente ce evident nu puteau figura în hrisovul original.
21
Al. Ciocâltan, Comunitățile germane la sud de Carpați în Evul Mediu (sec. XIII-XVIII),
Muzeul Brăilei Carol I, Ed. Istros, Brăila, 2015, p. 81.
18
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care se fundamentează autonomia urbană; 2. privilegiul referitor la stăpânirea
acestora asupra munților și plaiurilor orașului; 3. privilegiul pentru mișeii
orașului (leproși și infirmi) 22.
De-a lungul timpului, aceste privilegii au fost periodic reînnoite de
către Domnie, prin neobosita purtare de grijă a judeților orașului, hrisoavele ce
le întăresc fiind cu grijă păstrate și copiate în sec. al XVIII-lea în două foarte
importante documente: Pânza orașului Câmpulung, în 1747, cuprinzând
primele două categorii de privilegii, respectiv Codexul mișeilor sau Ocolnica
de hrisoavele satului Mățău, în 1761, conținând cea de-a treia categorie de
privilegii mai sus amintite 23. Cel dintâi document, Pânza orașului Câmpulung,
întărit de Constantin Mavrocordat în 1747, iunie 18, conține și hrisovul lui
Gheorghe Duca Vodă din 1674 (cu nr. 21), copiat alături de alte 26 hrisoave și
12 cărți domnești, emise între 1559-1747, pe o pânză lungă (7,10 m x 0,44 m),
înfășurată în formă de sul și păstrată într-un cilindru de metal cu capac (Φ=8,5
cm, L=66 cm), în arhiva Obștii moșnenilor câmpulungeni până la 27 noiembrie
1931, când a fost donată Bibliotecii Academiei Române de către Maria I.
Glogoveanu 24.
Din cele trei categorii de privilegii mai sus amintite, ne vom opri doar
asupra privilegiului privitor la libertățile orășenești, ce cuprindea o serie de
drepturi fundamentale de care se bucurau câmpulungenii25, precum: autonomia
juridică, adică dreptul de a fi judecați doar de conducerea orașului (județul cu
cei 12 pârgari și cu bătrânii orașului), fără amestecul vreunei instanțe străine
(pârcălabii sau călugării mânăstirii Câmpulung); exclusivitate în deținerea de
proprietăți în oraș și în moșia orașului și posibilitatea de a transmite ereditar
acest drept; exclusivitate în cumpărarea de proprietăți de la alți concitadini,
inclusiv de la cei morți fără urmași sau cu datorii la străini, astfel încât
proprietatea orășenească să nu se înstrăineze; privilegiul fiscal, adică scutirea
de anumite dări și obligații fiscale26.
22

Ibid., p. 81.
Ibid., p. 81.
24
Cf. C. Șerban, Lupta orășenilor din Câmpulung-Muscel împotriva asupririi feudale în sec. al
XVII-XVIII-lea, în ”Studii. Revistă de istorie” XV (1962), nr. 4, p. 955, n. 1; Pr. I. Răuțescu,
Câmpulung..., p. 32-33; Gh. Pârnuță, Șt. Trâmbaciu, Documente și inscripții privind istoria
orașului Câmpulung-Muscel, vol. II, Ed. Semne, București, 1999, doc. 57, p. 146. În Biblioteca
Academiei Române, Pânza orașului se păstrează la secția Manuscrise, colecția de Suluri, sub nr.
6.
25
Se cuvine precizat aici ce se înțelegea în vechime prin termenul de orășean sau altfel spus cum
se putea bucura cineva de acest statut în Câmpulungul medieval și modern. Analizând cu atenție
vechile hrisoave și mai ales procesul purtat în prima jumătate a sec. al XIX-lea între Magistratul
și moșnenii orașului, putem sesiza criteriul fundamental avut în vedere în recunoașterea calității
de orășean: criteriul genealogic, adică descendența din întemeietorii orașului sau înrudirea, prin
căsătorie, cu urmașii acestora.
26
Cf. Al. Ciocâltan, Comunitățile germane..., p. 90.
23
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Dintre privilegiile enumerate mai sus, hrisovul de pe Crucea
Jurământului confirmă autonomia juridică și privilegiul fiscal (scutirea de
„vama de pâine, de vama domnească și de vamă ori den ce vor vinde”),
interzicând inclusiv județului să perceapă vamă de la orășeni. Sunt invocate ca
temeiuri ale hotărârii scutirile anterioare acordate de Radu Negru (1215) și de
Alexandru Iliaș (1626), „precum scrie în cărțile ceale bătrâne și în pisania
sfintei mănăstiri, care iaste pusă deasupra ușii besearicii, întărită de răposatul
Matheiu voevod cu mare blestem” 27. Hrisovul lui Duca Vodă se încheie printro formulă consacrată în Evul Mediu românesc și anume blestemul final: „Iar
cine nu va întări mila orașului să fie proclet și anatema!” 28.
Dacă lecturăm cu atenție hrisovul înscris pe Crucea Jurământului,
putem remarca caracterul său compilatoriu. El nu reproduce ad-litteram
niciunul dintre hrisoavele anterioare cunoscute, ci compilează, cu anumite
adaptări, formulări prezente în acestea. Astfel, privilegiul de autonomie
juridică pare preluat din hrisovul lui Radu Mihnea din 1615, mai 729 sau dintrunul din hrisoavele ulterioare ce-l întăresc. Față de sursă însă, textul de pe
Cruce introduce o importantă precizare referitoare la instanța de judecată:
judecarea orășenilor se va face de către județ cu cei 12 pârgari și cu bătrânii,
pârcălabilor sau călugărilor mânăstirii Câmpulung fiindu-le interzis în mod
explicit orice imixtiune juridică.
Încercând să identificăm sursa din care hrisovul Crucii Jurământului
preia privilegiul fiscal, am avut parte de câteva descoperiri extrem de
interesante. Din porunca lui Matei Basarab, în biserica mânăstirii Câmpulung,
ctitoria sa, au fost așezate două pisanii „gemene” redactate în chirilica
românească 30, purtând data de 20 august 163631: una în exterior, pe fațada de
Se poate decela aici o anumită ierarhie a modalităților de a face publică acordarea privilegiilor:
primul loc îl ocupă hrisovul emis de cancelaria domnească, purtând semnătura și pecetea
Domnului, pe locul al doilea se află pisania, document oficial al mânăstirii redactat de către
pisari, urmând voința și instrucțiunile Domnului. Iar pisania la rândul ei devine o autoritate ce
este invocată în textul Crucii, memorial ridicat de conducerea comunității urbane pentru a
consemna în piatră hotătârile Domniei.
28
Vezi textul inscripției în D. Băjan, Crucea..., p. 11.
29
Gh. Pârnuţă, Șt. Trâmbaciu, Documente..., vol. I, doc. 33, p. 161; Pr. I. Răuțescu,
Câmpulung..., p. 13, 361-362.
30
Cu excepția formulelor introductive consacrate, redactate în limba slavonă, restul inscripției
este scris în limba română. Acest detaliu, prea puțin remarcat până acum, este de o importanță
deosebită, dacă ținem cont de faptul că în acea vreme slavona era încă foarte uzitată în cult, în
cancelaria domnească sau în epigrafie. Este atestată astfel, indirect, contribuția importantă a
câmpulungenilor la implementarea scrisului în limba română și din această perspectivă celebra
Scrisoare a lui Neacșu către judele Brașovului din 1521 nu mai pare un fapt izolat.
31
Toți cei care au transcris pisaniile lui Matei Basarab au citit data de 20 august la ambele pisanii
(Jurnalul călătoriilor canonice ale Mitropolitului Ungrovlahiei Neofit I Cretanul (Jurnalul
mitropolitului Neofit...), trad. și prezentare de M. Caratașu, P. Cernovodeanu, N. Stoicescu, în
”Biserica Ortodoxă Română” XCVIII (1980), nr. 1-2, p. 301-303; C. Bălan, Inscripții...Muscel,
27
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apus, deasupra intrării, iar a doua în interior, deasupra ușii de acces dinspre
pronaos în naos, această din urmă pisanie cuprinzând și privilegiul fiscal al
orășenilor conferit de „Radu Negru Voevod” 32. La această pisanie și la acest
privilegiu face referire explicită textul hrisovului lui Duca Vodă înscris pe
Crucea Jurământului. Mai mult chiar, o analiză comparativă a celor două
monumente lapidare (Pisanie și Cruce), ne dezvăluie în mod clar cum textul
hrisovului se inspiră nemijlocit din textul pisaniei 33.
În primul rând, partea principală a pasajului din pisanie, ce cuprinde
privilegiul fiscal, este reprodusă ad-litteram în hrisovul de pe Cruce, în maniera
unui transumpt, ceea ce denotă importanța deosebită care se acorda acestui
pasaj. În al doilea rând, este interesat de remarcat și modul în care autorul
hrisovului recompune informațiile din pisanie. Astfel, dacă în pisanie se face
referire doar la Radu Negru ca fiind domnitorul ce acordă privilegii orășenilor,
fără a se preciza leatul hrisovului originar, pe Cruce, alături de Radu Negru,
apare și Alexandru Iliaș, în postura domnitorului care întărește privilegiul
fiscal 34, indicându-se și leaturile în care cei doi ar fi acordat acest privilegiu:
6723 (= 1215) și 7136 (= 1626). Această combinație domnitori-leaturi, care
apare pe Cruce, se regăsește în pisanie, dar într-un sens total diferit, fiind vorba
de cei doi domnitori de care se leagă zidirea (Radu Negru, 1215), respectiv
surparea (Alexandru Iliaș, 1626) fostei biserici a Curții domnești din
Câmpulung. În plus, datarea hrisovului lui Radu Negru în 1215 introduce o
inadvertență suplimentară, căci un hrisov al lui Matei Basarab din 1636, aprilie
12, ce întărea privilegiile câmpulungenilor, amintește de hrisovul lui Radu
Negru pentru „așezământul orașului” ca având leatul 6800 (=1291/1292) 35.
Să comparăm acum între ele cele două pisanii „gemene” de la biserica
mânăstirii Câmpulung. Se poate remarca cum pisania interioară reia inscripția
nr. 249-250; N. Iorga, Inscripții..., vol. I, p. 128-130), cu excepția Pr. I. Răuțescu, Câmpulung...,
p. 76, care în mod inexplicabil citește data de 24 august în cazul pisaniei interioare.
32
Cu prilejul ultimei refaceri a bisericii, dintre 1826-1832, cele două pisanii au fost încastrate pe
fațada de apus a bisericii, una la dreapta (sudul), alta la stânga (nordul) intrării, cea din urmă
fiind pisania ce cuprinde privilegiul fiscal. Amplasamentul inițial al celor două pisanii este dedus
de P. Chihaia pe baza studierii montanților celor două ancadramente de uși din epoca lui Matei
Basarab și pe baza a două surse de sec. XVIII, Jurnalul de călătorii al mitropolitului Neofit
Criteanul (1746), ce descrie ”pisania care scrie în piatra ce este deasupra ușii mânăstirii” și
”pisania care este scrisă în piatra cea din biserică, de deasupra ușii monasterii”, respectiv
Pomelnicul mânăstirii Câmpulung (versiunea din 1758/1761, mss. 3722 BAR), unde la f. 48 este
transcrisă ”pisania care scrie în piatra cea din afară, ce iaste deasupra ușilor sfintei mânăstiri” și
la f. 49 ”pisania care scrie în piatra cea din biserică, ce iaste deasupra ușii celei mari, dinlăuntrul
sfintei mânăstiri” (cf. P. Chihaia, Artă medievală, vol. I: Monumente din cetățile de scaun ale
Țării Românești, Ed. Albatros, București, 1998, p. 188-189).
33
Vezi Anexa II.
34
Nu ni s-a păstrat nici un hrisov emis de Alexandru Iliaș care să confirme privilegiile
câmpulungenilor.
35
DRHB, vol. XXV, nr. 250, p. 263.
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pisaniei exterioare (principale), eliminând câteva detalii și interpolând înaintea
secțiunii finale 36, textul privilegiului fiscal. Tocmai acest caracter de
interpolare al pasajului care este redat fidel pe Crucea Jurământului și care nu
figurează în nici un alt hrisov cunoscut indică faptul că avem de-a face tot cu
un transumpt. Pasajul din pisania interioară este preluat dintr-o sursă
necunoscută, pierdută astăzi, și devine la rândul său sursa autoritativă a
hrisovului înscris pe Crucea Jurământului.
Ambele monumente lapidare (Pisania și Crucea) conservă așadar, în
maniera transumptului, același pasaj extras dintr-un vechi hrisov de o
importanță majoră în Câmpulungul medieval. C. D. Aricescu confirmă deducția
noastră, precizând și despre ce hrisov este vorba. Descriind ceremonia
investiturii judeților orașului, el afirmă că noul ales mergea în Piața centrală
până la locul în care se afla „Crucea jurământului”, crucea lui Negru-Voievod, pe
care era săpat extractul hrisovului bătrân al fundatorului Principatului
român” 37. Aceeași informație o reiterează două decenii mai târziu D.
Papazoglu, care vizitând orașul descrie și Crucea Jurământului, drept un
„monument pe care se află sculptat hrisovul lui Negru-Vodă sau vechile
privilegii ale Câmpulungului” 38. Așa numitul „hrisov al lui Negru Vodă”, ce
conferă privilegii orășenilor, nu este o invenție romantică de sec. XIX, ci el
apare menționat cu câteva secole mai devreme. Cea mai veche sursă cunoscută
care-l menționează este hrisovul lui Matei Basarab din 1636 aprilie 12, care,
întărind privilegiile câmpulungenilor, invocă „hrisoavele bătrâne și vechi,
făcute pentru așezământul orașului”, dintre care primul este „hrisovul
strămoșului Domniei mele, prea luminatului și blagocestivului și de Hristos
iubitoriu răposatului Radu Negru voevod, leatul 6800 (1291/1292)” 39.
Se mai păstra oare pe vremea lui Matei Basarab acest hrisov originar și
ar putea constitui el sursa din care autorul pisaniei interioare a mânăstirii a
extras pasajul privitor la privilegiul fiscal? Deși nu putem exclude posibilitatea
ca în 1636 Domnitorul să fi avut la îndemână hrisovul din 1292, este cu totul
improbabil ca acesta să fi fost sursa pasajului din pisanie. În acest caz, ar fi
trebuit să găsim și în hrisovul din 1636, care-l întărește pe cel originar din
1292, prezența pasajului cu pricina sau măcar ceva similar. Or, în acest hrisov,

În care se menționează durata lucrărilor și ispravnicul acestora, Socol din Cornățeni.
C. D. Aricescu, Istoria Câmpulungului..., p. 107-9. Semnificativ este tocmai termenul
”extract” folosit de Aricescu, care indică faptul că hrisovul de pe Cruce nu redă întreg hrisovul
originar, ci numai un fragment, adică tocmai pasajul cuprinzând privilegiul fiscal ce face obiectul
analizei noastre.
38
D. Pappazoglu, Excursiune arheologică la trei vechi reședințe ale României: Câmpulung,
Curtea de Argeș și Târgoviște, făcută în anul 1874, în vol. Câmpulungul în mărturiile vremii,
crestomație de Ad. Săvoiu, Ed. Ars Docendi, Universitatea din București, București, 2009, p. 94.
39
DRHB, vol. XXV, nr. 250, p. 263.
36
37
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privilegiul fiscal este expus într-o manieră diferită și mult mai complexă decât
cea prezentă în pasaj.
O altă posibilă sursă a pasajului din pisanie am putea-o identifica tot cu
ajutorul lui C. D. Aricescu. În Istoria Câmpulungului, el susține că primul
exemplar al Crucii Jurământului datează chiar din epoca lui Negru Vodă,
Crucea fiind reparată în vremea domnitorului Mircea Ciobanu și apoi refăcută
în 1674 și 1790 40. Să fi fost preluat pasajul din pisanie dintr-un exemplar al
Crucii Jurământului anterior anului 1636? Nu este imposibil, dar ni se pare
insuficient pentru a putea explica în mod satisfăcător consemnarea privilegiilor
orașului în a doua pisanie a bisericii mânăstirii Câmpulung.
Ce altă sursă ar putea avea privilegiul fiscal inclus în pisanie? Să
pornim de la semnalarea a două detalii greu de explicat la prima vedere. În
primul rând, ne punem întrebarea firească: care poate fi rostul așezării de către
Matei Basarab a două pisanii „gemene” în biserica mânăstirii Câmpulung,
ambele purtând aceeași dată? În al doilea rând, este straniu că în hrisovul său
din 1636, aprilie 12, același domnitor face referire la „piatra pe care am pus-o
Domnia Mea deasupra porții bisericii” în care sunt scrise privilegiile
orășenești 41, adică la pisania interioară care poartă o dată ulterioară hrisovului
și anume 1636 august 20 42!

Pisania (interioară a) lui Matei Basarab de la mânăstirea Negru Vodă din
Câmpulung Muscel, 1636 august 20 (foto Cristina Ionescu-Berechet).
40

C. D. Aricescu, Istoria Câmpulungului..., p. 153, n. 3.
DRHB, vol. XXV, nr. 250, p. 263.
42
Acest lucru este semnalat cu mirarea cuvenită de către P. Chihaia, Artă medievală, vol. I, p.
220, n. 173.
41
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Această bizară neconcordanță cronologică poate avea mai multe
explicații posibile: fie hrisovul, păstrat doar în copie în Pânza orașului din
1747, este antedatat, lecturându-se greșit data originalului de către copist; fie
pisania a fost așezată mai înainte de 12 aprilie (data hrisovului), deci anterior
datei înscrise pe ea (20 august), lăsându-se probabil loc liber pentru înscrierea
ei ulterioară, practică întâlnită în cazul lespezilor funerare; fie „piatra” la care
face referire hrisovul din aprilie 1636 nu este aceeași cu pisania datată august
1636. Dacă această ultimă variantă este adevărată, considerăm că piatra
menționată în hrisov nu ar putea fi decât vechea pisanie a bisericii Curții
domnești, din care meșterii lui Matei Basarab au extras controversatul leat 6723
și pasajul cuprinzând privilegiul fiscal. Așezată deasupra ușii bisericii, probabil
imediat după terminarea lucrărilor de construcție, ea va fi fost înlocuită în
august 1636 cu pisania cunoscută astăzi.
Indiferent însă care este identitatea „pietrei” menționate în hrisovul lui
Matei Basarab din aprilie 1636, faptul că pisarii acestuia au preluat fragmentul
cuprinzând privilegiul fiscal din pisania bisericii anterioare este confirmat de o
mărturie din 1746. Vizitând mânăstirea Câmpulung în acel an, mitropolitul
Neofit Criteanul consemnează în Jurnalul său de călătorii textul pisaniei
interioare. Bazându-se probabil pe o tradiție păstrată de călugării mânăstirii, el
afirmă că această pisanie „care iaste scrisă în piatra cea den biserică, care iaste
scrisă deasupra ușii” provine „de la răposatul Radul Negru voevod, unde se
spune că vama acestui oraș să fie iertată”43. Evident că mitropolitul Neofit nu
se referă aici la proveniența pisaniei ca obiect, ci la originea privilegiului fiscal
consemnat în aceasta.
Ce ar fi putut reprezenta oare această pisanie? Lăsând deoparte
spinoasa chestiune a identității legendarului fondator al Țării Românești,
remarcăm un detaliu interesant: pasajul ce cuprinde privilegiul acordat
orășenilor de „Radu Negru”, vorbește de acesta la persoana a III-a singular,
desemnându-l cu apelativul de „răposatul”. Este evident că nu putem avea de-a
face aici cu vreo formulă emisă de însuși „Negru Vodă”, ci de un domnitor
posterior lui. De aceea, în opinia noastră, așa numita pisanie a „răposatului
Negru voevod” reprezintă pisania fostei biserici a Curții domnești din
Câmpulung, așezată cu prilejul (re)ctitoririi sale, ce consemnează un important
privilegiu acordat într-o domnie anterioară.
Având în vedere datele istorice și arheologice cunoscute cu privire la
această biserică, este foarte posibil ca vechea pisanie să fi fost așezată în timpul
domniei lui Nicolae Alexandru, consemnând și întărind privilegiile orașului
Câmpulung, acordate prin hrisov domnesc chiar în epoca întemeierii Țării
Românești. Nu este exclus să fi existat dintru început două pisanii ale bisericii,
43

Jurnalul mitropolitului Neofit..., p. 302.
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una exterioară și una interioară, iar voievodul conservator (Matei Basarab) să fi
reprodus ad-litteram modelul inițial și în această privință. Cert este faptul că
Matei Basarab reiterează gestul predecesorului său, întărind „milele orașului”
printr-o pisanie. Noul ctitor, care transformă în sec. al XVII-lea fosta biserică
de Curte (de mir) în biserică de mânăstire (de obște), așează o pisanie specială
în interiorul noului lăcaș, ce conține pasajul preluat din pisania anterioară, de
secol XIV și care ulterior devine sursă pentru hrisovul înscris pe Crucea
Jurământului 44. Avem de-a face așadar cu două borne similare și esențiale în
viața Câmpulungului medieval, cu ocazia cărora este confirmat statutul
privilegiat al orășenilor: momentul stabilirii Curții Domnești și momentul
fondării mânăstirii, două importante instituții inserate în mijlocul comunității
urbane.
4. Contextul ridicării Crucii Jurământului în 1674. În ciuda
confirmării privilegiilor orașului, actul ctitoricesc al lui Matei Basarab a creat
inevitabil premisele unui îndelungat „conflict de interese” între mânăstire și
orășeni, conflict ce este amintit chiar în textul hrisovului înscris pe Crucea
Jurământului: „Iar când au fost acum în zilele domniei meale, venit-au județul
cu oroșanii cu jalbă la domnia mea, spuind cum că le strică călugării mila
orașului ce au avut de la alți domni bătrâni”45. Conflictul avea la bază
privilegiile cu care domnitorul a înzestrat ctitoria sa, ce încălcau interesele și
vechile privilegii orășenești.
Prin hrisovul din 1647, aprilie 10, Matei Basarab dăruia mânăstirii
jumătate din venitul vămii de la Dragoslavele, vama și pârcălăbia târgului
(săptămânal) din Câmpulung, păhărnicia precum și vama de pită a Sborului
(Bâlciului) de Sf. Ilie, care era de acum mutat lângă mânăstire, în prăvălii
special amenajate. Orășenilor care pierd astfel jurisdicția asupra acestui foarte
important Târg anual, Matei Basarab le confirmă drept compensație scutirea de
vama domnească, cu excepția unei vămi de pește și limbi de vită pe care îi
îndatora să le dea călugărilor mânăstirii 46.
Acest veritabil hrisov de întemeiere a fost reînnoit mai târziu de către
Grigorie Ghica Vodă printr-un hrisov emis pe 16 aprilie 1661 47. Din timpul
celei de-a doua domnii a acestui voievod începe lungul șir de procese între
În acest context, nu ne mai suprinde acțiunea de ”dublare” a pisaniei, căci, dorind să confere
autoritate hotărârii sale, Matei Basarab consemnează privilegiile orașului într-o inscripție ce
trebuia în mod necesar să aibă caracterul unei pisanii, conținând, pe lângă pasajul respectiv, toate
elementele uzuale ale unei pisanii.
45
D. Băjan, Crucea..., p. 10.
46
Cf. Pr. I. Răuțescu, Câmpulung..., p. 78-79. Înregistrăm astfel un prim compromis al Domniei
care va căuta de acum înainte o cale de a reconcilia interesele divergente ale celor două tabere și
tocmai în spiritul acestui compromis Matei Basarab decide (re)așezarea pisaniei interioare de la
mânăstire.
47
Ibid., p. 86.
44
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conducerea orașului și egumenii mânăstirii, cu privire la acordarea/înlăturarea
de privilegii. Primul episod debutează în momentul în care Grigorie Ghica
Vodă, răspunzând unei jalbe a egumenului Vasile, reconfirmă prin hrisovul său
din 12 aprilie 1672 dreptul mânăstirii de a percepe vama târgului (săptămânal),
privilegiu despre care aflăm din respectivul hrisov că fusese uzurpat de Andrea
județul orașului, care „se amesteca și el de lua vamă, fără de nici o poruncă
domnească” 48. Probabil că această acțiune a conducătorului urbei
câmpulungene a determinat formularea interdicției explicite înscrise pe Crucea
Jurământului, ca județul să nu perceapă vamă de la orășeni.
Două luni și jumătate mai târziu, același jude se judecă în fața
domnitorului cu Vasile, egumenul mânăstirii, pentru înlăturarea privilegiului
din 1647, care prevedea ca orășenii să dea călugărilor vamă din pește și din
limbile de carne. Invocând vechile obiceiuri și privilegii orășenești întărite în
pisania interioară a mânăstirii, Andrea județul are câștig de cauză și obține
revocarea hotărârii lui Matei Basarab prin hrisovul lui Grigorie Ghica din 27
iunie 1672 49.
Odată cu venirea pe tron a lui Gheorghe Duca, conflictul reizbucnește.
După ce, inițial, Andrea județul repurtează o primă izbândă în Divan, în
absența egumenului Gavriil, acesta din urmă îl determină pe domnitor să
reconfirme, printr-un hrisov din 8 iulie 1674, privilegiile acordate de Matei
Basarab mânăstirii: cămănăria și vama de pește și de limbi de carne, percepute
de la orășeni. În cursul aceluiași an însă, județul Andrea capătă din nou câștig
de cauză, reușind să-l convingă pe Duca Vodă să revoce hrisovul din iulie și săl reconfirme pe cel al lui Grigorie Ghica din 27 iunie 1672 50. Recunoașterea și
întărirea de către Domnie a privilegiilor orășenești culminează cu ridicarea
Crucii Jurământului „în mijlocul Târgului” din Câmpulung în ziua de Crăciun a
anului 1674, prin strădania aceluiași neobosit Andrea județul 51.
Gh. Pârnuță, Șt. Trâmbaciu, Documente..., vol. I, doc. 132, p. 292-3.
Ibid., vol. I, doc. 134, p. 296-7.
50
Ibid., vol. I, doc. 140.
51
O amplă și documentată prezentare a acestui celebru județ o găsim în teza de doctorat a lui Al.
Ciocăltan, Comunitățile germane..., p. 118-123, de unde am extras informațiile pe care le
prezentăm în cele ce urmează. Reprezentant de seamă al patriciatului săsesc catolic din
Câmpulung, Andrea Păulescu a ocupat funcția de județ al orașului mai mult de 6 mandate, în
intervalul 1658-1680, fiind unul dintre cei mai longevivi și populari conducători ai urbei de-a
lungul vremii. Născut probabil cu puțin înainte de 1620, căsătorit cu Caterina și având trei copii
Matteo, Pietro și Jacomo, după cum rezultă dintr-un status animarum al Bărăției din Câmpulung
redactat în 1649/1650, deținea funcția de gociman (administrator al bunurilor) al acestei biserici,
calitate în care participă în 1656 la hotărnicia locului vechiului Cloașter (cf. CDȚR, vol. VIII, p.
419). Atestat ca județ al orașului prima oară într-un document din 31 august 1658, ce păstrează și
amprenta inelului său sigilar, el va reuși încă din primele sale mandate să obțină reconfirmarea
vechilor privilegii orășenești de la Mihnea III Radu (15 iunie 1659) și Gheorghe Ghica (21
ianuarie 1660). Este menționat ca județ în diverse documente din anii 1667, 1670, 1672, 1674,
48
49
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Pe 14 ianuarie 1675, la numai trei săptâmâni după ridicarea Crucii,
același Duca Vodă conferă mânăstirii și egumenului Gavriil dreptul de a
percepe taxa păhărniciei (cămănăritului) de la proprietarii de cârciumi din oraș,
inclusiv de la orășeni, privilegiu care nu se regăsește în hrisovul lui Matei
Basarab din 1647 52. În plus, călugării reîncepuseră de ceva vreme să pretindă
vama de pește și de carne, privilegiu revocat de Grigorie Ghica în 1672 și de
Duca Vodă în 1674. Având „multă pâră și gâlceavă” între ei, Andrea județul și
toți orășenii cu egumenul Gavril se înfățișează în Divan, înaintea Măriei Sale
pentru judecarea pricinii. Spre a împăca cele două tabere, Duca Vodă alege o
nouă cale de compromis, confirmând printr-un nou hrisov din 17 ianuarie 1675,
atât propriul hrisov din 14 ianuarie același an, cât și pe cel al predecesorului
său, Grigorie Ghica din 27 iunie 1672. Astfel, călugărilor li se întărea dreptul
de a percepe păhărnicia de la orășeni, dar pierdeau dreptul de a strânge de la
aceștia vama de pește și de carne 53.
Procesul este redeschis de către orășeni și județul lor Scarlat 6 ani mai
târziu, în timpul domniei lui Șerban Cantacuzino, care, prin hrisovul său din 23
mai 1681, recurge la o soluție de compromis similară cu cea a predecesorului
său: orășenii să fie liberi de judecata călugărilor și să nu dea vama de carne, dar
să dea mânăstirii păhărnicia și vama de pește 54. Conflictul a continuat pe tot
parcursul sec. al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea, orășenii fiind
constrânși de Domnie să plătească mânăstirii vama Sborului de Sf. Ilie, a
carelor de pește și a cămănăritului, constrângere care i-a determinat în repetate
rânduri să refuze perceperea acestor venituri și chiar să alunge pe slujbașii
mânăstirii 55.
1678-1680, cea din urmă mențiune cunoscută, ca biv județ însă, figurând într-o hotărnicie din 2
februarie 1681. Ultima alegere a sa ca județ eșuează, căci deplasându-se la București pentru a
primi confirmarea lui Șerban Cantacuzino, îndură din partea acestuia o ”grozavă necinste” pe
motive confesionale (cf. Relația anonimă latină despre Țara Românească, în vol. Călători
străini despre Țările Române, serie veche, vol. VII, Ed. Științifică și Enciclopedică, București,
1980, p. 452). Data exactă a morții sale nu ne este cunoscută, ea trebuind plasată în intervalul
1681-1688. Deducția lui D. Băjan, care identifică o lespede funerară aflată la MNA cu lespedea
tombală a lui Andrea județul (D. Băjan, Crucea..., p. 5, n. 3), nu este corectă, căci respectiva
lespede a aparținut mormântului unui iezuit omonim din Cotnari, de la mijlocul sec. al XVII-lea
(cf. Inscripțiile medievale ale României, vol. I: orașul București, cu studiu introd., repertoriu
cronologic, note explicative, indicații bibliografice și indici, Ed. Academiei RSR, București,
1965, nr. 649, p. 529-530).
52
Gh. Pârnuță, Șt. Trâmbaciu, Documente..., vol. I, doc. 142, p. 307.
53
Ibid., vol. I, doc. 143.
54
Ibid., vol. I, doc. 154.
55
A se vedea o sistematică prezentare a acestui conflict pe toată durata desfășurării sale în C.
Șerban, Lupta..., p. 958-961. O victorie notabilă, dar vremelnică, repurtată de orășeni s-a petrecut
în timpul domniei lui Nicolae Mavrogheni, care, prin hrisovul său din 1786, iulie 23, îi scutește
pe orășeni de orice taxă vamală datorată mânăstirii (Gh. Pârnuță, Șt. Trâmbaciu, Documente...,
vol. II, doc. 145, p. 242-5).
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5. Funcția de consacrare a Crucii Jurământului. După cum
pertinent remarca D. Băjan în 1929, „între monumentele Câmpulungului, prin
excelență un loc însemnat îl ocupă Crucea Jurământului, atât prin importanța
textului, cât și a destinațiunii de consecrațiune ce i s-a dat la solemnitatea
alegerii județului, consfințită prin depunere de jurământ”56. În fața Crucii care
cuprindea înscrise în piatră drepturile orășenești consfințite prin hrisoave, noul
județ jura să apere aceste drepturi, cu ocazia investiturii sale anuale.
O descriere amănunțită a acestui ceremonial, așa cum se desfășura el la
începutul sec. al XIX-lea, o găsim în Istoria Câmpulungului publicată în 185556 de C. D. Aricescu 57. Potrivit acestuia, „prezidentul comunei” era ales
anual 58, a treia zi de Paști 59, de către pârgari „dintre cetăţenii cei mai oneşti şi
drepţi sau cei mai cu influenţă la pârgari şi la popor”60. În dimineața alegerii,
pârgarii împărțiți în două tabere se întruneau la casele celor doi candidați, pe
care-i însoțeau apoi în alai până la biserica mânăstirii undea avea loc ceremonia
alegerii 61.
În fața porților mânăstirii, în locul numit Piaţa Judeţului, avea loc o
încinsă dezbatere electorală, în urma căreia era ales noul județ, care „intra în
triumf pe poarta monastirii...în sunetul campanelor şi al aclamaţiilor populare”,
fiind întâmpinat în ușa bisericii de protopopul „comunei” (județului) 62. Înaintea
D. Băjan, Crucea..., p. 4.
C. D. Aricescu, Istoria Câmpulungului..., p. 107-9. Trebuie amintit aici faptul că tatăl
scriitorului, vistierul Dimitrie Aricescu, a îndeplinit funcția de județ al orașului în repetate
rânduri între 1822-28, iar Aricescu însuși a putut asista, copil fiind, la acest ceremonial.
58
Informația este confirmată și de Relația anonimă latină..., p. 45. Ea se poate observa prin
cercetarea mențiunilor documentare ale judeților câmpulungeni și se poate deduce prin corelație
cu alegerea anuală a judeților în alte orașe ale Țării Românești.
59
În lumina surselor cunoscute în orașele Țării Românești alegerea judeților avea loc primăvara
(cf. Em. Vârtosu, Din sigilografia..., p. 441-4).
60
Alegerea județului se făcea din rândurile patriciatului urban de către pârgari, la rândul lor
membri ai acestui patriciat. Ideea este evidențiată de Al. Ciocâltan, Comunitățile germane..., p.
101, ce semnalează o carte domnească din 1786, martie 28, prin care Mihai Suțu îl însărcina pe
epistatul orașului Câmpulung, postelnicul Bănică Urianu, ca ”împreună cu pârgarii și cu cei mai
de frunte și bătrâni (ai) orașului” să aleagă alt județ (Gh. Pârnuță, Șt. Trâmbaciu, Documente...,
vol. II, doc. 143, p. 241).
61
Al. Ciocâltan respinge posibilitatea ca și în vechime județii orașului să fi depus jurământul tot
la mânăstirea Negru Vodă, care ”era în afara autonomiei urbane și avea un regim aparte”, intrând
în sfera de autoritate a domniei și nu a sfatului orășenesc (Al. Ciocâltan, Comunitățile germane...,
p. 103). Observația este pertinentă, dar în opinia noastră faptul că investitura județului avea loc la
mânăstire ar putea fi și ecoul unei vechi tradiții, potrivit căreia ceremonialul respectiv avea loc la
biserica Curții Domnești, noul ales primind cu această ocazie și confirmarea domniei. În plus, nu
trebuie să omitem faptul că biserica mânăstirii a fost până la începutul sec. al XX-lea ”catedrala”
orașului, cea mai prestigioasă și importantă dintre lăcașurile de cult din Câmpulung.
62
Al. Ciocâltan observă just că protos-ul ceremoniei nu era egumenul mânăstirii, ci
reprezentantul clerului de mir (Ibid., p. 103). Dacă consultăm lista egumenilor mânăstirii
Câmpulung (Pr. I. Răuțescu, Câmpulung..., p. 128), putem constata că în perioada la care se
56
57
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altarului, noul ales rostea „jurământul de dreptate şi credinţă către legi şi către
popor”, iar apoi urma o rânduială pe care o întâlnim în slujba hirotoniei
clericilor. Înaintea celor adunați în biserică, protopopul rostea întrebarea
(formula) întreită: „Vrednic este?”, iar „poporul răspundea în cor: „Vrednic
este!” 63, rânduială care ne indică în mod clar că noul județ primea un tip de
hirotesie, o investire cultică în misiunea sa 64. Aricescu însuși compară
consacrarea noului județ cu ungerea unui monarh, numind ceremonia descrisă
drept „ceremonie princiară”.
Rânduiala săvârșită în biserica mânăstirii era urmată/dublată de o alta,
având și ea o dimensiune liturgică, ce avea loc în Piața orașului, unde județul
ajungea în fruntea unei impresionante procesiuni 65. Aici, în fața Crucii
jurământului, el „repeta jurământul de credinţă” făcut în fața altarului, „săruta
crucea”, după care „era ridicat de trei ori pe umerii pârgarilor, în întreită
strigare a alegătorilor şi a poporului: „Să trăiască jupan judeţul!”.
Ceremonialul investirii județului își afla replica, la nivelul mahalalelor
orașului, într-un ceremonial similar al alegerii anuale a pârgarilor, derulat
probabil la bisericile de parohie și în fața anumitor cruci votive. Ipoteza este
formulată de autorii monografiei orașului Câmpulung din 1974, ce afirmă:
„într-un fel asemănător erau aleși și pârgarii, sub cerul liber, la răspântiile
cartierelor medievale, unde se afla câte o cruce monumentală (unele păstrate și
astăzi) în fața căreia depunea jurământul cel în cauză, în prezența orășenilor din
cartierul respectiv” 66.
Funcția de consacrare a Crucii Jurământului și dorința orășenilor de a
păstra nealterate privilegiile consemnate în piatră de care se bucurau din
vechime au determinat ridicarea unei copii a acestei Cruci, în momentul
deteriorării originalului în timpul „răzmeriței” (războiului ruso-turc) din 17871791. Denumită de N. Iorga Crucea pârgarilor, spre a o diferenția de original,
raportează în mod cert Aricescu atunci când descrie ceremonialul investirii județului (18231831), egumen era arhiereul Filaret Beldiman Apamias. Având în vedere faptul că acesta nu era
un simplu monah, ci un episcop titular de Apamea, considerăm că în contextul respectiv
protopopul județului (nici simplu preot, dar nici arhiereu) era delegat să săvârșească asemenea
slujbe. Este posibil ca situația descrisă de Aricescu să fi fost valabilă și în trecut, ținând cont de
faptul că mânăstirea Câmpulung a fost condusă în decursul timpului de mai mulți egumeni cu
rang (titlu) de arhiereu.
63
În mod cert rânduiala descrisă aici de Aricescu nu este completă, căci în mod obligatoriu
asupra noului ales se rostea și o rugăciune de binecuvântare în noua sa slujire.
64
Această dimensiune liturgică a vieții urbane din Câmpulungul medieval, mai dificil de sesizat
astăzi într-o lume profund secularizată, era o constantă a unei epoci în care sacrul și Biserica erau
prezente la tot pasul în viața societății românești.
65
”... în sunetul campanelor şi al aclamaţiilor populare, înconjurat de pârgari, precedat de
lictori ... şi urmat de notabilii şi de tot poporul”, potrivit aceluiași Aricescu.
66
Câmpulung-Muscel, ieri și azi. Istoria orașului, coord. prof. dr. Gh. Pârnuță, CâmpulungMuscel, 1974, p. 72.
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această replică în piatră de Albești are dimensiunile de 276 x 98 x 46 x 28 cm
și literă de 6 cm, în relief, și se află în prezent în Piața agroalimentară a
orașului, într-o zonă aglomerată și murdară. Ea reproduce cu mici diferențe
inscripția și decorul originalului din 1674, dar în plus cuprinde următorul adaos
epigrafic, ce precizează contextul și ostenitorii (epistat, județi, pârgari) ce s-au
îngrijit de ridicarea ei: „Însă la leat 1787 fiind răzmiriță, s-a stricat această
sfântă cruce, ce se vede zidită în zid. Dar văzând dumnealui slugeriu Gheorghe
Rucăreanu epistat orașului, au ridicat această sfântă cruce cu chieltuiala
dumnealui, ca să fie spre întărire orașului, județ fiind Neculae Cocoș / și doi
pârgari, Ion Strecheru și Savu Buduluca, la leat 1790, însă la ridicare au fost în
stare, Sterea județ 67.
O însemnare marginală pe o carte de cult aparținând bisericii Sf. Ilie,
datorată unui martor ocular, înregistrează chiar data exactă a inaugurării Crucii
copie, rectificând data înscrisă pe Crucea copie: „Duca voevod ... au ridicat
sfânta cruce cea din târg, iar cea de al doilea, o au ridicat dumnealui jupan
Gheorghe Rucăreanu la leat 1791, nov 7 zile, într-o vineri și am fost și eu la
ridicare. Popa Nicolae [Roșu]” 68.
6. Crucea Jurământului și amplasamentul ei: mărturii și ipoteze.
Din descrierea lui Aricescu, se poate constata un fapt cert: Crucea
Jurământului era amplasată din cele mai vechi timpuri în Piața orașului și acolo
se desfășura ceremonialul descris mai sus. Tot el dezvoltă această idee și întrun alt pasaj din Istoria Câmpulungului: „La 1552 centrul oraşului era nelocuit,
localul acesta fiind conservat de magistraţii comunei pentru lărgirea stradei
principale, unde figura Crucea şi Piaţa Jurământului şi pe ale cărei două laturi
se ridicau locuinţele notabililor şi ale judeţilor” 69.
Două surse de secol XVIII confirmă descrierea lui Aricescu.
Pomelnicul mânăstirii Câmpulung (cca 1758-1761) cuprinde o copie a
inscripției „ce s-au scris după Crucea de piatră care este în mijlocul târgului în
orașul Câmpulung” 70. În 1746, mitropolitul Neofit nota în Jurnalul său de
călătorie, că „în oraş, pe locul unde se face târgul [săptămânal], se află şi o
cruce de piatră, pe care a pus-o Duca voievod, şi unde sunt scrise și întărite
toate privilegiile acelui oraş” 71.
Nu trebuie să luăm totuși această însemnare ad-litteram, căci „mijlocul
târgului” (vechea piață) nu poate fi identic cu locul pe care se ținea târgul
săptămânal „de bucate” și unde până în 1633 avea loc anual și Bâlciul Sf. Ilie.
Pr. I. Răuțescu, Câmpulung..., p. 353. Ultima secțiune se află înscrisă pe muchia din stânga
brațului transversal.
68
Cf. ibid., p. 256.
69
C. D. Aricescu, Istoria Câmpulungului..., p. 120.
70
BAR mss. rom. 3722, f. 49v-50.
71
Jurnalul mitropolitului Neofit..., p. 303-304.
67
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Acest târg se desfășura în zona actualei Piețe agroalimentare, aflate în spatele
bisericii Sf. Ilie, pe latura sa de vest, dar documentele vechi, inclusiv Aricescu,
numesc această piață Obor și nu Târg 72. Acest Obor, aflat în vecinătatea
bisericii Sf. Ilie (Marginea), era desigur prelungirea Pieței centrale a orașului
(mijlocul Târgului) în care se afla biserica Domnească, numită în izvoarele
medievale și moderne „biserica din Târg”. Rezultă astfel în mod logic că exista
o mare deschidere/piață, idee întărită de același Aricescu care descrie piața
veche drept „cea mai mare locandă din oraş”, precizând în mod explicit și
limitele topografice ale acesteia: „Tot localul pe care stau casele d-nei Anica
Apostolescu şi cele trei sau patru case de ambele părţi erau loc liber, formând
piaţa veche” 73.
Aflându-se în mijlocul orașului Câmpulung, un important centru
comercial, Crucea Jurământului era înconjurată de câteva unități de măsurare a
cerealelor, potrivit spuselor lui Aricescu: „Încă de la Negru, zice tradiţia, se
aflau în piaţa vechie a oraşului, în dreptul Crucii Jurământului, trei baniţe de
piatră, ridicate pe câte un stâlp scurt de piatră; cu aceste baniţe să măsura grâul,
orzul, porumbul …, ca cu nişte baniţe ale obştei oraşului”74.
În continuare rămâne să mai investigăm un aspect important: în ce loc
din cadrul vechii Piețe se aflau în vechime Crucea lui Duca Vodă și copia ei?
Em. Vârtosu oferă un răspuns cât se poate de pertinent la prima vedere:
„Crucea veche, stricată în parte, se păstrează și azi fixată în zidul unei case, iar
în locul ei, în piața orașului, s-a așezat o replică, în anii 1787-1790” 75.
Este logic să presupunem acest transfer. Originalul ridicat în Piață la
1674, odată deteriorat, a fost deplasat și încastrat (conservat) în zidul unei case,
iar locul și funcționalitatea sa au fost preluate de copia din 1790. Numai că
recursul la logică nu oferă întotdeauna soluția corectă când este vorba de
cercetarea trecutului istoric.
Cea mai veche sursă cunoscută, care ne oferă o mărturie elocventă
despre amplasamentul Crucii, este un text redactat în jurul anului 1764 de către
misionarul franciscan Blasius Kleiner și intitulat Cronica franciscanilor.
Într-un pasaj în care descrie proprietățile imobile ale Bărăției din orașul
Câmpulung, donate de diverși enoriași catolici de-a lungul vremii, autorul
afirmă că: „mânăstirea mai are patru case în Târg ... A treia casă, foarte mare,
este construită din lemn și se află în apropiere de Cruce. A patra casă,

72

C. D. Aricescu, Istoria Câmpulungului..., p. 134.
Ibid., p. 183, n. 3.
74
Ibid., p. 183.
75
Em. Vârtosu, Din sigilografia..., p. 444.
73
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construită și ea din lemn, se află mai jos de Cruce, anume în așa fel încât
Crucea se găsește la mijloc între aceste două case” 76.
Apelativul de „Cruce” folosit în text ne îndreptățește să credem că el nu
se referă la o cruce oarecare dintre numeroasele exemplare ce împânzeau orașul
la acea dată, ci la Crucea „din mijlocul Târgului”, singura de altfel situată în
proximitatea Bărăției, lângă care se aflau proprietățile menționate în text.
Așezarea Crucii la mijloc între cele două case de lemn, probabil cu rol de
prăvălii, denotă în mod limpede că ea se afla în rândul clădirilor aliniate la
stradă și nu în mijlocul Pieței 77.
Mai multe amănunte ne oferă, peste aproape un secol, C. D. Aricescu,
în Istoria Câmpulungului, ce atestă faptul că, în 1855, Crucea lui Duca se afla
deja încastrată. În capitolul dedicat Crucii Jurământului 78, el redă inscripția
„acestei cruci istorice”, precizând și proprietarii casei în zidul căreia originalul
de la 1674 se afla încastrat: judele Sterie79 și apoi Nicola Boiangiul 80.
Potrivit tradiției câmpulungene consemnate de Aricescu, Crucea
Jurământului a fost înălțată pe vremea lui Negru Vodă și a cunoscut de-a lungul
timpului trei prefaceri, în timpul domniilor lui Mircea Ciobanul (1559 ?)81 și
Duca Vodă (1674), respectiv la 1790.
Tot în același pasaj, Aricescu ne mai oferă un detaliu esențial pentru
analiza noastră: „Crucea lui Duca, copie după cea originală a lui Negru, e
încrustată în păretele zidului, alăturea cu cea de la 1790”.

76

G. Georgescu, Câmpulung-Muscel în Cronica franciscanilor de la 1764, în Argesis IX (2000),
p. 262.
77
Se cuvine remarcat că epoca în care întâlnim acest amplasament este anterioară cu mai bine de
două decenii ridicării copiei Crucii. Este o perioadă mult prea lungă pentru a putea presupune că
la acea dată originalul era deja degradat și deci deplasat din locul originar, iar replica va fi fost
realizată cu atâta întârziere.
78
C. D. Aricescu, Istoria Câmpulungului..., p. 153, nota L.
79
Unul dintre cei mai proeminenți și longevivi județi ai orașului, ocupând această funcție în
repetate rânduri între 1785-1805 (vezi Pr. I. Răuțescu, Câmpulung..., p. 147) și deținând de la
finele sec. al XVIII-lea rangul de postelnic (cf. Gh. Pârnuță, Șt. Trâmbaciu, Documente..., vol. II,
doc. 189, p. 301). Dacă lecturăm cu atenție adaosul epigrafic aflat pe replica Crucii din 1790,
putem constata că Sterie era județul aflat în funcție în momentul inaugurării acesteia.
80
Negustor vestit din prima jumătate a sec. al XIX-lea, boiangiu de meserie, sârb de neam,
cunoscut și sub numele de Todorovici (cf. Sp. Cristocea, Șt. Trâmbaciu, Câmpulungul
Muscelului reflectat în Catagrafia din 1838, Ed. Ordessos, Pitești, 2007, p. 74, nr. 114).
81
Este greu de crezut că poate fi o simplă coincidență datarea de către Aricescu a primei
”reparații” a Crucii Jurământului în timpul domniei lui Mircea Ciobanul, domnitorul de la care se
păstrează în Pânza orașului cel mai vechi hrisov cuprinzând anumite privilegii (scutiri) ale
câmpulungenilor (hrisovul din 20 februarie 1559, în Gh. Pârnuță, Șt. Trâmbaciu, Documente...,
vol. I, doc. 28, p. 155). În cazul în care a existat o asemenea Cruce a lui Mircea Ciobanul,
considerăm că data cea mai plauzibilă a ridicării sale este data emiterii privilegiului respectiv,
adică 1559.
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În 1855, cele două exemplare ale Crucii Jurământului, originalul și
copia, se aflau așadar în același loc, lângă casa lui Nicola Boiangiul, aceeași cu
actuala casă de pe str. Negru Vodă 102!
Prețioasa informație furnizată de Aricescu este confirmată în registru
vizual, câțiva ani mai târziu, de două fotografii (ansamblu și detaliu) realizate
de celebrul fotograf Carol Popp de Szathmary82, care ne dezvăluie
amplasamentul celor două cruci în jurul anului 1865.
Analizând cu atenție acești formidabili martori oculari, se pot observa
câteva detalii extrem de interesante. În primul rând remarcăm că originalul din
1674 nu se afla încastrat în zidul casei, așa cum o vom pomeni ulterior, ci în
zidul împrejmuitor al curții! 83
Crucea era adăpostită într-un edicul, care practic o fixa fără a-i obtura
nici una dintre laturi, în interiorul acestuia aflându-se o candelă. În fața Crucii
lui Duca, la circa 1-2 m de zidul curții, lateral dreapta (cum privim), se afla
replica din 1790, care avea pe atunci și o căciulă mobilă în patru ape
(piramidală).
Între cele două Cruci, în proximitatea zidului curții, se observă o
lespede culcată la pământ, ce pare să poarte urme vagi de inscripție. Judecând
după forma și dimensiunile sale, pare să fie brațul vertical al unei cruci.
Dacă este așa, atunci ea ar trebui să fie restul unui exemplar al Crucii
Jurământului anterior anului 1674, în mod logic acel exemplar din timpul lui
Mircea Ciobanul menționat de Aricescu84.
Pe baza mărturiilor analizate mai sus, a devenit limpede care era
amplasamentul celor două Cruci ale Jurământului la mijlocul sec. al XIX-lea.
Dar putem trage de aici o concluzie valabilă și pentru perioada anterioară? În
studiul său dedicat Crucii Jurământului, D. Băjan susține că „de la 1787
(copia) își păstrează neschimbat același loc” (adică în fața originalului din
1674) până în jurul anului 1865, când a fost transferată în Piața
agroalimentară 85.
Deși el nu indică pe ce-și bazează afirmația, iar opinia sa poate părea
arbitrară, totuși considerăm că D. Băjan are perfectă dreptate.
Carol Popp de Szathmary, România. Album al MS Domnitorului Carol I, BAR, colecția de
Stampe. Vezi foto 5 și 6.
83
”Crucea era fixată în zidul arcuit al porții din fața caselor acestuia (N. Ionescu Berechet) și
numai acolo, cum s-a pomenit de multă vreme” (D. Băjan, Crucea..., p. 22).
84
Prezența celui de-al treilea exemplar al Crucii Jurământului, dedusă din fotografie, pare să fie
susținută și de Aricescu, care, în pasajul analizat mai sus, folosește o formulare care lasă loc
acestei interpretări: ”Această Cruce istorică există și astăzi lângă zidul lui Nicola Boiangiul” (cf.
C. D. Aricescu, Istoria Câmpulungului..., p. 153, n. 3). Din curgerea acestei fraze și a celei
următoare, pare că autorul distinge crucea de lângă zid de ”Crucea lui Duca, încrustată în zid” și
de cea din 1790.
85
D. Băjan, Crucea..., p. 22.
82
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Cele două exemplare ale Crucii Jurământului aflate în fața casei lui
Nicola Boiangiu din Câmpulung-Muscel, ansamblu și detaliu, fotografie
din 1865 a lui Carol Popp de Szathmary (sursa foto: Wikimedia Commons).
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De ce? În primul rând să recurgem la un exercițiu de imaginație, bazat
pe reducerea la absurd: ridicată la 1791 pe un amplasament nedeterminat,
undeva în mijlocul Pieței, Crucea replică va fi fost adusă cândva între 1831
(anul ultimei investiri de județ) și 1855 (anul publicării Istoriei lui Aricescu) pe
amplasamentul atestat de Aricescu și de Szathmary, după 1864 urmând un nou
transfer, în Piața agroalimentară, unde Crucea se află astăzi86.

Crucea Jurământului din 1790 aflată în Piața agroalimentară
din Câmpulung-Muscel (foto Cristina Ionescu-Berechet).

Este destul de dificil de acceptat un asemenea periplu al Crucii replică,
mai ales dacă ținem cont și de o tradiție orășenească care interzice deplasarea
crucilor din locul lor inițial 87. În al doilea rând, un detaliu prezent în adaosul
epigrafic înscris pe Crucea din 1790 ne oferă indiciul necesar. Ni se dezvăluie
că replica a fost ridicată în locul Crucii (originalului) stricate „ce se vede zidită
în zid”. O asemenea referire la crucea lui Duca Vodă, fără precizări
suplimentare despre ce zid este vorba, considerăm că indică în mod clar
proximitatea inițială dintre originalul de la 1674 și replica de la 1790.
Acest ”periplu” ar deveni de-a dreptul hilar, dacă am considera drept corectă data transferului
replicii în Piața agroalimentară indicată de Băjan (1864-1867), căci în 1889, Gr. Tocilescu o
menționează ca aflându-se în curtea lui Nae Ionescu Berechet (vezi infra n. 97), iar în prezent
Crucea se găsește în Piața agroalimentară!
87
Tradiția mi-a fost comunicată oral de către d-l Al. Săvescu din Câmpulung. Se cunosc totuși
unele cazuri de cruci votive din Câmpulung, strămutate din locul lor inițial.
86
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Așadar, la 1790, Crucea lui Duca se afla deja încastrată în zidul curții
judelui Sterie, iar replica se afla în fața sa, pe amplasamentul vizibil în
fotografia lui Szathmary sau în imediata sa vecinătate. Dacă avem în vedere
amplasamentul originalului relevat în Cronica franciscană, anterior deteriorării
sale, și dacă luăm în considerare faptul că replica a fost ridicată tocmai pentru a
prelua funcțiile și implicit amplasamentul originalului, putem avansa cu destulă
certitudine ipoteza că de la început și până astăzi Crucea Jurământului s-a aflat
pe același amplasament 88. O întrebare legitimă se ridică totuși: cum se împacă
localizarea Crucii Jurământului ca fiind „în mijlocul târgului” cu locația ei
marginală relevată în sec. al XIX-lea? Fie sintagma nu indică amplasarea sa în
mijlocul unei piețe, ci doar locul Crucii în cadrul orașului, fie configurația
vechii piețe era complet diferită în 1674.
În lumina cercetărilor arheologice desfășurate la Bărăție în anii 1960,
care atestă o altă aliniere a bisericii și a vechii clopotnițe față de cea actuală89,
lansăm următoarea ipoteză: înainte de 1674, traseul stradal avea o înclinație de
circa 200 spre est (către râu), ceea ce implică, folosind un calcul trigonometric
simplu 90, că între Cruce și vechea stradă era o distanță de cca 54 m, suficient de
mare pentru a ne imagina poziția Crucii în mijlocul pieții. Cândva, între 1674
(anul ridicării Crucii) și 1730 (anul ridicării noii clopotnițe a Bărăției)91, traseul
stradal s-a modificat, probabil din cauza gârliței ce curgea prin mijlocul
orașului 92, schimbarea survenită determinând modificarea poziției Crucii în
cadrul pieței, poziție care devine de acum marginală.
Amplasamentul celor două Cruci relevat de Aricescu și de fotografiile
lui Szathmary s-a mai păstrat doar încă câțiva ani. Vizitând Câmpulungul în
1874, D. Pappazoglu găsește originalul din 1674 încastrat tot în zidul porții, în
schimb Crucea copie se afla acum în curte93. La scurt timp după vizita lui
88
Posibila prezență a celui de-al treilea exemplar al Crucii lângă celelalte două, ar confirma
suplimentar ipoteza noastră și caracterul consacrat al locului.
89
Cf. Șt. Balș, Restaurarea Bărăției din Câmpulung Muscel, în vol. Monumente istorice. Studii
și lucrări de restaurare, DMI, București, f.d., p. 21, 23.
90
Formăm un triunghi dreptunghic cu laturile a (ipotenuza), b și c (catetele), unde C este unghiul
format între fosta și actuala aliniere stradală (între ipotenuză și cateta b), iar b și c sunt distanțele
dintre Bărăție - casa Berechet, respectiv dintre Cruce și vechiul aliniament stradal. Cunoscând
distanța b (cca 150 m) și unghiul C (200), putem calcula distanța c, folosind următoarea formulă:
tgC = c/b→c = tgC x b = tg200 x 150 m = 0.36 x 150 m = 54 m.
91
Care prezintă alinierea stradală actuală, cf. ibid., p. 18.
92
Cf. D. Băjan, Crucea..., p. 15, care consideră că deteriorarea Crucii din 1674 a fost determinată
nu de războiul ruso-turc („răzmerița”), ci de revărsările („rogmighița”) frecvente ale acestui curs
de apă, afluent al Râului Târgului.
93
D. Pappazoglu, Excursiune arheologică..., p. 94. El notează cu indignare că Crucea ”înfiptă în
zid” nu se mai putea descifra ”din cauza rupturilor şi maltratărilor de către trecători”, dovadă că
atitudinea indiferentă și chiar profanatoare față de acest monument emblematic pentru istoria
Câmpulungului nu constituie doar apanajul vremurilor noastre.
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Pappazoglu, zidul împrejmuitor, vechi și degradat, se va surpa și odată cu el va
cădea și Crucea lui Duca, care va sta aruncată prin curte până la 1885 94. În
acest an, noul proprietar, Nae Ionescu-Berechet, „negustor de brașovenie”, va
ridica, pe locul porții căruțabile de odinioară, un compartiment cu două nivele
la fațadă, având la parter prăvălie, iar la etaj spații de locuit. Necutezând să
deplaseze Crucea de pe vechiul ei amplasament și urmând un obicei întâlnit în
Câmpulung 95 și în alte locuri din jud. Muscel 96, străbunicul meu a încastrat-o în
fațada de la stradă a noii clădiri, unde se află și astăzi.

Casa Nae Ionescu-Berechet având Crucea Jurământului încastrată în fațadă,
fotografie din 1891 a lui Ion Niculescu (sursa foto: Ioan Niculescu, Monumente
istorice ale României. Tipuri din județele Argeș și Muscel. Anul 1893, album îngrijit
de Ad. Săvoiu, Ed. Ars Docendi. Universitatea din București, Bucureşti, 2011, p. 34).
Cf. D. Băjan, Crucea..., p. 22.
Avem în vedere Crucea de pe Dealul Flămânda, încastrată, potrivit lui C. D. Aricescu, Istoria
Câmpulungului..., p. 203, n. 1, în zidul vechii clopotnițe, ori crucile funerare încastrate în
fațadele bisericilor Schei și Sf. Marina.
96
Pe raza jud. Muscel întâlnim câteva cruci votive încastrate în diverse locuri: în pereții unor
lăcașuri de cult, precum Crucea logofătului Udriște Năsturel în fațada sudică a bisericii parohiale
Sf. Nicolae din Nămăești; în zidurile de incintă ale bisericilor, precum la Suseni-Dragoslavele (o
cruce din 1664/5 transferată în 1900 de pe Dealul Mateiaș) și la Albești Muscel; în pereții unor
locuințe particulare, având rol apotropaic, cum este cazul Crucii slavone din Dragoslavele, aduse
dintr-o zonă periclitată de viituri și încastrată în soclul casei Arsu (Cf. Calinic Argeșeanu, Gr.
Constantinescu, Monumente..., p. 71).
94
95
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Aici a găsit-o Gr. Tocilescu în 1889, deplângând faptul că inscripția de
pe muchiile laterale ale Crucii nu se mai putea citi din cauza încastrării în zid.
Ca și Pappazoglu un deceniu jumătate mai devreme, el semnalează și prezența
replicii din 1790 în curtea lui Nae Ionescu Berechet, cerând transferarea ei la
Muzeul pe care intenționa să-l organizeze în oraș 97.
O impresionantă fotografie realizată de Ion Niculescu, probabil în
primăvara anului 1891 98, dezvăluie ochilor noștri imaginea Crucii la scurt timp
după încastrarea sa în fațada prăvăliei lui Nae Berechet.
Pe o bancă în fața acesteia, șade străbunicul meu alături de o calfă și de
un copil (fiul său Costică) ce ține în brațe o pisică. În spatele lor se profilează
majestuos Crucea Jurământului, lângă care, într-o firidă, arde o candelă, iar pe
ușile de lemn ale prăvăliei se distinge cu greu o urare scrisă cu cretă, rămasă
din iarna ce tocmai trecuse: „Anul Nou cu Berechet!”.

UN MONUMENT EMBLEMATIQUE ET SON HISTOIRE OUBLIEE:
LA CROIX DU SERMENT DE CÂMPULUNG-MUŞCEL
Résumé
A bonne raison, la ville de Câmpulung peut être nommée „la ville des
croix en pierre”, car plus de 60 croix votives veillent depuis des centaines
d’années les cours des églises et les carrefours des rues. Dans ce groupe très
nombreux, La Croix du Serment (Crucea Jurământului) se remarque par le
contenu de son inscription, par son ornementation ainsi que par son rôle dans la
vie urbaine médiévale de Câmpulung Muscel. C’est l’analyse de cette Croix
sous divers aspects qui fait l’objet de notre étude, déterminée tant par le voile
d’ignorance qui recouvre cet important monument que par le lien personnel qui
m’attache à la maison qui l’abrite actuellement dans sa façade.
Outre une série de motifs phytomorphes, cosmiques (11 étoiles) et
géométriques, le décor des branches supérieures de la Croix et complété par
quelques monogrammes grecs et initiales slavonnes, à rôle liturgique, qui, dans
diverses combinaisons, se retrouvent aussi sur d’autres croix votives de la ville
Gr. Tocilescu, Raport către Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, ANIC, Fond MCIP,
dosar 11/1889, f. 16v. Mărturia lui Tocilescu contrazice informația oferită în 1929 de D. Băjan,
Crucea..., p. 22, potrivit căreia Crucea din 1790 a fost dusă în Piața agroalimentară între 18641867. Cum ne este imposibil să ne imaginăm un dublu itinerar al Crucii, dus-întors, pe ruta casa
Berechet-Piață, în mod cert ea a fost așezată în Piață după 1889.
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ou d’autres villes de la Valachie. L’inscription proprement-dite, précédée par le
blason à l’aigle croisé, place la Croix du Serment dans la catégorie des «croix
document», une catégorie très rare en Valachie à l’époque médiévale. Elle
reproduit le texte d’un document princier émis par Duca Vodă, par lequel
étaient confirmés les anciens privilèges des habitants de Câmpulung, privilèges
qui, selon la tradition de la ville et l’inscription elle-même, leur avaient été
accordés par le légendaire „Radu Negru Vodă” lui-même. Une analyse
comparative entre la Croix et les deux inscriptions votives placées par le prince
Matei Basarab à l’église du monastère de Câmpulung, sa fondation, relève une
source commune, peut-être l’ancienne inscription votive de la Cour Princière
de cette ville.
L’élévation de la Croix du Serment, le jour de Noel 1674, dans
l’ancienne Place de la ville représente le point culminant d’un âpre combat
entre les dirigeants de la ville et les higoumènes du monastère Câmpulung,
dont l’enjeu était la reconnaissance, par le voivode, d’importants droits et
privilèges. L’importance de la Croix résulte aussi du rôle qui lui revenait dans
la consécration des maires (judeti) de la ville, qui prêtaient serment devant elle
le jour de leur investiture annuelle. La détérioration de la Croix de Duca Vodă
a déterminé la réalisation d’une réplique en 1790, qui prenne la fonction de la
Croix originelle, encastrée depuis lors dans la façade d’une maison. A partir
des témoignages dont nous disposons, nous avons essayé de démontrer que
l’emplacement des deux exemplaires de la Croix du Serment est resté le même
au long du temps jusqu’à nos jours.
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Anexa I
Transcrierea textului inscripției de pe Crucea Jurământului, 167499.
Întru numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, rădicatu-s-au
această cinstită și dumnezeiască cruce întru slava și cinstea Nașterii Domnului
nostru IC XC și întru pomeana domniei mele, Io Duca voevod și a doamnei
domniei mele Anastasia și a fiului domniei mele Io Constantin voevod.
Văzând domnia mea mila orașului Câmpulung cum să fie ertat de
vama de pâine, să nu dea vamă domnească și oroșanii să nu dea vamă ori den
ce vor vinde, cum au fost ertați de răposatul Radul Negrul voevod, când au fost
leatul 6723 și de Alexandru Iliaș, fost-au leatul 7136 și de alți răposați domni,
precum scrie în cărțile ceale bătrâne și în pisania sfintei mănăstiri care iaste
pusă deasupra ușii besearicii întărită de răposatul Matheiu voevod cu mare
blestem, iar când au fost acum în zilele domniei meale, venit-au județul cu
oroșanii cu jalbă la domnia mea, spuind cum că le strică călugării mila
orașului ce au avut de la alți domni bătrâni.
Întru aceea domnia mea văzând cărțile ceale bătrâne și ce scrie în
pisania sfintei mănăstiri, domnia mea încă am întărit mila cu această cinstită
cruce, ca să fie ertați. Așijderea și pentru judecata orașului, pe orășani să-i
judece județu cu 12 pârgari și cu bătrânii orașului, iar călugării sau pârcălabii
sau măcar alții să nu aibă a să amesteca ca să strice judecata și obiceiul lor,
ce au fost de la alți domni bătrâni, ci toate legile și judecățile lor să fie
stătătoare și nici județul să n-aibă voe a lua vamă de la orășani ori de ce vor
vinde și de domnia mea de acestea câte scrie mai sus.
Iar cine nu va întări mila orașului să fie proclet și anatema.
Și ispravnic au fost Andrea județu cu 12 pârgari, m-ța dec(emvrie) 25
vă leat 7183.
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