
Introducere 

ăzboiul pentru reîntregirea neamului românesc a 

constituit una dintre paginile de aur ale istoriei 

României moderne, atât prin sacrificiul uman, dar și prin 

dramatismul desfășurării evenimentelor. Bătălia pentru 

Câmpulung s-a înscris și ea în aceasta pagină, având 

însemnătatea sa în evenimentele ulterioare ce i-au urmat, 

Câmpulung Muscel, întâia reședință domnească a Țării 

Românești meritând cu prisosință un astfel de rol, de 

apărare în calea invaziei Puterilor Centrale. 

Luptele din zona Dragoslavele-Mateiaș-Câmpulung 

constituie conceptul fundamental al acestei lucrări, atât 

prin definirea forțelor combatante și a realizării unei 

descrieri detaliate a înzestrării și organizării lor, cât și prin 

reliefarea rolului operațiunilor militare din această zonă 

întreprinse în perioada octombrie-noiembrie 1916, 

determinant pentru desfășurarea ulterioară a luptelor de 

pe teritoriul României. 

Pentru ca cititorul să aibă o imagine de ansamblu și să 

înțeleagă cât mai bine evenimentele din toamna anului 1916, 

desfășurate în zona Dragoslavele-Mateiaș-Câmpulung, am 

considerat că este necesar să realizez o descriere amănunțită 

a zonei atât din punct de vedere geografic, dar și istoric și 

sociologic. De asemenea în cele ce urmează, voi analiza 

succint, atât contextul politic intern si internațional și factorii 

care au dus la declanșarea acestui prim conflict mondial cât 

și motivele care au făcut România să renunțe la poziția 

adoptată inițial la data de 21 iulie/3august 1914, prin decizia 

Consiliului de Coroană de la Sinaia, desfășurat în Castelul 

Peleș, de stat neutru și intrarea, la data de 14/27 august 1916, 

alături de Antantă, în Primul Război Mondial. Totodată, 
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lucrarea de față, nu ar fi completă fără o analiză temeinică și 

obiectivă asupra situației armatei române din anul 1916, 

bătălia pentru Câmpulung făcând parte din planul armatei 

române de apărare a trecătorilor din munții Carpați, strategie 

ce avea ca scop final oprirea contraofensivei declanșate de 

armatele Puterilor Centrale pe frontul din Transilvania, 

stabilizarea unui dispozitiv defensiv pe aliniamentul zonei 

muntoase și imediat ce situația frontului ar fi permis, reluare 

ofensivei. Pe de altă parte, planul Marelui Cartier german 

urmărea străpungerea liniei de apărare a armatei române în 

trecătorile care însemnau accesul spre cel mai scurt traseu la 

capătul căruia se găsea capitala țării, București.  

Lucrarea de față are ca obiectiv principal expunerea, 

dar și analiza rolului pe care bătălia pentru apărarea 

Câmpulungului l-a avut în desfășurarea ulterioară a 

luptelor de pe teritoriul României în Primul Război 

Mondial, lupte care au dus în final la reîntregirea 

teritoriului românesc, prin Marea Unire de la 1918, care 

reprezenta, de altfel, obiectivul fundamental al societății 

românești încă de la sfârșitul veacului al XIX-lea. Mi-am 

propus de asemenea, ca prin această lucrare să așez 

Câmpulungul, ,,prima rezidență a României”1, cum frumos 

denumea orașul C.D. Aricescu în cartea sa ,,Istoria 

Câmpulungului”, pe harta marilor bătălii românești din 

Primul Război Mondial. Și nu în ultimul rând, un alt 

obiectiv al lucrării de față, este acela de realiza o 

inventariere a monumentelor ridicate în memoria eroilor 

căzuți pentru apărarea Câmpulungului, acolo unde au avut 

loc operațiunile militare, la Rucăr, Dragoslavele, Lerești, 

Voinești, Valea Mare-Pravăț, Cândești, Albeștii de Muscel, 

Bughea de Sus, Bughea de Jos, Mățău, Bădeni, Cetățeni, 

Stoenești și nu în ultimul rând Câmpulung. 

 
1 C.,D., Aricescu, Istoria Câmpulungului prima rezidență a 
României, București, Editura Ars Docendi, 2007, p.3. 
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În capitolul de început, Orașul Câmpulung în 

anul 1916, voi face o descriere geografică a primei 

rezidențe a României după cum îi plăcea ,,cetățeanului” 

Aricescu să numească orașul. 

Așezat la ,,poalele Carpaților musceleni”, cum frumos îi 

denumea preotul Ioan Răuțescu, în una din monografiile 

orașului, Câmpulungul ,,se întinde pe o vale răcoroasă, la 

poalele munților. Dealuri acoperite de livezi îl adăpostesc de 

vânturi. Râul Târgului îl spală și-l înveselește cu undele lui 

limpezi și gălăgioase. Străzile sunt drepte, curate, umbrite 

de arbori; mai toate casele au grădină. Unde te uiți numai 

flori: răzoare de flori pe lângă ostrețe, glastre de flori în 

cerdacuri și pe la ferestre, orașul tot împodobit cu flori”2. De 

asemenea am considerat că este important să menționez 

câteva aspecte din istoria orașului Câmpulung, plecând din 

cele mai îndepărtate vremuri și până în anul 1916. 

În cel de-al doilea capitol al lucrării de față, Armata 

română în perioada 1914-1916, voi face o analiză 

critică și detaliată a situației în care se găsea întreaga 

armata română în anul 1916, având la bază, printre alte 

documente, și datele furnizate de colonelul Vasile 

Rudeanu, care începând cu data de 1 aprilie 1914 fusese 

numit în funcția de director superior al Armamentului. Voi 

aborda atât situația armatei române în perioada de 

neutralitate a României (28  iulie 1914 – 27 august 1916), 

cât și situația ei la intrarea României în război. 

Capitolul al treilea va fi dedicat în întregime 

militarilor musceleni participanți direcți la luptele pentru 

apărarea Câmpulungului. Intitulat  Prezența militară 

în Câmpulung în anul 1916 capitolul va cuprinde o 

mică istorie a celor două regimente care au avut reședința 

aici, Regimentul 30 Dorobanți ,,Muscel” și Regimentul 70 

 
2 Alexandru Vlahuță, România pitorească, București, Editura 
Curtea Veche, 2011, p. 69. 
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infanterie, de la înființarea lor și până la intrarea 

României în Primul Război Mondial.  

În capitolul al patrulea, intitulat Forțele 

combatante participante la luptele din regiunea 

Dragoslavele-Mateiaș-Câmpulung, mi-am propus 

să trec în revistă armatele participante, dar și să realizez o 

analiză comparativă, până la nivel de divizie, a structurilor 

de comandă ale armatei a II-a române, la conducerea 

căreia s-a aflat generalul de divizie Alexandru Averescu, pe 

de o parte și a forțelor  militare ale Puterilor Centrale pe 

de altă parte, reprezentate de armata a IX-a germană, 

aflată sub comanda generalului-maior Erich von 

Falkenhayn și armata austro-ungară, reprezentată în 

luptele din această zonă de brigada a 8-a alpină, condusă 

de colonelul Rath. 

Armatele aliate, germane și austro-ungare au trimis în 

ofensiva care avea ca obiectiv intermediar cucerirea orașului 

Câmpulung, ținta finală fiind accederea rapidă pe ruta cea 

mai scurtă către București, grupul Morgen constituit din 

două divizii aparținând armatei a IX-a germană, Divizia 12 

Infanterie Bavareză și Divizia 76 Infanterie Prusacă. Alături 

de cele două divizii germane a participat la aceste operațiuni 

și brigada a 8-a alpină austriacă alcătuită din stirieni, ruteni, 

herțegovineni și bosniaci. 

Armata română a opus inamicului în luptele de pe 

culoarul Rucăr-Dragoslavele-Mateiaș două divizii. A fost 

adusă pentru apărarea în primă fază a Branului si în cele 

din urmă a Câmpulungului, Divizia 22 comandată de 

generalul de brigadă Aristide Razu. De asemenea în 

dispozitivul de luptă a fost dislocată și Divizia 12 adusă de 

la Ploiești care avea în componența sa Regimentul 70 

Infanterie, cu garnizoana în Câmpulung. La comanda 

Diviziei a 12-a s-a aflat generalul de brigadă Traian 

Găiseanu. Grupul de armate compus din diviziile 12 și 22 a 

primit numele Nămăești la comanda sa fiind numit la data 

de 5 octombrie 1916 generalul de brigadă Traian Găiseanu. 
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Începând cu data de 19 octombrie 1916 generalul de divizie 

Dumitru Cotescu avea să preia comanda Grupului 

Nămăești. Practic pentru apărarea Câmpulungului 

fuseseră dislocate două din cele patru divizii ce alcătuiau 

Armata a II-a aflată sub comanda generalului de divizie 

Alexandru Averescu. 

Diviziile românești erau structurate și echipate în mod 

inegal. Astfel, diviziile 1-10 care erau mai vechi, aveau 

ofițeri activi, în timp ce diviziile 11-15 erau structuri noi, 

create special pentru campania din 1916 prin 

transformarea vechilor comandamente teritoriale, iar 

diviziile 16-23 erau formate din regimente luate de la 

diviziile mai vechi. Practic diviziile 1-10 erau considerate 

cele mai bune, diviziile 11-15 medii ca valoare și dotare, iar 

16-23 slabe. Dacă ținem cont că în bătălia pentru apărarea 

Câmpulungului au luptat diviziile 12 și 22, putem spune că 

dispozitivul de luptă desfășurat la Dragoslavele-Mateiaș a 

fost unul de valoare medie spre slabă. Dar această 

clasificare nu s-a respectat deloc în timpul luptelor, 

echiparea precară a armatei române fiind compensată cu 

dăruirea și vitejia cu care ostașii români s-au bătut pentru 

fiecare palmă de pământ. De asemenea mitralierele erau 

alocate  astfel: diviziile 1-10 aveau șase secții de mitraliere 

pe regiment, diviziile 11-15 aveau o secție  (două 

mitraliere) pe regiment, iar diviziile 16-23 aproape că nu 

aveau deloc mitraliere în dotare. 

În cel de-al cincilea capitol, Bătălia pentru 

Câmpulung sunt descrise atât pregătirile pentru 

operațiunile militare desfășurate în zona Dragoslavele-

Mateiaș-Câmpulung și luptele care au debutat prin 

ocuparea satului Dragoslavele la data de 3/16 octombrie 

1916 de către trupele germane și austro-ungare, cât și 

retragerea armatei române. Rezistența eroică a soldaților 

români pe muntele Mateiaș timp de aproape o lună și 

jumătate, ajutorul acordat armatei de către civilii 

musceleni, până la retragerea trupelor la data de 16/29 



20   Eduard Matei 

noiembrie 1916 (ordinul de retragere a fost dat în data de 

15/28 noiembrie 1916) , ca urmare a spargerii frontului de 

pe Jiu, a însemnat imens pentru armata română și așa 

decimată de contraofensiva armatelor inamice. 

Întârzierea provocată inamicului, prin rezistența 

disperată a armatei române pe aliniamentul Leaota-Mateiaș-

Pravăț-Cândești a permis armatei din vestul țării să se retragă 

și să se reorganizeze în Moldova. În plus, Bucureștiul ar fi 

căzut în luna octombrie dacă Câmpulungul era cucerit, de aici, 

existând cea mai scurtă cale către capitala țării. Au fost luate în 

calcul de comandamentul german două rute de acces. Unul 

dintre traseele ce ducea la București era prin Târgoviște, pe 

drumul de la Dragoslavele ce duce în Stoenești, cea de-a doua 

cale fiind prin Pitești, unde Grupul Morgen ar fi urmat să facă 

joncțiunea cu grupul Krafft care venea dinspre Curtea de 

Argeș. Împreună ar fi urmat să atace capitala. 

Dar Câmpulungul nu a fost cucerit de germani, ci a 

fost cedat, sacrificat, ca măsura de precauție din cauza 

spargerii frontului de pe Jiu, intrarea trupelor inamice în 

orașul evacuat făcându-se fără glorie la data de 16/29 

noiembrie. 

În memoria ostașilor căzuți în luptele pentru apărarea 

Câmpulungului, în capitolul șase, intitulat  In 

memoriam, sunt menționate atât monumentele ridicate 

în zonele unde au avut loc luptele și împrejurimi, fie din 

donații particulare, fie cu ajutorul societății Mormintele 

Eroilor și pe a căror cruce sunt scrise numele eroilor 

căzuți în luptele din zona Dragoslavele-Mateiaș-

Câmpulung, cât și străzile din Câmpulung Muscel pe care 

municipalitatea a hotărât, în amintirea și spre cinstea 

vitejiei lor și a spiritului de sacrificiu de care au dat 

dovadă, dându-și viața pentru idealul românesc de 

veacuri, acela de unitate națională, să le denumească cu 

numele celor căzuți în bătăliile pentru întâia capitală a 

Țării Românești și nu numai. 



I. Orașul Câmpulung în anul 1916 

I.1. Particularitățile orașului Câmpulung  

și împrejurimile 

eședință a județului Muscel în anul 1916, orașul 

Câmpulung, a cărui denumire în limba maghiară 

este Hosszúmező, iar în limba germană Langenau, se află 

situat la o altitudine de circa 578 de metri deasupra 

nivelului mării, fiind așezat de o parte și de alta a Râului 

Târgului, în mijlocul depresiunii muntoase ce îi poartă 

numele, la poalele Carpaților musceleni.  

Câmpulungul, o vale prelungită între dealuri, ,,s-a 

dezvoltat în lungul văii râului care străbate orașul, străzile 

sale fiind dispuse paralel cu Râul Târgului. Drumul 

principal este cel  care alături de Râul Târgului taie 

așezarea de la sud la nord, trecând peste dealuri și râu 

spre Brașov. Această cale centrală, drumul Brașovului, 

avea să fie numită în secolul al XIV-lea ulița principală a 

târgului, pentru ca mai apoi să fie denumită strada Negru 

Vodă”3. Oraș cosmopolit, devenit în timp un fel de stațiune 

de vară pentru elita românească, Câmpulungul cu ale sale 

celebre ,,Bulevard Pardon”4 și ,,Grădina Publică Merci”5 

era populat de vile cochete. Băile Eforiei Crețulescu erau și 

ele un alt punct de atracție pentru vizitatori. 

 
3 Gheorghe I. Cantacuzino, Începuturile orașului Câmpulung și 
Curtea Domnească. Aspecte ale civilizației urbane la 
Câmpulung, București, Editura Academiei Române, 2011, p.22. 
4 https://muscelpedia.ro/galleries/carti-postale-muscel.php, 
16.06.2018. 
5  Ibidem, 16.06.2018. 
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Grădina Publică Merci. 

 

 

 

Bulevardul Pardon. 

 

Dar, ,,ceea ce Câmpulungul are propriu, este 

fermecătoarea împrejurime a naturii. Aiurea, unde dragostea 

de munți face parte din trebuințele omului cult, 

Câmpulungul ar juca același rol ca și Insbruck și Salzburg. 
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Nici Sinaia nu este mai favorizată. Nu e vorba numai de 

cadrul imediat, colnice umbrite în primăvară de norii florilor 

de pruni, ci de lenea pătrundere în inima înălțimilor pline de 

tainice frumuseți. Pe valea din ce în ce mai îngustă a Râului 

Târgului, răcoroasă și numai ferige, duce cărarea spre culmea 

Iezerului și a Păpușii, iar de acolo ținând plaiul, sui până la 

Negoi. E urcușul obișnuit de munte, ademenitor deodată, 

obositor mai pe urmă, răsplătind apoi prin priveliștea largă, 

variată, înviorătoare”6. 

La ieșirea din cartierul Șchei, imediat ce treci peste Râul 

Târgului, se face la stânga un drum ce duce spre Lerești, 

așezare situată pe valea Râului Târgului. De aici se poate 

ajunge prin valea lui Pătru la stâna din muntele Găinațu și 

mai departe spre vârful Păpușa. ,,Lanțul de munți ce se lasă 

din Păpușa, Grădișteanul, Găinațul Mare și Mic, Mușuroaele, 

Dobriașul Mare și Mic țărmurește malul stâng al Târgului, iar 

peste muchie malul drept al Argeșului isvorât și el de 

departe, tot din Păpușa. Până la Nămăești, Argeșelul nu 

întâlnește nici o așezare omenească, dar devale se strecoară 

printre muscelele mândre ale Mateiașului, Bogăteștilor, 

Suslăneștilor, văi pe care le ghicești, dealuri înveselite de 

mulțimea caselor și livezilor”7. 

Mergând pe șoseaua principală ce duce spre Brașov, 

una dintre cele mai trainice șosele de munte de la noi,  

cum urci dealul din Valea Mare-Pravăț, în partea dreaptă 

drumul te poartă spre Bilcești, iar în stânga se află 

Nămăeștiul unde funcționează un schit de maici. Biserica 

este săpată în stâncă și adăpostește o icoană făcătoare de 

minuni. Legenda spune că icoana a fost adusă pe aceste 

meleaguri de către Sfântul Apostol Andrei, care ar fi 

descoperit grota. Văzând că în grotă nu este nimeni, ar fi 

 
6 Ion Simionescu, Orașe ale României, București, Editura Cartea 
Românească, 1929, pp. 108-109. 
7 Adrian Săvoiu, Câmpulungul în mărturiile vremii, București, 
Editura Ars Docendi, 2008, p. 171. 
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exclamat ,,Nemo est”8, de aici se pare provenind și numele 

localității Nămăești. Urcând spre Mateiaș, pe drumul 

pietruit ce șerpuiește lin aidoma unui șarpe, se ajunge în 

vârful muntelui. 

,,Abia ce ai trecut de piciorul pietros al Mateiașului și 

una din priveliștile cele mai șviteriene te oprește în loc, 

vrând-nevrând. E punctul unde șoseaua cotește spre 

Dragoslavele. Cel mai nesimțitor de frumusețile naturii e 

pironit spre admirare. Cel mai nesocotitor de podoabele 

naturale ale țării noastre nu poate aici să dorească Elveția. De 

pe coasta iute a muntelui pietros, ai înainte, atât de aproape 

de o gară, una din chemările naturii spre slăvirea ei”9. 

Din Dragoslavele, un sat foarte frumos, iluminat cu 

electricitate se poate urca pe vârful Piatra. Mergând pe 

șoseaua principală se ajunge imediat în Rucăr, care este 

situat la o altitudine de 630 de metri deasupra nivelului 

Mării Negre, fiind înconjurat de munți înalți acoperiți de 

păduri, de unde din când în când mai coboară câte un urs. 

Satul se află cam la o distanță de 22 de kilometri de 

Câmpulung, aici tradițiile locului fiind la mare prețuire. 

Din Dragoslavele, mergând pe valea Dâmboviței se ajunge 

la Stoenești. De aici ținând cursul râului Bădeanca, se urcă 

spre muntele Vâja și apoi se ajunge ușor în vârful muntelui 

Leaota situat la o altitudine de 2140 m. După Rucăr 

urmează Podul Dâmboviței de unde se poate urca pe 

muntele Sf. Ilie. La stânga sa se zărește vârful pietros al 

Vârtoapelor. De aici ,,se înlănțuiesc devale Roșu cu vârful 

Cioarii, Algâiul, Priseaca, iar la est se zărește culmea 

Leaotei ce desparte râurile Dâmbovița și Ialomița”10. 

Tot din Câmpulung, dacă parcurgi drumul călare spre 

Bughea, prin Albești ajungi pe valea Bratiei și de aici pe 

munții Portăreasa, Cernat și Danciu. Continuând drumul 

se poate urca pe culmea Iezerului, cu cele două vârfuri ale 

 
8 Nemo est, provine din limba latina – nu este nimeni. 
9 A. Săvoiu, op. cit., p. 158. 
10 Ibidem, p. 151. 
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sale, Iezerul Mare și Iezerul Mic și apoi reveni la 

Câmpulung prin valea Bătrânei. 

 

 
 

Bornă amplasată cu ocazia inaugurării drumului  

Câmpulung-Brașov. 

 

Până la Vama Giuvala, situată la o altitudine de 1200 

de metri este de parcurs o distanță cam de 40 de kilometri 

pe drumul a cărui construcție a început în anul 186911. 

Proiectată de către inginerii R. Condeescu și N. N. Furcă și 

executată de antreprenorii Gregorio și Tomaso Bosin, 

șoseaua avea să fie finalizată la data de 1 august 1891,  în 

mandatul lui C. Olănescu, Ministru al Lucrărilor Publice și 

al inspectorului general C. Zeuceanu. 

 
11 Colecția personală. 
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Centru economic și administrativ al județului Muscel, 

orașul Câmpulung populat de câteva familii de boieri 

înstărite, de negustori și meseriași, cunoaște o puternică 

dezvoltare începând cu a doua jumătate a secolului al  

XIX-lea. Agricultura și creșterea vitelor se numără printre 

îndeletnicirile locuitorilor din această zonă. În anul 1890 

existau în Câmpulung ,,un număr de 152 pluguri din lemn, 

32 de pluguri de fier, 34 de rarițe și 28 de mori de măcinat 

cereale (în creștere față de anul 1838, când sunt iden-

0tificate doar 17 mori). De asemenea, fabricarea țuicii din 

prună era un obicei al locuitorilor, în zonă existând în anul 

1838, aproximativ 78370 de pruni. Creșterea vitelor era o 

altă îndeletnicire a muscelenilor, dacă ținem cont că în 

anul 1838 în gospodăriile din Câmpulung existau 1684 de 

boi, 1100 de vaci, 1626 de oi, 24 de capre, 459 de cai și  

10 bivoli. 

Industria era și ea prezentă în Câmpulung prin fabrica 

de hârtie înființată în anul 1888 de către cei trei asociați, 

I.V. Socec, P. Ioanid și I. Ioanid. Victor Socec va construi 

la Câmpulung și o fabrică de var și de ipsos ce producea 

anual cam 25000 de tone de materiale de construcții. În 

anul 1908 au funcționat în oraș și o fabrică de cașcavaluri, 

două fabrici de săpun, o fabrică de lumânări de seu, o 

fabrică de tăbăcărie, una de postav a lui Pop și una de 

limonadă și de apă gazoasă. În anul 1904, Câmpulungul 

avea 33 tăbăcari, 20 de pantofari, 14 croitori, 16 tâmplari, 

rotari și dogari, 7 cojocari, 7 măcelari, 4 pălărieri, 4 zidari, 

6 doctori, 20 de avocați, 3 ingineri, 23 morari, 3 mecanici, 

3 plăcintari străini, 16 poverne, 54 de cârciumi, 2 farmacii, 

o librărie, o tipografie. Tot aici exista și târgul Sfântului 

Ilie, considerat unul dintre cele mai importante târguri din 

Țara Românească. 

Transporturile erau asigurate de serviciul poștal, 

orașul Câmpulung dispunând de 16 cai de poștă. Mărfurile 

erau transportate de chirigii sau cărăuși. Din anul 1887, 

Câmpulungul avea să fie legat de Golești printr-o cale 
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ferată inaugurată în vara aceluiași an, la data de 1 iulie. 

Avea să fie construită și o gară12. 

 

 
 

Gara din Câmpulung. 

 

În anul 1915, Obștea Câmpulung avea, 17600 de dramuri 

(unitatea de drepturi a moșnenilor înregistrați nominal în 

condica obștii), cuprinzând 44 de moși a 400 de dramuri; 

fiecărui moș atribuindu-se 224 de pogoane”13. Dacă în 

prima jumătate a secolului al XIX-lea, Câmpulungul avea 

o populație formată din ,,1494 de familii care numărau 

6266 de oameni, dispusă în cele nouă mahalale ale 

orașului, recensământul din anul 1899 a indicat un număr 

de 13439 de locuitori, din care 7153 erau bărbați și 626 

femei. În perioada 1903-1907 s-au născut în Câmpulung 

21243 de copii și au decedat 13668 de locuitori, populația 

 
12 https://muscelpedia.ro/galleries/carti-postale-muscel.php, 
16.06.2018. 
13 L. Hurdubețiu, Fl. Mârțu, N. Nicolaescu, Gh. Pârnuță, I. 
Stănculescu, Câmpulung – Muscel ieri și azi, Câmpulung-
Muscel, Consiliul Popular al orașului Câmpulung-Muscel, 1974, 
pp. 125 - 130. 

https://muscelpedia.ro/galleries/carti-postale-muscel.php
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orașului ajungând astfel în prima jumătate a secolului al 

XX-lea, la 15000 de oameni”14. 

Odată cu întemeierea orașului de către cavalerii 

teutoni, au fost aduși aici numeroși coloniști sași care au 

format o puternică comunitate catolică. În timp însă, 

această comunitate s-a diminuat, cea ortodoxă devenind 

majoritară. În prima jumătate a secolului al XX-lea mai 

erau menționați un număr de aproximativ 200 de locuitori 

credincioși care aparțineau parohiei catolice din 

Câmpulung. Acest număr redus de credincioși catolici era 

justificat și prin frecventele treceri ale acestora la religia 

ortodoxă. 

I.2. Scurt istoric al Câmpulungului din 

antichitate până în vremea  

Primului Război Mondial 

În sudul orașului Câmpulung, la Pescăreasa, 

descoperirea unei necropole din epoca bronzului, perioada 

timpurie, alături de descoperirile de la Albești și Malul cu 

Flori avea să dovedească existența pe aceste meleaguri a 

unor străvechi așezări omenești. Dovezi ale unei culturi 

dacice târzii s-au găsit și la Bughea de Sus și Apa Sărată, 

cartier situat în sudul orașului. De asemenea, la Cetățeni, 

lângă Câmpulung au fost scoase la iveală dovezi ale 

existenței unui puternic centru economic dacic. După 

cucerirea ei în anul 106, Dacia avea să devină provincie 

romană. Aflată la granița imperiului, rolul de apărare 

devenea astfel unul esențial în calea invaziilor barbare. Ca 

urmare, au apărut liniile fortificate, articulate cu castre de 

pământ sau piatră. Castrul roman de la Jidova, situat în 

sudul orașului Câmpulung, la Pescăreasa, era parte 

componentă a Limesului Transalutanus15 care se întindea 

 
14 Ibidem, pp. 139 – 140. 
15 Limes Transalutanus a fost construit de Septimius Severus cu 
scopul de a asigura linia Oltului (Limes Alutanus). După anul 
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pe o distanță de aproximativ 235 de kilometri și era 

alcătuit dintr-un număr de 13 castre.  

 

 
 

 

Limes Transalutanus – linie punctată roșie. 16 

 

Castrul de la Jidava (Jidova) avea rolul de a controla 

drumul prin pasul Bran și era singurul castru la a cărui 

construcție s-a folosit atât piatră, cât și cărămidă, fiind în 

același timp și cel mai mare, având o formă 

dreptunghiulară de 132 x 98m.  

Întemeiat după unii istorici în jurul anului 1211 de 

către cavalerii teutoni aflați în retragere către țara lor, 

după alții undeva în jurul anului 1290 de către Negru 

 
245 d.H, granița a revenit pe Olt (Limes Alutanus), iar Limesul 
Transalutanus a fost abandonat. 
16 https://ro.wikipedia.org/wiki/Transalutanus, 16.06.2018. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Transalutanus
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Vodă17, Câmpulungul a devenit prima reședință a 

Munteniei după anul 1330, în timpul domniei lui Basarab 

I care, după moartea sa, în anul 1352 a fost îngropat la 

Câmpulung.  

 
 

Stema orașului Câmpulung. 

 

Stema orașului18 este reprezentată de un scut albastru, 

cu un coif medieval de argint, în profil spre dreapta cu viziera 

închisă și lambrechini roșii; coiful timbrat cu acvilă cruciată 

de aur, privind spre stânga, cu aripile lăsate, ciocul și 

ghearele roșii. Scutul timbrat cu o coroană de argint cu cinci 

turnuri, din care iese o acvilă cruciată neagră privind spre 

dreapta cu aripile întinse, simbolizează vechiul oraș de scaun 

al voievozilor Țării Românești. Cel mai cunoscut izvor scris și 

cel mai vechi de altfel, care atestă existența viitoarei prime 

reședințe a Munteniei, datează din secolul al XIII-lea, el fiind 

reprezentat de inscripția în limba latină de pe piatra tombală 

a comitelui Laurencius de Longocampo – Hic spultus est 

comes Laurencius de Longocampo, pie memorie anno 

D(omi)ni MCCC – Aici este îngropat comitele Laurentius de 

 
17 Negru Vodă sau Radu Negru este un personaj controversat și 
contestat în istoriografie; acest nume este de fapt atribuit lui 
Tugomir sau Ticomir ori Thocomeryus în latină, tatăl lui Basarab I. 
18 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interbelic_Campulung 
_CoA.png , 16.06.2018. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interbelic_Campulung%20_CoA.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interbelic_Campulung%20_CoA.png
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Câmpulung, cel de pioasă amintire, în anul Domnului 1300, 

aflată în complexul Bărăția19, în biserica catolică Sfântul 

Iacob, sub sfânta masă din altar.  

 

 

Turnul Bărăției. 

 
19https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_B%C4%83r%C4%83%C8%9B
ia_din_C%C3%A2mpulung  , 16.06.2018. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_B%C4%83r%C4%83%C8%9Bia_din_C%C3%A2mpulung
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_B%C4%83r%C4%83%C8%9Bia_din_C%C3%A2mpulung
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Totodată, alături de acest izvor mai există grafitul din 

secolul al XIV-lea, aflat în biserica domnească din Curtea 

de Argeș, care menționează că ,,în anul 6860 (1351-1352) 

la Câmpulung a răposat marele Basarab voievod” și 

lespedea de mormânt a lui Nicolae Alexandru, fiul lui 

Basarab Vodă, pe a cărei suprafață apare anul 1364. Docu-

mentul care cuprinde privilegiile acordate negustorilor 

brașoveni de către Vladislav I la 5 ianuarie 1368, alături de 

documentul emis la 6 iulie 1395 din tabăra de ,,lângă satul 

numit Câmpulung”, care atestă trecerea și oprirea regelui 

Ungariei, Sigismund de Luxemburg, reprezintă unele 

dintre cele mai vechi izvoare documentare cu privire la 

orașul Câmpulung.  

În anul 1521, Neacșu Lupa, negustor din Câmpulung a 

trimis către Johannes (Hans) Benkner, jude al Brașovului 

o scrisoare prin care îl avertiza asupra mișcărilor otomane 

de la graniță. Este cel mai vechi document păstrat, scris în 

limba română (formulele de introducere si de încheiere 

sunt în slavonă). 

Sub domnia lui Nicolae Mavrocordat, în anul 1716, 

prințul Eugeniu de Savoia, comandant al armatelor austriece, 

avea să ocupe Câmpulungul, interesat fiind ca prin această 

manevră militară să asigure granița Transilvaniei.  

În anul 1737 turcii au invadat Câmpulungul și au dat foc 

Mânăstirii Negru Vodă, Bărăției, dar și unei mari părți a 

orașului20. Vreme de câțiva ani orașul avea să rămână pustiu.  

Dar nu numai armatele străine au zguduit orașul din 

temelii. La început de secol XIX, în anul 1802, avea să aibă 

loc un mare cutremur care a distrus un însemnat număr de 

case și a provocat mari stricăciuni Mânăstirii Negru Vodă. 

 
20 Incendierea orașului Câmpulung a fost un act de represiune al 
turcilor, ca urmare a omorârii la 29 iulie 1737 de către un mic 
grup de austrieci comandat de un colonel ce a intrat în 
Câmpulung pe la vama Dragoslavele, a tuturor turcilor aflați în 
Târgul de Sf. Ilie din oraș. 



Bătălia pentru Câmpulung 1916    33 

Odată cu anul 1848, vocea câmpulungenilor s-a făcut 

auzită și prin participanții săi de seamă, C.D Aricescu, I.D. 

Negulici, Dimitrie Jianu, Ioan Brezoianu la evenimentele 

revoluționare de la mijlocul veacului al XIX-lea. 

Câmpulungul avea să fie reprezentat în Războiul de 

Independență din anul 1877, de batalionul de infanterie, 

ce își avea garnizoana în oraș. Aflat sub comanda 

maiorului Dimitrie Giurescu militarii musceleni aveau să 

participe la luptele de la Rahova, suferind mari pierderi. 

Printre cei care aveau și-au pierdut viața în asaltul asupra 

redutei de la Rahova s-a aflat si maiorul Dimitrie 

Giurescu. În memoria acestuia, în anul 1898, În curtea 

Regimentului 30 Dorobanți – Muscel a fost dezvelit un 

bust realizat  din bronz. 

În campania militară întreprinsă de armata română în 

Bulgaria cu ocazia celui de al doilea Război Balcanic, 

garnizoana Câmpulung a trimis Regimentul 30 Dorobanți 

Muscel. 

La aproape două sute de ani de la ocupația austriacă, 

Câmpulungul avea să treacă din nou prin furcile caudine 

ale războiului, fiind de această dată ținta armatelor 

Puterilor Centrale, armata germană și cea austro-ungară. 

 


