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ABSTRACT: This article aims to celebrate 500 years since the writing of 
“The Letter of Neacșu of Câmpulung” (in original: “Scrisoarea lui Neacșu 
din Câmpulung”), 29–30 June 1521. We first briefly describe the docu‑
ment written in Romanian making use of the Cyrillic alphabet – a letter 
addressed by Neacșu Lupu, the merchant mayor of Câmpulung, in today’s 
Argeș County, Romania, to Johannes Benkner, the merchant mayor of 
Brașov, in today’s homonym county, Romania, describing the movements 
of the Ottoman troops on the banks of the Danube River. Next, we pre‑
sent the educational contexts in which Romanian and foreign learners are 
exposed to the letter, as well as some of the numerous academic research 
studies that have focused on the document over the decades, and refer to 
the diverse academic, diplomatic, cultural and media events dedicated 
to this paramount celebration of Romania’s leading cultural landmark.
KEYWORDS: the first recorded document written in Romanian, Neacșu 
Lupu, Johannes Benkner, the Ottoman Empire, Municipalities of 
Câmpulung and Brașov – Romania. 

Articolul de față se alătură altor materiale și studii dedicate împlinirii 
a 500 de ani de la redactarea Scrisorii lui Neacșu din Câmpulung, 29–30 iunie 
1521, cel mai vechi text scris în limba română păstrat până astăzi. După o 
scurtă descriere a documentului epistolar, ne propunem să ilustrăm prezența 
acestuia ca reper cultural fundamental în contextul școlar și academic în care 
se studiază și cercetează științific. De asemenea, facem referire la multitudi‑
nea de evenimente dedicate Scrisorii... la al cincilea centenar, organizate de 
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mediul academic, diplomatic, cultural, precum și la câteva dintre aparițiile 
media dedicate acestei importante aniversări, care conferă Municipiului 
Câmpulung din județul Argeș statutul de „Capitală a scrisului românesc”.

Scurtă descriere
Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, Scrisoarea lui 

Neacșu din Câmpulung este o scrisoare cuprinzând informații referitoare 
la mișcările armatei turcești pe malurile Dunării, trimisă în 1521 de către 
Neacșu din Câmpulung (Muscel) lui Johannes Benkner, judele Brașovului. 
Cel mai vechi text datat, scris în limba română, care s‑a păstrat până azi. 
(Dexonline, nedatat)

Așa cum s‑a arătat în numeroase publicații, conținutul Scrisorii... este 
redactat în limba română cu litere chirilice, iar formulele de adresare și 
încheiere sunt redactate în limba slavonă. „Dar desfăcându‑se de aceste coji 
ale formei slavone, miezul limbii române se înfățișează curat și limpede” 
(vezi Cartojan, 1940, p. 47, care face referire și la alte texte scrise în limba 
română anterior Scrisorii..., dar care, din păcate, nu s‑au păstrat până azi). 

Documentul este scris de câtre negustorul Neacșu Lupu din Câmpulung 
Muscel, despre care Mîrțu (1980, p. 248) scrie că ar fi fost și „județ” (i.e. cărmu‑
itor, conducător, primar) al orașului de expediție. Destinatarul este Johannes 
Benkner (transcris și ca Bekner Hanăș, Benckner Johann), judele (i.e. cărmu‑
itorul, judecătorul, primarul) Brașovului. Conținutul are un „dublu profil”: 
politic și economic (idem). Analizând conținutul epistolei, Mîrțu (1980) con‑
sideră că documentul atestă „dubla calitate a celor doi corespondenți omologi, 
respectiv județi și negustori amândoi” (pp. 248–249). Reținem afirmația că:

Folosirea limbii române în scris, de către județ, ca exponent și conducător 
al maselor orășenești, ce utilizau limba vorbită de poporul nostru în con-
semnarea scrisă a tranzacțiilor lor economice, cantitative în Câmpulungul 
medieval, al sec. XVI, era o urmare firească și a profesiei sale de negustor, 
atestată documentar […]. Mîrțu (1980, pp. 250–251)

Scrisoarea... „a fost descoperită în 1894 de Friedrich Stenner în arhivele 
din Braşov unde se păstrează şi în prezent” (Erich, 2021, p. 80). Mai precis, ori‑
ginalul se află în Colecția de documente Stenner a filialei Brașov a Arhivelor 
Naționale ale României (cf. Arhiva Medievală a României, nedatat). Redăm 
mai jos în imagini, facsimilul scrisorii și textul transcris cu litere latine:
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Foto nr. 1 – Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung cătră jupan 
Hănăș Begner din Brașov, 29–30 iunie 1521, Câmpulung 

Muscel, facsimil, sursa: Cartojan (1940, p. 46).

Foto nr. 2 – „Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung, cel mai vechi document scris 
în limba română (500 de ani)”, sursa: Arhivele Naționale ale României (2021).
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Unde și când se studiază Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung
Pentru a afla când începe studiul Scrisorii..., am consultat atât progra‑

mele școlare publicate pe site‑ul Ministerului Educației, cât și manualele 
școlare aprobate de acesta (cf. MinEdu. CNPEE, nedatat, și respectiv MEC.
CNPEE, nedatat). Pe de o parte, în programele școlare, Scrisoarea... nu este 
menționată la nicio clasă – nici măcar la clasa a XI‑a, disciplina Limba 
și literatura română, unde „conținuturile din domeniul literaturii sunt 
grupate în următoarele module: Fundamentele culturii române, Perioada 
veche, Perioada modernă […]” (cf. MEC, 2006, p. 2), iar Perioada veche 
trebuie exemplificată prin texte precum „Viiața lumii de Miron Costin, frag‑
mente relevante din scrierile cronicarilor, Cazania lui Varlaam, Didahiile 
lui Antim Ivireanul, Biblia de la Bucureşti etc. […], Istoria ieroglifică de 
Dimitrie Cantemir” (idem, p. 7). Nici la disciplina Istorie programele nu 
fac referire la Scirsoare..., doar la arii tematice în care s‑ar putea face referire 
la ea: „Europa Medievală” – clasa a V‑a, „Evul Mediu românesc” – clasa a 
VIII‑a, „Popoare și spații istorice”, Antichitate și Evul Mediu – clasa a IX‑a 
(cf. MENCȘ, 2017, pentru învățământul gimnazial și MECT, 2004, pentru 
învăvământul liceal). Consultând programa pentru examenul național de 
Bacalaureat, nu am regăsit o mențiune explicită a Scrisorii.., dar ar putea fi 
inclusă în aria tematică „Popoare și spații istorice – Romanitatea români‑
lor în viziunea istoricilor” (cf. MinEdu, 2021).

Pe de altă parte, consultând manualele pentru învățământul preuni‑
versitar, am regăsit Scrisoarea... în conținutul unor manuale atât la ciclul 
gimnazial, cât și la ciclul liceal. În ciclul gimnazial, Scrisoarea ... este amin‑
tită în clasa a VII‑a, la disciplina Limba latină, în cadrul lecției despre 
„Elemente de limbă latină”, secțiunea „Geneza limbilor – Limbă‑mamă/
Limbă‑fiică, relația dintre factorul istoric și cel lingvistic” (cf. Grațianu & 
Popp, 2017). Elevii află că Scrisoarea... este unul dintre „.primele texte scrise 
în limbi romanice [care] au apărut între secolele IX și XVI” (p. 27) și sunt 
invitați să exerseze transcrierea unui fragment de text în limba română de 
astăzi. În ciclul liceal, Scrisoarea ... se studiază în clasa a XI‑a, la disciplina 
Limba și literatura română, în cadrul lecției intitulate „Fundamente ale 
culturii române”, secțiunea despre „Originile și evoluția limbii române” 
(cf. Iancu & Bălu, 2014). Elevii pot citi scrisoarea în întregime și sunt 
implicați în diverse activități pe marginea textului, pentru conștientizarea 
aspectelor ce țin de: grafie, vocabular și gramatică, manieră de organizare 
a textului, încadrarea în stilul literar epistolar. Din păcate, în manualele 
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digitale de istorie nu am regăsit Scrisoarea ... menționată la niciuna dintre 
clasele unde aria tematică este compatibilă cu studierea epistolei: clasele 
a V‑a sau a VIII‑a (pentru clasa a IX‑a nu există încă manuale în format 
digital).

La nivel universitar, Scrisoarea... este, desigur, prezentă în programa 
de studiu la programe de licență de la specializări din domeniul științe 
umaniste și arte, ramurile filologie sau istorie. În plus, în cercetarea 
întreprinsă am descoperit că documentul este prezent și în testele de la 
admiterea la specializări din domeniul științe sociale, ramura științe eco‑
nomice – cf. SNSPA (2015), unde Scrisoarea... face obiectul unui item de 
examen de admitere la Facultatea de Management.

La nivel postuniversitar, am regăsit mențiuni ale Scrisorii... într‑un 
curs pentru cadrele didactice care predau istorie (cf. Nițu, 2005). Scrisoarea... 
este amintită în cadrul lecției despre „Ştiințele auxiliare minore specifice 
cercetării în cadrul arhivelor”, secțiunea „Paleografie” (p. 65).

De asemenea, este foarte important de menționat că nu doar românii 
trebuie să știe despre existența Scrisorii... și importanța ei penru cultura 
românească! În ghidul intitulat „Obținerea rezidenței pe termen lung şi 
a cetățeniei române”, Scrisoarea... este amintită în secțiunea dedicată cul‑
turii românești în Evul Mediu, în cadrul capitolului intitulat „Repere ale 
culturii și civilizației românești” (cf. Iacob, Mocanu & Novac, 2015, p. 173). 
Desigur, ghidul menționează o mulțime de alte documente și scrieri ca 
repere culturale, întrucât își propune să îndeplinească și funcția „de sprijin 
didactic în cadrul procesului de adaptare la cultura și valorile societății 
românești, precum şi la sistemul său politic, economic şi social, culminând 
cu asimilarea unei noi identități naționale” (idem, p. 3).

Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung în cercetarea academică 
Deși nu ne propunem să oferim o imagine exhaustivă a cercetării aca‑

demice a Scrisorii..., dorim totuși să amintim câteva dintre domeniile în 
care am regăsit studii științifice pe această temă.

Cum era de așteptat, Scrisoarea... este obiect de studiu intens în dome‑
niul științe umaniste și arte, ramura filologie. Pe de o parte, o mulțime 
de publicații ale lingviștilor români analizează proprietățile fonetice, 
lexico‑gramaticale și semantice ale Scrisorii...: Academia Română (1965), 
Panaitescu (1965), Rosetti (1968), Ivănescu (1980), Rusu (1992), Cvasnîi‑
Cătănescu (1996), Munteanu (1998), Sala & Vintilă‑Rădulescu 2001), Avram 
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& Sala (2001, 2013), Aldea (2004–2005), Brâncuș (2007), Stan (2013), Nicolau 
(2014) etc. În plus, documentul este prezent și în studii ale lingviștilor din 
străinătate: Meissner & Reinfried (1998), Union Latine (2004), Ernst et 
al. (2009), Casanova Herrero & Calvo Rigual (2010), Renwick (2014) etc. 
Pe de altă parte, istoricii literari includ Scrisoarea... în capitolele dedicate 
literaturii române vechi, aducând și precizări despre contextul cultural și 
diplomatic al vremii: Haneș (1929), Iorga (1929), Cartojan (1940), Călinescu 
(1941, 1986), Ivașcu (1969), Academia Română (1979, 2004), Mihăilă (1979), 
Petrescu (2007), Rotaru (2009), Gherman (2013) etc. Mai mult decât atât, 
Scrisoarea... este un document de interes și pentru autorii de literatură, apă‑
rând ca referință livrescă sau reper pentru parodierea stilului vechi în scrieri 
literare: Cărtărescu (1990), Chirculescu (2017) ș.a.

În domeniul științe umaniste și arte, ramura istorie, o multitudine 
de publicații analizează contextul diplomatic, politic, economic sau cul‑
tural în care a fost redactată Scrisoarea...: Nicolaescu (1905), Mîrțu (1980), 
Giurescu (1981), CIMEC (2000), Murgescu (coord.) (2001), Academia 
Română (2002), Coman (2013), Pop (2016), Boia (2020) etc. Pentru o 
privire de ansamblu a perioadei în care a apărut Scrisoarea..., invităm 
cititorul să acceseze pagina dedicată de pe site‑ul proiectului realizat de 
Centrul de Informatică, Memorie şi Sinteză Culturală (CIMEC) din cadrul 
Ministerului Culturii şi Identității Naționale. Așadar, CIMEC (2000) oferă 
detalii atât despre scrisoarea în sine (text, oameni, locuri, evenimente 
menționate, caracteristicile limbii române în care a fost redactată epistola), 
cât și despre contextul comercial, diplomatic și cultural de la începutul 
secolului al XVI‑lea: relațiile comerciale dintre Câmpulung Muscel – Țara 
Românească și Brașov – pe atunci parte a Regatului Ungariei (punctele 
de expediere și respectiv, destinație, ale scrisorii), drumurile comerciale 
din Europa și Țările Române, aspecte legate de Renașterea culturală în 
Țara Românească pe atunci condusă de domnitorul Neagoe Basarab, dar 
și în Europa (marcată de activitatea lui Copernic, Erasmus din Rotterdam, 
Niccolo Machiavelli sau Thomas Morus). 

Scrisoarea... prezintă interes și pentru cercetători din alte domenii. 
Dăm ca exemplu un volum apărut recent în domeniul științe sociale, în 
care documentul este menționat într‑un capitol dedicat limbii române, 
alături de capitole eterogene despre procesul decizional în științele soci‑
ale, cu referire la aspecte de interes din informatică, educație, lingvistică, 
sociologie sau management (Flaut et al. (eds.), 2019).
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Evenimente dedicate Scrisorii... la al cincilea centenar de la apariție
Dată fiind importanța celebrării, Scrisoarea... se află în centrul unor 

evenimente aniversare organizate de diferite foruri, atât în țară cât și în 
străinătate: evenimente științifice, muzeale și culturale, diplomatice, 
poștale, apariții media.

Evenimentele științifice dedicate Scrisorii... nu se desfășoară, desi‑
gur, doar la aniversări importante – vezi Banciu (coord.) (2018) unde se 
arată că, din 2009, simpozionul „Slove Muscelene” se desfășoară anual 
la Câmpulung Muscel, locul de expediere a epistolei și „act de mândrie al 
locuitorilor din Muscel” (p. 11), „manifestare dedicată în principal isto‑
riei orașului”, dar și spațiu de „dialog profesional internațional” (p. 12). 
Imagini de la ediția din 2021 a simpozionului pot fi urmarite pe site‑ul 
Revistei Comunicații Mobile.ro (2021) sau pe pagina Trinitas TV (2021). 
Dorim să semnalăm și publicarea articolului scris de Erich (2021): „The 
Letter of Neacșu of Câmpulung (1521): Five centuries since its writing” în 
Journal of Romanian Literary Studies, revistă online editată de Institutul 
de Studii Multiculturale Alpha din Târgu‑Mureş, Universitatea „Petru 
Maior” din Târgu‑Mureş (actualmente aflată în structura Universității 
de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din 
Târgu Mureș) și Institutul de cercetări socio‑umane „Gheorghe Șincai” al 
Academiei Române, cu sediul la Târgu Mureș. De asemenea, evenimentele 
editoriale dedicate Scrisorii... au inclus și lansarea cărții intitulate Pe urmele 
lui Neacşu din Câmpulung, volum editat de Neagoe, Bărbulescu & Udrescu 
(2021), eveniment care a avut loc în iulie 2021. Anul acesta, Institutul de 
Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”din București organizează 
online pe 9–10 decembrie Simpozionul cu titlul „Graiurile muntenești de 
la Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung la cercetările dialectale actuale” 
(cf. pagina de Facebook a Institutului).

Dintre evenimentele muzeale și culturale desfășurate în acest an 
jubiliar, le amintim pe cele organizate de Muzeul Municipal Câmpulung 
Muscel, Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov și Muzeul Brăilei. Cu pri‑
lejul evenimentului „Noaptea Muzeelor”, desfășurat pe 12 iunie, Muzeul 
Municipal Câmpulung Muscel a organizat atelierul intitulat „Câmpulung 
2021 – capitala scrisului românesc”, parte din agenda de evenimente a 
proiectului cu același nume care se desfășoră în perioada iunie‑decembrie 
2021�. La „Noaptea Muzeelor” vizitatorii au putut vedea prima tipografie 
de pe teritoriile Țărilor Române (recreată pentru acest an jubiliar), au putut 
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participa la atelierul de caligrafie „Să învățăm să scriem în limba română 
veche”, și au putut admira expoziția de port popular muscelean intitu‑
lată „Ia de Argeș – măiestria nepierdută în timp” (cf. Muzeul Câmpulung 
Muscel, 2021). Tot cu acest prilej, Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov 
a organizat pe 12 iunie activități interactive de tipărire a unui document ce 
conține versiunea originală și transcrirea cu litere latine a Scrisorii..., eve‑
nimentul făcând parte din seria de activități de celebrare a 500 de ani de la 
redactarea Scrisorii... inițiate de Muzeul Municipal Câmpulung Muscel (cf. 
Biz Brașov, 2021). Pe data de 29 iunie a.c., Muzeul Brăilei a organizat prele‑
gerea online intitulată „500 de ani de la redactarea primului text în limba 
română – Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung” și susținută de dr. Viorel 
Mortu, profesor de limba română și cercetător (cf. Muzeul Brăilei, 2021).

Scrisoarea... este obiect de interes și în sfera diplomației culturale. 
De exemplu, Institutul Cultural Român, prin Reprezentanța de la Praga, 
Cehia, a organizat încă din ianuarie anul acesta o prezentare bilingvă 
(română și engleză) a documentului, pentru a marca importanța sa pentru 
cultura românească (cf. ICR, 2021). 

Scrisoarea... se bucură și de o emisiune poștală jubiliară. Este vorba 
de întregul poștal (i.e. plic de corespondență cu timbru pretipărit) pus în 
circulație de Romfilatelia și realizat de Romfilatelia, împreună cu Arhivele 
Naționale ale României – Serviciul Județean Brașov și Muzeul Județean 
de Istorie Brașov (cf. Romfilatelia, 2021, eveniment mediatizat și de Glasul 
Cetății, 2021).

Cum era de așteptat, aniversarea a 500 de ani de la redactarea Scrisorii... 
a prilejuit o multitudine de apariții media, atât în ziare și reviste sau la 
posturi de radio și televiziune, cât și pe rețelele de socializare. În presa 
națională și locală au apărut materiale publicate de: Agerpress (2021) – text 
preluat și de Radio Chișinău, post al Societății Române de Radiodifuziune 
în Republica Moldova, Evenimentul Muscelean (2021), Historia (2021), 
Jurnalul de Argeș (2021), Națiunea (2021), NewsBV.ro (2021), Playtech.
ro (2021), Puterea (2021), Revista Art-emis (2021), Spotmedia.ro (2021), 
Universul argeșean.ro (2021), Ziarul din Muscel (2021), Ziar Exclusiv (2021), 
Ziarul Lumina.ro (2021) sau Ziarul Profit.ro (2021). Dintre posturile de radio 
care au difuzat materiale informative despre Scrisoare... amintim: Europa 
FM (2021) și RFI România (2021)2. Evenimentul jubiliar din 2021 a fost 
2 De asemenea, de menționat este și emisiunea intitulată „Scrisoarea lui Neacsu din 

Campulung – Primul document de limbă română păstrat”, realizată de Radio România 
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menționat și de posturi de televiziune: Muscel TV Câmpulung (2021a.,b. 
etc.), Profi 24 TV (2021), Știrile TVR online (2021), Trinitas TV (2021).

Cei 500 de ani de la redactarea Scrisorii... au fost sărbătoriți și pe rețelele 
de socializare. De exemplu, texte și emisiuni aniversare au apărut pe pagi‑
nile de Facebook ale Ministerului Afacerilor Externe, Arhivelor Naționale 
ale României, Muzeului Câmpulung Muscel, posturilor de televiziune 
locale Muscel TV Câmpulung și Profi 24 TV (cf. Arhive Diplomatice ale 
Ministerului Afacerilor Externe, 2021, Arhivele Naționale ale României, 
2021, Muzeul Câmpulung Muscel, 2021, Muscel TV Câmpulung, 2021a., 
b., Profi 24 TV, 2021). Dintre aparițiile mai vechi pe platforma Youtube, 
semnalăm materialul în care Scrisoarea... prinde glas în lectura lui Lucian 
Dumbravă, poet și prozator, membru al Ligii Scriitorilor din România (cf. 
Dumbravă, 2015).

Regional (2018) în cadrul ciclului de emisiuni „Eu aleg România. Istoria românilor în 
100 de momente esențiale”. 

Foto nr. 3 – „Cel mai vechi document în limba română: Scrisoarea 
lui Neacșu din Câmpulung către Johannes Benkner, judele Brașovului. 

500 de ani”, plic cu timbru tipărit, Romfilatelia (2021).
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În loc de concluzii
În studiul nostru am dorit să reiterăm importanța Scrisorii lui Neacșu 

din Câmpulung, 29–30 iunie 1521, în cultura românească și să celebrăm ast‑
fel cei 500 de ani scurși de la redactarea sa. Este modalitatea noastră de 
a aduce un modest omagiu tuturor celor care, de‑a lungul timpului, s‑au 
aplecat asupra ei și au scos la iveală numeroase date despre istoria noastră 
culturală, diplomatică și economică, salutând eforturile tuturor celor care, 
pe întreg parcursul acestui an jubiliar, au organizat și organizează eve‑
nimente aniversare care, prin varietatea și creativitatea lor, se adresează 
nu doar cercetătorilor, ci și publicului larg de toate vârstele și nu doar la 
Câmpulung, Argeș, și la Brașov (localități direct legate de Scrisoare...), ci și 
pe tot teritoriul țării sau în străinătate.
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