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Cercetările arheologice întreprinse ht bi::;erica Sf. 
Gheorghe din Piteşti, cu prilejul lucrărilor de restamare 
<.t monumentului, au fost executate în două etape : în 
anul 1963 ş i în luna ianua rie a anului 1967, .;ef de proiect 
fiind arhitectul Ştefan Balş. Am întreprins aceste son
daje, deleg~tt de D.M.I., care a impus o grabnică cercetare 
a punctelor trasate pe releveul din 1884, limitîndu-ne -
datorită urgenţei - la . investigaţiile necesare rezolvării 
unor probleme pendinte de proiectul de restaurare. 

Cercetările din 1963 au fost executate atît în exteriorul 
cît şi în cuprinsul monumentului. 

Sondajele din exterior, restrînse la două secţ,iuni, au 
·tabi lit prezenţa unor numeroase inhumaţiuni care, ca ş i 
lucrMile de consolidare ş i dispozitivele de aerisire, au răs
colit terenul nemaiîngăduind, în cuprinsul lor, stabilirea 
nivelelor de călcare . 

Elementele de datare, dobîndite în spaţiul mărginit, 
în primul rînd ceramica, nu coborau, cronologic, sub 
limita secolului al XVII-lea. Observaţia este vala,bilă 
ş i pentru săpăturile din interiorul l ăcaşului, unde s-a con
statat că acesta nu încalcă temeliile altei biserici. 

în luna ianuarie a anului 1967 s-au mai făcut, în inte
rior, două sondaje, unul în latUI'a de sud a pronaosului, 
altul în absida de nord ~t nao ·ului. În cel din urmă, la 
adîncimea de 2,15 m, unde era talp<1 temeliei peretelui 
dinspre nord, pămîntul era răvăşit ş i conţinea fragmente 
il'lfime de cărămidă, moloz, oseminte, cărbune şi o pa,rte 
dintr-un mic vas de sticlă, aparţ;inînd unei categorii 
folosite în ritualul funerar în cursul secolelor XIV-XV. 
Astfel de obiecte, puţin diferite, ~tu fost utilizate în acela~ i 
scop pînă în secolul al XVI-l e~t pe a locmi, poate chia r 
pînă în secolul al XVIII- lea. Sînt v~tse , cum este ci:tzul 
celui de la biserica Sf. Gheorghe, provenite din manufac
tma veneţiană de la Murano. Ele corespund, tipologic, 
celor descoperite în Iugol::l lavia , în morminte datate în a 
doua jumătate ~t veacului al XIV-lea. 1 

Acestea reprezentau ofrande obişnuite, depuce în 
genere, în dreptul capului celui înhumat. în ţara noa8tră 
s-au descoperit a stfel de vase de s ticlă, unele mai mici, 
altele mai mari (tipuri asemănătoare sau diferite) prove
nind de la Murano, sau din ma,nufactlU'i din Germania,, 
în cimitirele bi cricilor de la Cetăţeni, Retevoieşti, Suslă
neşti, Tirgşor, Curtea de Argeş (bi i:;ericile Sîn-Nicoară ş i 
Olari), Bucureşti, P lumbuita, Snagov, Comana. 

Exemplarul de la b iserica Sf. Gheorghe din Piteşti 
îngăduie presupunerea că a ici a, ex ista,t, anterior monumen
tului, o necropolă mai veche, pendintc de alt locaş de cult 
aflat undeva în ~tpropiere . 

În t impul cercetărilor noai:;tre din a,nul 1963, datorită 
excavaţiunilor ce se făce~rn pe terenul - amplasament 
al unui fost han (situat în str. Doamrnt Bălaşa nr. 3, nu 
departe de latma de sud a bisericii), în vederea unor con
strucţii moderne, am avut prilejul să descoperim UI'me 
de locuire mult mai veche. în pămîntul scos şi aruncat 
pe maluri, numeroase fragmente ceramice : rămăşiţe de 
olărie, cărămizi, cahle, moloz ş i alte restmi menajere 
înfăţişau o perioadă cuprinsă între veacmile XIII ş i XIX. 

Descoperirea unor vestigii feudale, dintr-o vreme soco
tită a fi cu mai bine de un veac anterioară înjghebării 
noastre statale, ar părea surprinzătoare dacă n-am ţine 
seama de faptul că prezen.ţa lor este pe deplin justificată . 
În speţă ne aflăm în faţa unor produ e de olari (caracteri
zate prin tehnica, forma şi ornamentarea va elor), cele 
m~ti vechi datînd din secolele XIII-XIV. Ele fac parte 
din categoria denumită tehnic J{olonisten Ware a cărei 
obîrşie o găsim în produsele olarilor din sudul Transilvaniei, 
realizate în secolul al XII-lea. 2 

1 ln privinţa acestor vase vezi D. V. Rosetti , \fcsligiile feudal e de 
la Sus lăneşli, „Buletinul Monumentelor Istorice" nr . 2, 1972, p. 34, nota 
38 - 40. 

2 Coloni şti i au ad us de p e ţărmurile 
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Categoria a, doua , de tmdiţie bizantină, ceramica 
smălţuită, simplă sau decorată prin ornamente sgrafi
tate, atît de frecventă în aşezările dunărene, nu lipseşte 
în a.şezările menţionate de la poalele Carpaţilor. E prezentă 
şi la Piteşti : un ciob dintr-un vas smălţuit verde-măsliniu, 
ornat cu cercuri ce se întretaie, de culoare galben-verzui, 
prezintă, din punct de vedere cronologic, o mărtmie 
de neclintit. Dacă în . privinţa menţionatei ceramici occi
dentale, a~a zisă a „coloniştilor", descoperită la Piteşti 
(fig. 4-5), s-ar putea face unele obiecţ; ii în privinţa apar
tenenţei lor ht secolul al XIII-lea ori al XIV-lea, frag
mentul smălţuit, găsit pe locurile vechiului han piteştean 
(fig. 3), confirmă pe deplin datarea mai veche: prima 
jumătate a ecolului al XIII-lea. Exemplare identice ş i 
perfect datate au fost descoperite în aşezarea dunăreană 
de la Păcuiul lui Soare m1 şi pe versantul sudic al Carpaţ; i
lor, bunăoară la Cetăţen i. Tot pe locul vechiului han au 
fost identificate rămăşiţele unor ţigle, olane de acoperiş, 
smălţuite cu o glazură de culoarea mierei, olane ce prin 
factma lor aduc mărturia, din negmile celui de al treispre
zecilea veac, unor clădiri-construcţ, ii ce nu vor fi fost de 
vălătuci ş i nici de lemn (fig. 6). 

Alte săpături, de data aceasta de canalizare, pe bule
vard, cam în dreptul restaurantului Argeş , au scos pe 
malurile şanţului mme de intensă locuire. Am cules cu 
acest prilej cîteva mărturii de vieţuire omenească din 
veacurile XIV, XV ş i XVI. Printre acestea, şi ceramica 
provenind din centre dunărene, ca ş i produse ale olarilor 
din Curtea de Argeş (fig. 1 -2). Aceste prezenţe ceramice 
atestă că produsele respective au fost vehiculate d~1torită 
unor tîrguri ; la Piteşti a fost, din timpmi străvechi, cum 
vom vedea, un loc de popas, la răscruce de vechi drummi 
ce legau Balcanii, Dunărea, Carpaţii ş i Podişul Transil
vănean, artera principală constituind-o calea Flămînda
Rucăr. 

fat Piteşti, în apropiere de gară, trecea L ·imes transalu
tanus. Aici, pare a fi fost un castellurn roman, fortificaţ;ie 
strîns legată cu burgul de pămînt de la Rucăr unde s-a 
găsit o cărămidă purtînd ştampila cohortei ~1 doua Flav·ia 
Bessorum, cohortă ce a staţ;ionat o vreme în castrul de 
la Cincşor ş i mai tîrziu la Stolniceni ~ i Bîrseşti 3 • Lîngă 
Cîmpulung în castrul Jidava a fost cantonat lUl detaşa
ment de legiune. Un alt castru, la Drajna de Su„, altul 
la Mălăieşti şi la Tîrgşor erau legate prin drumuri ce 
treceau prin Piteşti, toate reprezentînd „etape ale 1m1rşu
Jui armatelor romane către centrul puterii dace 17 4• 

La Piteşti s-a găsit o monedă de la Gordian al III-iea ; 
dacii retraş i în regiunea subcarpatjcă au a,vut putinţa 
de a se extinde către Dunăre (con statări evidenţiate şi 
de circulaţi~t monet~tră a ::;ecolului III), înjghebînd o 
formaţiune politică moştenitoare a uniunii de triburi de 
pe Argeş. (Ioana Bogdan Cătăniciu, L?:Omesul roman în 
sector1.tl de sud-est al Daâei, in Memoriam Constantini Dai
coviciu, Cluj -Napoca, 1974, p. 58 ). O realitate i ::;torică ce ar 

Rinului şi Moselci , clin Luxemburg şi ţinuturi limitrofe, stilul lor ele olă
rie care , la noi, s-a altoit , pe alocuri, pc vechea ceramidl loca l ă de tra
di(.i c roma no-biza ntin ă, cea din urmă intrcpătrunzincl spre miazănoapte 

ş i a pus pină la Europa central ă. 
Ambele categorii sint reprezenta te pc teritoriul patri ei noas tre. Cera

mi ca zisă a coloniştilor , preluată şi ele olarii români , abundă in Transil
vania veacurilor XIII , X IV şi XV ca ş i la sudul Ca rpa\.ilor , in vechi aglo
merări umane sa u locuri inlărilc , cmn a r fi Ci mpulung, Curtea de Argeş , 
Cetii\.cni , Pileşti (fig. 1 - 2), Orşova , Drobeta-Turnu Severin , fiiclnd , pc 
alocuri, enclave pină la Dunăre (Celei). Purtătorii aces tei cera mici s-au 
intîlnit , pe meleaguril e noastre, c u alt s til cera mic, mai vechi , apar\:i nlnd 
popula ţiei au tohtone, româneş ti . 

:i Ioa na Bogdan Cătă niciu, Cerce lări în Caslellum de la Rucăr, 
„SCIVA", 2, 25, 1974, p. 282. 

4 După articolele publi ca te ele D. Udrescu, ln „ Secera ş i Ciocanul " , 
1968, s-a r fi găs il ln faţa gări i mon ede roman e, ln anul 1930 (aflate ln colec
ţiil e Arganini şi Stcriadi), iar in 1946, douăzeci şi două el e drahme greceş ti 
ln părţile de norei ale oraşului. Ele sint luate drept mărturi e a legăturilor 
comercial e dintre cetă\. il e greceşti şi bazinul Argeşului, unci e mai dăinui e 
o populaţi e getică. 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 3 
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l'IG. l. FHA(;l\JE .T DI TH-0 STHi\CI I INA OHNi\ 1\JENTATA PI IN 
JNCIZJE Ş I SMALTlllHE, SECOL L i\J. XV- I EA. 

FIG. 2. PLACA OHNA IE TALA DE LUT SMALTU IT, SECO i .ELE 
XV - XVI. 

FIG . 3. Flii\(;r.IENT CEHA ·llC ' J\ IALTLl l T , DINTH- U VAS Dl 
SECO i. U L AL X 111 - LEA . 

FIC . 4. P liOF IL U L FHAGME1 TEI.OH 'EHi\l\ llCE. 
FIG. 5. 1: HAG 1\IENTE CEHi\M ICI-: IJJN SECOL L i\L X II I-LE/\, 

DESCOPEHITE Li\ P ITESTI. 
1: 1r.. G. 01.i\N Si\fJ\LTl IT , PENTH ACO I EH 1 Ş. 

Fig. 6 

Fig . l Fig. 2 
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Fig. 5 

pute:-L f i corn; idcmL~L c:-1 :-rntecedenL al voicvou~1tului lui 
eneslau. 
Pererrrinări umane cunoal:item a.ici din neoii Lic ~i din 

vîn1 ta ~a. i ve he a bronzului. Triburi indocuropcne au 
pătrun. · pe c~Wc Argeşului şi Dîmboviţei trecî nd,1 prin 
pa ul Bra,n în Ţara Bîr ·ci. Sînt purtătorii a~a zi1:>ci cul tur i 
a, mormint~lor în ci8tc, a topoarelor de luptă din piatră, 
ere ·cători de vite ş i totodată bol)'a(.i în metale : aramă, 
bronz, argint ~ i a ur, cel din urmă exLra,1:; din ni 1:> ipurile 
celor două, l'ÎUl'Î. 

Biserica Sf. Gheorrrbc :-1 suprav ie(;ui.t pe ruinele unui 
trecut în care s-a, înfiripa,t un tîrg, consemna,t, poa,te, mai 
Lîrziu, prin acel punct pe ha rta lui Sambucm; de fa, 1566: 
PITESI OENOFHUM. De altfel i-; i Aurelian Sacerdo
teanu, menţionează în al ·ău studiu : '1 nceputun:le oraş·ulu1: 
Piteşt1· că, „pentru cartograf era acolo o ·1nă11ă tire însemnată". 
Sacerdoţeanu crede că locurile bi eri ii domnci;Li ·au Sf. 
Gheorghe ar putea să cor·e1:;pundă termenului „mai jo8 de 
tîrrr". Presupune, de asemenea, că i:;i eagoe Ba8arab 
â ·ontribuiL la refacerea bh;ericii alături de care s-a ridicat 
p:-1latul său cu foi~or'. 

Monumentul istor ic ş i de :-trbitectUl'ă rcvar ăi, din paLi 
na trecutului :ău, o aureolă de nobleţ noilor înfăptuiri 
edi li tare c~tre îl înconjură, întocmai ca ş i :-t lL loc:-1ş bucu
reştean - bi. er ica Creţulescu - din zona, p}1latului. 

Regă indu-şi măreţi<L · Lrecutului, datorită lucrărilor 
de re talli'are, biserica Sf. Gheorghe din Piteşti ne încre
dinţează o „spovedanie", în emnînd cîteva fil din istoria 
ne ·cri ă a unei aglomerări umane, a tîrgului de altădată, 
a municipiului de a tăzi. 
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