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' 
Arh. MARIA MULŢESCU, ar h. ALEXANDRU MULŢESCU 

Obi şnuiţi cu afirmarea dinamică a oraşului Piteşti 
în peisajul nou al ţării, nu t r ebuie să uităm că ne aflăm 
în faţa uncia dint r e cele m ai vechi aşezări din Ţara R omâ 
nească, existentă cu mul t înainte de atestar ea documen
tară din 1388 1, născut~t şi dezvoltată la o răscruce de 
drumuri principale care legau Orient ul cu Occidentul. 

Cont inuitat ea ascensiunii economice a oraşului, care 
poa te fi urmărită cu încep ere clin veacul al X V-lea pînă 
în zilele noastre, face ca Piteştii să fi O'urezc în aproap e 
t oate lu crările de i ·torie privind evoluţia economică a 
Ţări( Româneşti. în ·chimb, arhitectura şi caract eristicile 
urbanistice ale oraşului au fost pînă nu demult neglijate, 
singurul monument de arhitectură medievală din Piteşti, 
menţionat în lucrările de sinLeză , fiind biserica domnească 
Sf. Gheorghe, con struită în 1656 2 • În ultimii ani, articolele 
cercetătorilor Dumitm Utlrescu şi Ion Cruceană publicate 
în presa locală, precum şi studiul lui R adu Creţeanu 3 

au a tra,s atenţia a,supra unor certe valori arhitecturale. 
Acest e prime semnalări au fost confo·mate de studiul 
de det erminare a, valorilor istorice şi m'tiistice ale oraşului 
Piteşti, iniţiat de Direcţia p atrimoniului cultura.I naţ;ional 
în 1975 - şef <le proiect a,rh . Eugenia Greccanu. 

Ne propnnem, în cele ce urmează, săi prezentăm cîteva 
monumente de arhitectură civilă medievală <lin Piteşti, 
a,nterioar c anului 1800 ; în cele m ai multe cazuri est e 
vorba <le nuclee alcătuite din pivni ţe înal te, bolt ite, car e 
au fm;t îngloba te în con trucţ; ii mai t îrzii. Cei·cetarea va 
t r ebui ::; i't fie e:xt insft, în vi it or, la nivelele <le locuire. .care, 
cu t oate modificăril e suferite în 1.imp, p ermit constatarea 
cxecuii'trii lor t ot din zidărie . Acest fapt dă, de gî_ndit 

l „ D . l.H. B . Ţ. n. 0 111. Vea cul X II I , X IV, XV", B 11 c 1n·cş li , 1953, p . '12. 
2 G ri gore Joncsc 11 , Is toria arililccl11rU in N om<inia , voi. ll, J311 curcş li , 

1965, p. 108 - 109 . 
:1 Jl a cl u Crc \cn nu , D ali! privind 111011w11c11l11 /c /J cclii din .Pil e .~ li ş i puner ea 

/o r in ualoa r c in cadrul ac(i11nii de si sle111a /i ; arc a orn .~ 11/11i , l n „ H .i\ 1. l. " 
a n11l X X XIX, nr . :J , 1970, p . (i·l - 70. 

4 în conlin11nr cn 11nor mai vechi preocupă ri pri v i11cl :ir hilcc lurn Lratl i
\i o n a lă a ora şului Pileş ti , :1111 pri v il ca p c o clalo ri c profes ională p :ll'li c ipnr cn 
n oas tr ă In documcnlarca el <' l c r cn pr n lru s lu cl iul D . P. C.N ., nc \:i1111 c în cnclrul 
că r e i a am cl cscopc rit pi v ni\ c lc ca se i clin s lrncl a 1 ~lni nr . 38, prcc11111 ş i ln că
p er ca cu ca l o tă p c Lr omp c rl c la cnsn clin s l.r . JVI. J<ogii lni ccn nu nr . 16. Cu 
pri v ire In cnsn clin s lrncla 1 Mai nr . 4, pr ec i ză m că ca apar e 1n n rli colu l lui 
Ha du Cr c ! ca 1111 (vez i noln :J), i n s:'\ fără mcn ponnr cn cclu i m n i vn Io r os c lc rnen t 
a rhilcclurnl - r csp cc l iv piv ni! clc . 
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asupra concepţ;i ei potrivit căl'eia majoritatea caselor 
din oraşele româneşti au fo . t executate, pînă în veacul 
al XVIII-lea, exclusiv <lin lemn . Tipul de casă piteşteană, 
din p erioada secolelor X VII - X VIII, regăsit la mai multe 
exemplar e, confirmă existenţa unei arhitecturi civile 
urbane r ealizate în zid ărie . Diversitatea proporţiilor ş i 
a. programului ne p ermite să afirmăm că aceste case de 
zid nu erau numai lo uinţe boiereşti - uşor de r ecunoscut 
prin vastele cmţi cu acarctm·i, înconjurate de ziduri -, ci 
şi locuinţe de tîrgoveţi. Î nt regirea imaginii constmcţiilor 
conservate fragmentar e te u şmată de prezenţa în zonă 
a numeroa ·e cule şi conace, databile în intervalul secolelor 
X VI -XVIII, cum sînt cele <le la Budeasa, Hîrtieşti
Bucşeneşti, Valea Mare, Goleşti ş . a . 

Tipul de plan ş i sist emul de boltire ale nucleelor medie
vale detectate înt r-o primă cercetare 4 permit delimitar ea 
următoarelor cat egorii : 

I. PIVNIT.A CU 1-'REI ÎNCĂPERI Î N SCRISE 
ÎNTR-UN DI~.EPTUNGHI. 

Două case din Pitesii - tlintre care doar una mai există 
a,·iăzi - a,parţ;in acestui t ip şi anume, ca,sa clin str. 1 Mai 
m. 4 ( dărîmată în 197 5) .;i ca,sa din str. Mihail Kogălniceanu 
nr. 16. 

Casa din str. 1 Mai nr. IJ. se ridica p e cea de-a dou a 
teraisă a .Argeşului, în centrul unei va ·te incinte înconjm·ate 
cu zidmi, care ocupa iniţial într~aga zonă a intersecţiei 
str rtzilor 1 Mai ş i Sf. Vineri (fig. 1). Din zitlmile de incintă 
c păstra, pînă ele curîncl doar zidul de nord, înalt de 

2,50 m şi executat din cărămizi cu tlimcnsiunile 24 x 16 X 
x 4 cm. Nu ·e cunoaşte cauza dispariţiei zidului ele p e 
sir. J Mai (fo. 1,a „Uliţă boi erea,scă"); zidul de est a căzut 
odatrt cu prăbu şirea m alului terasei Argeşului, iar zidul 
<le sud a fost înlăturat cu ocazia parcelării efectuate în 
a dou a jumătate a vea,cului al XIX-lea, în porţiunea de 
incintă dinspre str . Sf. Vineri . Din an arnblul cl ădirilor 
gospodăreşti m ai exist au, pînă în 1975, doar bucătăria 
transformată în locuinţă (str. 1 Mai m. 6), o·heţăria şi 
grajdmile, ele asem enea modificate. 

Pivniţ;ele înalte ale ca,sei principale (fig. 2), di puse 
fa un nivel foarte pu ţin adîncit faţă de curte, erau alcătuite 
din t r ei Îitc::'tperi : pi vni.ţa mare, acopel'ită cu boltă în leagăn 
p e <lourt al'ce-dublomi (fig. 3 ), gMiciul boltii în leagăn 

L: ig. 1 111/cr scc( i a slru:ilor 1 Mai ~ ; Sf'. \'incri . S il11 nţ i a din 1970. 
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ş i pivniţa micCL de plan :pătrat, acoperită cu o calo tă 
sprijinită pc trompe de colţ (fig. 4) . Pe asizele planului 
de naştere a calotei se afla o inscripţie cu litere chiliricc 
car e, din păcate, nu a fost descifrată înainte de dru·îmarc. 
Ventilaţia pivniţei era asigurntă prin goluri înguste de 
tipul meterezelor ş i în toate cele t rei încăperi se aflau 
nişe cu arhivolta retrasă . 

În formă existentă înainte de dCu·îmare, nucleul pivniţe
lor fusese înglobat într-o construcţ ie mult mai amplă 
cu arhitectmă neo-clasicCL specifică primei jumătăţi a 
veacului al XIX-lea (fig. 5) . Heleveul etajului (fig. 6) 
p ermite să se constate c;L planul nivelului originar de 
locuire r eproducea planul pivniţelor. Dărîmarea precipi
tată a casei nu a permis cercetarea zidurilor etajului, 
care ar fi put ut aduce date preţioase cu privire la arhitec
tma într egii clădiri . 

Casa diu str. M. Kog~'tlniceauu ur. 16 se află pe prima 
terasă a Argeşului, în vecinătatea cmţii din str. 1 Mai 
m. 4. Iniţial, accesulîn incintă se făcea prin str. Sf. Vineri şi 
abia după 1900 intrar ea s-a mutat pe strada Kogălniceanu. 

Nucleul de pivniţe (fig. 2) este mai redus ca dimensiuni 
decît cel al fostei case din str. 1 Mai nr. 4, pe care îl repro
duce însă ca dispoziţie a încăperilor ş i structură a bolţilor. 
Zidăria este executată din cărămidă de 12,5 x 27 X 
x 4 cm, cu rostm·i de 2,5 cm. 

A 

Întrea,ga c~LS~L veche a fost înglobată, către 1900, 
într-o construcţ;ic amplă, rernal'Cabil;L prin bogCLţia decora
ţ iei arhitectmale ; fo i şorul originar, prin cal'e se as igmă 
şi a 'tăzi accesul la etaj , a fo ,·t dublat c u un fnnno.· portic 
cu coloane to.'cane .;i ~L fo t încununat printr-lin fronton 
de factmă barocă . 

Din zidurile de împrejmuire ale vechii cmţi e p;Lstrcază 
doaii· unele fragmente înglobate în calcanele caselor alipite 
laturii de nord. Odată cu mărirea casei, vechile anexe 
gospod~Lreşt i au fost r adical t r ansformate, unele dintre 
ele primind funcţia de locuinţ;ă . 
. Cerceterna nucleului originar al caselor din strada 
1 Mai nr. 4 şi 1YJ. Kogălniceanu nr. 16 s-a îmbinat în mod 
fericit cu r elevar ea pivniţelor curţii întărite de la Băjeşti, 
fapt care ne-a permis · ă, constatăm identitatea de concep
ţie ş i · de structură a celor t rei construcţ ii (fig. 2A ş i B). 
Singmele deosebiri sînt date ele proporţii le mai r eduse 
ale pivniţelor din str. Kogăln iceanu nr. 16, precum ş i 
ele sistemul de descărcare al calotei ele hL Băjeşti, sprijinită 
p e pandantivi, în t imp ce la a.mbele case clin Piteşti calot~L 
încăperii pătrate Re sprijină pe trompe de col ţ . Acest 
clin urmă element se regăseşte, însă , ş i la BCLjeşti, unde 
este fo losit la t urla bisericii pentru tranzi ţ i a de Ia pătratul 
bazei la secţiunea octogonală a t urlei. 

Asem{LmLrea vă.diti'L cu pivniţele din Băj eşt i ne-a 
furnizat astfel un preţios criteriu de datar e a celor două 
case orăşeneşti. Situate la cca 15 km clis ta.uţ.ă de Piteşti, 
curtile <le Ja Băjeşti a u fost construite de către Dragomir 
Zidarul, în jurul a nului 1666, pentru ])fareş Băjescu, 

Fig. 2. Comparaţia pi11ni/c/or clin Pi lc.~li - Slr. 1 Mai nr. 4 .~ i J{ogă/nicca11t1 nr. 1(i - el! pi1111ifelc 1·11rfi/ din Băjeşli 
A. Planul pi vniţelor . B. Secţii lon g iludin a lc ş i transversale 
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p{an pivnilo 

CURTILE FORTIFICATE DELA BAJESTI 

CASA DIN SrR I MAI NR. 4 

plan p1vn1ta 

F ig. 3 Casa din Strada 1 Mai m . 4. Pivniţa mnrc. 
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CASA DIN STR. M. KOGALNICEANU 
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o 5 

CURTILE FORTIFICATE DELA BAJE STI 0,_.._..""-. -""-~5 
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CASA DIN STR.1 MAI NR 4 

sect 1une lonqitudinala 
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CASA DIN STR M KOGALNICEANU 

sectiune transversala 

CURTILE FORTIFICATE DELA BA 

sect'1une transversala 

CASA DIN STR 1 MAI NR. 4 

sect'1une transversala 

F ig. 4 Casa din Strada 1 Ma i nr. 4. Pivniţa mi că. 
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F ig. 5 Cerna clin S lrada 1 Mai nr. 1. F::t !::idn spre 

figtu):'L de prim r ang a l1ntani. mului rom~nc:c 5• Şcoala 
de pietrari ş i zidari de la B~Ljeşti ste amintit~L documentar 
în legătm·~L cu ridicarea schitn lui Cometu 6 .;i presupunem 
că aceiaş i meşteri a n zidi t .:i n1ănăstirca Baldovineşti din 
j udeţul ~rel eorman (as t·.}i,zi în stare <le rnină, ), care . e afl a 
pe o moşie a, lui J\far e., Bă.je,·cu. 

o 5 plan, pivnila 

Âpl'Opier ca geografică şi a. emănarca tipologică cu 
Băjeşti ne permit s):'L dat~Lm cele două ca e din Piteşti 
în intervalul 1666 - 1670, nefiind exclus ca acestea din 
m·mă ·ă fi fo:t zidite de meşterii lui Drao·omir înainte 
de curţile din Bt'Lj eşti . ~ ~ 

II. PIVNIŢA UU O SI NGURA î CA.PERE ŞI 
GÎRLICI PERPENDICULAR PE LN r URA LUNGĂ. 

Cele două ca ·e din Pite ti cu această di poziţi e se află 
de asemenea în zona „Uliţei boiereşti", în apropierea 
bisericii Btrna VeRtil'e - Greci, construită în a doua 
j umătMc a veaculu i al XVI-lea, <.le către logofătu l Noro
cea 7• 

Casa Păi s-llohan cn din str. 1 Mai m. 3 o. te · ituată 
pc latura de' sud a incintei bi ericii Buna Vestire. Nucleul 
ori o·inar, îmbrăcat într -o construcţie <.lin jurul anului 
1900, este alcătuit, la nivelul cmţii, dintr-un complex 
de pivniţ;e boltite (fig. 7), cl1prinzînd.: pivm:ţa mare de 

5 Ştefa n A11dreesc11 , Trei 1Jeacuri de la întem eierea nulnllslirii Cornel ş i a 
biserici i ele la Băjeşli (J GGG-1900 ), !n „lVlitropoli::i Olten iei", 1966, nr. 7 - 8, 
p . 674 - 687; Tcodorn Voin cscu. Nole asnpra cur/ii şi bisericii din Băjeşli , 
ln „S.C.I.A.", lV, 1957, nr. 1 - 2, p . 78 - 88. 

6 Ibidem 
7 N. SLoieescu, Bibliogra f'ia locali/ă/i/or ş i mon11111enlelor feudale din 

România . I . T· llomcînească, voi. 2, p . 488. 

F ig. 6 Casa din S lracla 1 J\Jai nr. 4. P lan parter ş i pl a n e taj. 

o 5 .. plan etaj 
Fiţi . 7 Casa Pdiş-Bobancu din S trada 1 Mai 

nr. 38. l'lanul pi vnq·eJor . 
F ig. 8. Casa Panlurescu din S lrada 1 J\lai 

nr. 29. Pl::i nul pivni\ elor. 
Fig. 9. Casa din sir. floria , Closca ş i Crişan 

n r. 28. P lmrnl pi v niţel~r . 
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CAS A DiN STR. BRA NCOVE A NU NR 15 

PIVNITA 

Fig. 10 Casa din sir. Brd11co11canu 11r. 15. Planul pivniţelor . 

plan dreptunghiular alungit, boltită în leagăn pe două 
dublouri ; gîrlidiil dispus perpendicular pe axul pivniţei 
mari şi acoperit cu o boltă în leagăn care intersectează 
traveea centrală a pivniţei mari; două pivniţe mici, de 
asemenea boltite în leagăn, dispuse simetric de o parte 
şi de alta a gîrliciului. Iniţial, accesul în pivniţele mici 
se făcea prin uşi deschise în zid mile laterale ale gîrliciului . 

O primă cercetare ne permite să afirmăm că etajul 
păstrează vechea locuinţili cu dispoziţie asemănătoare 
nivelului pivniţelor. 

Casa Panţurescu din str. 1 Mai m . 29, situată pe 
„Uliţa boiereasdV', spre sud-vest de biserica Buna Vestire, 
prezintă o dispoziţie a pivniţelor asemănătoare cu aceea 
a casei Pttiş, cu deosebirea că gîrliciul se detaşa indepen
dent, fără a fi încadrat de pivniţe mici (fig. 8). Încăperea 
principală este boltită în leagăn, pe două arce-dubloUI'i 
care pornesc de la nivelul pardoselii. Traveea centrală 
este intersectată de bolta semicilindrică a gîrliciului 
originar, astăzi înzidit. Patru golUTi înguste, de tipul 
meterezelor, asigmă ventilarea pivniţei mari, în care 
se regăsesc şi trei firide cu arhivoltă retrasă, asemănătoare 
celor menţionate anterior. 

Nucleul originar a fost înglobat, către 1850, într-o 
vastă construcţie în stil romantic, de tipul celei conservate 
fără modificări la casa vecină din str. 1 Mai nr. 27. Carac
terul arhitectUTii de tradiţie naţională pe care îl prezintă 
astăzi casa Panţurescu se datoreşte transformărilor efec
tuate în 1918 de către arhitectul Bacria-Tutănescu 8• 

Avînd în vedere materialul de construcţie, structma 
bolţilor şi modul de execuţie, apreciem că cele două 
pivniţe descrise mai sus datează cel mai tîrziu din a doua 
jumătate a veacului al XVIII-lea, ceea ce nu exclude 
p osibilitatea ridicării lor în veacul al XVII-lea cînd are 
loc procesul de grupare a caselor boiereşti de-a lungul 
fostei uliţe a Grecilor. 

III. PIVNITA DE PLAN DREPTUNGHIULAR, 
FĂRĂ GÎRLIOI SAU CU INTRAREA .AMENAJATĂ 
ÎN INTERIORUL PIVNIŢEI. 

a Studiu de delerminare a zonelor cu valoare islorică ş i artistică din 
oraşul Piteşli jud. Argeş, proiect D.P.C.N. nr. MD-105/1975, p. 38. 
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Un tip foarte simplu, remarcabil însă prin forma alun
gită a planului şi prin numărul mare de dubloUl'i, apare 
la pivniţa casei tl in str. Horia, Cloşca, şi Cl'işan nr. 28, 
aşezată odinioară într-o cmte vastă care se întindea 
către str. Smemei, pe pante acoperite cu vii. 

Nucleul originar (fig. 9), înglobat ulterior - ca la 
celelalte clădiri amintite mai sus - într-o clădire mult 
mai mare, a, tăzi iremediabil mîţ;ită printr-o pseudo
modernizare, cuprinde o pivniţă înaltă acoperită cu o 
boltă în leagăn pe patru dubloUI'i. Intrarea se făcea la 
nivelul terenului, printr-o uşă deschisă în latUI'a îngustă 
dinspre sud. Acelaşi perete este străpuns de un gol de 
tipul meterezelor. Două golUTi similare se deschid în 
peretele opus. Pe latura lungă de est, o uşă făcea legătura 
cu vechea casă a scării etajului, astăzi desfiinţată. 

O variantă a acestui tip a existat în str. Brâncoveanu 
m. 15. Casa, astăzi dărîmată, era situată pe prima terasă 
a Argeşului, într-o cUTte de i)roporţiile incintelor boiereşti 
de pe str. 1 Mai, care a fost compartimentată către 1870, 
cu ocazia unei noi alinieri a străzii Brâncoveanu. 

Casa era alcătuită din pivniţa înaltă şi nivelul locuinţei, 
acesta din urmă refăcut în stilul sfîrşitului de veac XIX. 
Pivniţa (fig. 10) era o mare încăpere boltit,ă în leagăn, 
compartimentată in trei travee prin două arce-dublomi. 
Girliciul era amenajat între doi pereţi , ridicaţi pînă la 
bolta mare, şi era acoperit independent cu o boltă întreagă. 
între gîrlici şi unul dintre zidmile lungi era de asemenea 
amenajată o nişă boltită în leagăn . 

• • • în încheiere, ţinem să reamintim că materialul prezen-
tat este rodul unor prime cercetări, care vor trebui extinse 
şi la tipul medieval - mult mai des întîlnit în Piteşti 
- al pivniţelor de zidărie acoperite cu planşee de lemn. 
în acelaşi timp, iniţierea unor cercetări arheologice siste
matice este în măsmă să aducă elemente certe de datare, 
deosebit de valoroase, în cazurile în care nu am dispus 
decît de criterii stilistice. 

Totuşi, chiar şi în stadiul actual al cercetării, elementele 
de arhitectUI'ă medievală pe care le cunoaştem demon
strează existenţa unei cultul'i urbane evoluate, pe deplin 
explicabilă prin importanţa economică a tîrgului medieval 
Piteşti . 
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