
STUDII ŞI COMUNICĂRI 

DIN ISTORIA MUNICIPIULUI PITEŞTI. 
SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA EPOCILOR STĂVECHE,· · VECHE ŞI MEDIEVALA 

I. Urme ale culturii materiale din epocile străveche 
şi veche1 

Istoria municipiului Piteşti se caracterizează, în pri
mul rînd, prin existenţa societăţii omeneşti aici, la con
fluenţa Argeşului cu Rîul Doamnei, în toate epocile 
istorice şi orînduirile sociale. Descoperirile arheologice 
au confirmat că această zon!l a fost populată încă din 
primele perioade ale comunei primitive. 

Descoperirea în perimetrul municipiuliui a unora 
dintre cele mai vechi şi rudimentare unelte de piatră 
cioplită din România şi chiar din Europa reprezintă o 
confirmare a faptului că în spaţiul geologic-geografic al 
Piteştilor s-a desfăşurat, din primele faze ale paleoli
ticului inferior, în trecutul foarte îndepărtat, complexul 
şi îndelungatul proces bio-psiho-social-istoric al antro
pogenezei, ,proces prin care hominidele s-au desprins din 
rîndul animalelor şi s-au transformat treptat în oameni. 

La Piteşti şi în comunele apropiate, într-o zonă 
bogată în resturi fosilizate de faună termofirn, îndeosebi 
proboscidieni (Archidiskodon = Elephas meridionalis)2, în 
depozitele cuaternare villafranchiene din pleistocenul tim
puriu, aflate în şi sub actuala albie minoră a rîului 
Argeş, pînă la adîncimi de 20 m, au fost descoperite 
peste 400 de unelte de silex şi cîteva de cuarţit din pa
leoliticul inferior3. Piesele respective aparţin culturii de 
prund, numită şi cultura galeţilor amenajaţi (Pebble Oul
ture) , precum. şi altor culturi şi tehnici de prelucrare, 
pe galeţi şi aşchii, specifice paleoliticului timpuriu: cul
turile abbevillo-acheuleene (piese proto şi bifaciale), teh
nicile clactoniană şi Levallois incipientă (aşchii şi lame). 
Uneltele din paleoliticul inferior, descoperite la Piteşti, 
se remarcă printr-o accentuată diversitate tipologică şi 
morfofuncţională4. 

1 Pentru detalii v. Paul D ieu, Ves tigii din epocile slrâvcche şi veche, 
în Petre Popa, Pani Dicn, Silvestru Voinescu, lsloria municipiului Pileşti, 
Edit. Academici, Bucureşti, 1988, p. "33-5l. 

2 R. Stan cu, R. Gava, J. Băcanu, St. Corn . Piteşti, IT, 19G9, p. 
33-45; Jstoria muni cipiulu i, 1988, p. 21.-22 . 

3 Inves tigaţiile şi descoperil'i]e an fost făcute de către autorul 
acestui articol, în"trc anii 1949 ş i 1988, sub egida Secţiei de şt iin~e istori ce 
a Academiei R.S.R. ş i a Societăţii de ştiinţe istorice din R.S.R„ în 
Piteşti şi în alte zone din Piemontul Cotmcana, în NV Cîmpiei Române 
şi în Depresiunea Sibiu . 

4 Paul l . Dicu, Descoperiri atribuite paleolilicu/Lzi inferior pe cursul 
mijlociu al Argeşului (jud. Argeş), „SCIV" , 23, 1972, 2, p . 223 - 234; 
idem, Noi descoperiri de une/le alribuile paleoliticului inferior p e cursul 
mijlociu al Argeşului, „SCIV", 24, 1973, 4, p . 653-658; idem, Paleoliticul 
inferior ln Piemontul Cotmeana şi Depresiunea Sibiu, „SC IV A", 30, 1979, 
4, p. 575-589; idem, Noi descoperiri arheologice din paleo/ilicul inferior 
ln Piemontul Colmeana şi Depresiunea Sibiu, „Argeş", XVII, nr. 8 (135), 
Piteşti, 1982, p . 15. 

PAUL I. DICU 

Cioplitoarele unifaciale (choppers) şi bifaciale (chop
ping-tools) din oultura de prund au marcat etapa deci
sivă a antropogenezei, începutul muncii, tehnicii indus
triei litice, meşteşugurilor, civilizaţiei 1umane, î~ceputul 
istoriei societăţii omeneşti s. 

Prin numărul mare de unelte din piatră cioplită 
(aprox. 1000) şi prin varietatea lor, Piemontul Cotmeana, 
împreună cu partea nord-vestică a Cîmpiei Române6, 
avînd ca centru teritoriul municipiului Pitesti a devenit 
principa~ul areal al paleoliticului inferior di~ România 
în ceea ce priveşte „Cultura de prund'n. 

Pe teritoriul piteştean au fost descoperite unelte de 
silex din paleoliticul mijlociu şi superior (aşchii şi lame). 
De asemenea au fost identificate piese din mezolitic (epi
paleolitic )B. 

Perioada nouă a pietrei (neolitică) şi cea eneolitică sînt 
bine reprezentate la Piteşti şi în împrejurimi. prin 
unelte din piatră şlefuită, fragmente ceramice şi prin 
alte obiecte care aparţin diferitelor culturi (Cris Boian 
Gumelniţa, Coţofeni ş.a.). " ' 

Epoca m etalelor a constituit o etap~t deosebit de im
portantă pentru apariţia şi afirmarea pe scena istoriei 
a strămoşilor noştri direcţi traco-geto-dacii. In diferite 
puncte ale oraşului şi în · localităţile limitrofe au fost 
depistate unelte, arme, podoabe etc. (izolate sau în aşe
zări , necropole). Majoritatea Cîbiectelor din bronz fac 
parte din culturile Glina III şi Tei, iar cele din epoca 
fierului se încadrează în culturile specifice atît fazei 
Hallstatt (mai ales Ferigile) cît şi La Tene9. 

In perioada geto-dacă din La Tene, teritoriul muni
cipiului Piteşti a fost, în continuare, intens populat de 
strămoşii noştri. Au existat aşezări geto-dacice ân mai 
multe sectoare ale oraşului şi în comunele siuburbane. 

S-au exprimat păreri despre o eventuală localizare 

5 O parte din ur1eJleJc descoperite de către autorul acestui arti col 
au int1·at în patrimoniul Muzeului de Istoric a l R.S.R. d in Bucuresti 
(v. Creş terea patrimoniului muzea l , Buletin, 1, MNT, Bucureşti, 1976, 
p. 17 ; Buletin, lT, 1978, p. 17, 138). Citeva un elte sînt exp use r'n vitrin ele 
din sa la nr.1 a Muzeului de Jstorie al R.S.R. (celelalte se află în depozit). 

6 T he Cambridge Ancienl History, Second Edition, vol. 1Il, part. I, 
Cambr idge University Press, Cambridge, London, New York, New Rochelle 
Melbourne, Sydney, 1982, p . 61, fi g. 1 (1, 2, 3); VI. Dumitrescu, Alexa n
clra Bolorney, FI. Mogoşanu, Esquisse d'une prehisloire de la Rownanie 
jizsqu'it la fin de l'âge du bronze, Edit. Ştiinţifică ş i Enciclopedică, Bucu
reşti, 1983, p. 30 - 32, 34, 208; Al. Păun escu, în „SCIVA", 31, 1980, 4, 
p. 523- 526. 

7 Descrierea deta l iată a materialului litic este in cl u să de autorn l 
articolului în monografia Pa/colilicul inferior în Romtinia ('in curs de 
definitivare). 

8 Descoperirile aparţin autorului acestui articol. 
0 Diferite obiecte din perioada neolitică şi din epoca metalelor se 

păstrează în Muzeul Judeţean AJ·geş din Piteşti şi în colecţiile muzeistice 
ale unor şcoli din Piteşti. 
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pe teritoriul Piteştilor a c tăţii getice I-Jeli , reşedinţa şe
fului de trib sau de uniune tribală Dromichaites (seco
lele IV-III î.e.n. ) şi a cetăţii Argedava, una din reşe
dinţele marelui rege Burebista (secolul I î.e.n.) 10• Cerce
tările arheologice efectuate pînă în prezent şi izvoarele 
istorice cunoscute nu au confirmat aceste supoziţii. Din 
datele oferite de geograful Ptolemeu (secolul al II- lea e .n.) 
reiese că în această zonă ar fi trăit „Potulatensii" , a l 
patrulea „popor" (trib) din grupa a doua de geto-daci . 
Ptolemeu a arătat că „Potulatensii" alcătuiau un „neam" 
getic care locuia în Dacia. Arheologul Vasile P ârvan a 
admis că „neamul" respectiv ar fi populat zon a delu
roasă din vestul Munteniei şi părţile nordice ale Olte
niei 11 . 

in aria de locuire a „Potulatensii"-lor, o uniune de 
triburi geto-dacice a bătut monede de argint de tip 
Adîncata-Piteşti-Mănăstirea, în a doua jumătate a seco
lului al II-lea î.e.n., a căror fre venţă a fost constatată 
în această regiune prin cît eva descoperiri numisrn atice 12• 

Dintre dovezile care atestă permanenţa şi continui
tatea geto-dacilor pe teritoriul Piteştilor, sursele nw11is
matice ocupă un loc deosebit. Circulaţi a monetară relie
fează direct nivelul dezvoltării lor economico-sociale şi 
politice, preourn şi intensitatea schimburilor de produse 
din perioada respectivă . Primele monede utilizate de 
colectivităţile geto-dacice de pe actualul teritoriu al 
municipiului au fost cele greco-macedonene, a junse aici 
pe valea Argeşului şi pe vechiul drum care făcea legă
tura cu sudul Dunării Şi Transilvania, de-a ~ungul că
rui a romanii au construit mai tîrziu o parte din Limes 
Tra.nsalutanus. Subliniind importanţa rîului Argeş pentru 
realizarea . chimburilor comerciale între geto-dacii nord
dunăreni si lum ea greco-elenistică sud-dunăreană, arh o
logul şi istorioul Vasile P ârvan arăta: „Negu~torii greci, 
odată ajunşi la gura rîului prin excelenţă getic al Arge
şului (al cărui nume chiar ca pronunţare .este tot acela 
de acum clouă mii ele ani), nu se s:fiau să urce pe v alea 
rîului în sus şi pe afluenţii săi pînă la izvor, în înseşi 
cheile Carpaţilor(m. La Piteşti s-au găsit monede greco
macedonene de argint şi de bron z, izolate sau în tezaure, 
emise în secolele IV-I î.e .n. de Filip al II- lea (359-
336 î.e .n .), Lisimach (311-281 î.e.n .) , Maroneea (Tracia), 
Confederaţia din Epir, insulele Rhodos şi Thasos, pro
vincia Macedonia Prima şi oraşul Dyrrhachiurn de pe 
tărmul estic al Mării Adriatice. De asemenea, astfel de 
i~1oned au a părut şi pe teritoriul comunei suburbane 
Stefănesti-Pitesti acestea fiind emise de Alexandru III 
~el Mar~ - Ma~edon (336-323 î.e.n.), de insulele Thasos 
si de oraşul Dyrrhachium 14. 

· La finele se olului al IV-lea şi începutul ecolului al 
III-lea î.e .n „ în per ioada d formare a Culturii La Tene, 
cînd s-au petr cut tra nsformări importante în co nomia 
si viata soc i al-politică a geto-dacilor, strămo .ii noş tri au 
Încep~t să bată monedă proprie, d terminaţi fiind de 
intensificarea chimburilor de produse. Din această vreme, 
pe teritoriul oraş ului au rămas monede de a rgint ge to-

lO D . Fnmzescu, Dicţionar topografic şi statistic al României . 
Bucureşti, 1872, p . 11 ; G. I. Lahovari, Dicţionar geografic al ju~eţului 
Argeş, Bucureşti, p. 121-122 ; G. I. Lahovari, general C. I. Bralianu, 
Gr·. G. Tocilescu, Marele dicţionar _qeografic al Romdniei (MDGR), I , 
1898, p. 114: Dicţionar de istorie vecile a Romdniei •. „ Edit. Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 323: I storia mur:-ic~pi'!lui l'_lleş~i, 
Editura Academiei, Bucureşti, 1988, p. 42-43 ( v . ş 1 b1bl1oqraf1a din 
TI')le) 

11 V. Pârvan, Getica, O proloi~lorie a Daciei, Bucureşt i , 1926, 
p. 248, 254; ibidem, Edit. Meridiane, Bucureşti, 1982, p. l.4 8- 150. 

12 c. Preda în Studii şi cercctfu·i de numismatică" („SCN"), V, 
Bucm·eşti 1971, p .' 51, 53, 63; idem, Monedele geto-dacilor, Edit. Academici. 
Bucureşti, 1973, p. 198 - 214. 

1a V. Pârvan, Dacia, ed . a V-a, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1972. 
p. 95. 

14 Cercetările şi identifică.rile au fost efectuate de elitre autorul 
acestui articol. Vezi Paul I. Dicu, 1'raco-gelo-dacii din spaţiul argeşan 

ln izvoarele arheologice şi numismatice, „Junimea", nr. 24- 25, Piteşti, 

1979, p. 172 - 173 ; idem , No l,e numismatice. Monede greceşti antice, 
„Argeş", XVJ, nr. 2 (125), iteşt i, 1981 , p . 12 ; idem, Note numismatice, 
„Argeş ", XVII, nr . 2 (19), Piteşti, 1982, p. 9 ; B. Mitrea, „Dac ia", 
NS, 23, 197(), p. 372. 
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dacice, imitaţii de tip Filip al II- lea, piese de tip Adîn
cata-Piteşti, Aninoasa-Dobreşti şi Vîrteju-BL1cureşti. Se 
remarcă tezaurul descoperit în centrul oraşului Piteşti, 
după primul război mondial (109 piese de tip Adîncata
Piteşti se păstrează la Muzeul de Istorie şi Artă a mu
nicipiului Bucureşti), precum şi cel din Dealul Mareea, 
comuna suburbană Ştefăneşti-Piteşti, alcătuit din mo
nede geto-dacice de tip Filip al II-lea (secolul III î .e.n. ) şi 
din tetradrahme thasiene 1s. 

P e la începutul secolului I e.n. moneda local ·~ geto
daci ă a fost înlocuită , tr ptat , cu denarul roman r pu
blican, un le m onede mis între anii. 172-44 î .e.n. fiind 
desco perite î n oraş 1 6 . Din secolul I e.n. s-au găsit m ai 
multe mon -de romane imperial timpur ii emis ele îm
păraţii Nero (54-68), Vespasian (69-79) şi Domiţian (81-
96) . Cir ulaţia m onedelor romane r publicane ş i imperiale 
timpurii dovedeşte xis t nţa 1 găiu rilor corn rcial î ntre 
geto-daci şi rom ani în secolele II î. .n. - I e .n. , pr cum ş i 
extincler a influ enţelor r mane la nordul Dunării, înainte 
cu trei s cole d cucerirea Daciei de cătr Imperiul r oman . 

Pe lîngă m onede, pe teritoriul piteştean şi cel al 
suburbanelor, s-·m afla t fragmente cerami e de tip La 
Tene, iar în comuna uburbal1'·1 Bradu-Piteşti s-au des
coperit obiecte de podoabă geto-dacice de argint17. 

ln perioada claco-roniană, pe timpul stă pînirii romane, 
între a nii 106- 275 e.n„ ca pretutindeni în Dacia romană 
şi pe t eritoriul municipiului Piteşti s-a desfăşurat amplul 
proces istori al romanizării geto-dacilor, din care a re
zulta t populaţia daco-romană, baza etnogenezei popol'.'ului 
român. Tot atunci s-a form at si limba română din limba 
latină vorbi tă de daco-r omani1B. Rom anizarea a ontinuat 
şi după anii 274- 275 e.n., cînd s-a încheiat retragerea 
arm atei şi administra ţiei rom ane pe linia Dun ării. În 
urm a marilor războaie daco-romane din anii 101-102 ş i 
105- 106, actualul t eritoriu al municipiului Piteşti a fă
cut parte iniţial din provincia romană Moesia Inferior, 
iar apoi din provinciile Dacia Inferior şi Dacia Malvensis19. 

in unele tipărituri s-a propus fixarea aşezării romane 
Pirum pe teritoriul Piteştilor. Ptolemeu a inclus în lista 
localităţilor din Dacia Traiană şi Pirum (statio Ad Pi
rum = „La Păr"), care s-ar fi aflat fie în sud-estul 
Transilvaniei, fie în nord-estul Munteniei. Acelaşi geo
gr af aminteşte de localita tea Pinon (Ad Pimun = „La 

15 Con stant in Pr eda, Paul 1. Dicu, Monede geto-dacice descoperile pe 
ieriloriul judeţu lui Argeş, BSNR, LXXV- LXXVI (1981 - 1982), nr. 
129- 130, Bu c ureşti, 1983, p . 89 - 100 (v. şi bibliografia). 

16 Paul I. Dicu, No te numismatice, Monede romane r epublicane, 
„Argeş ", XV, b.r . 2 (125), Piteşti, 1981, p . 12. Pentru mon,edcle antice 
din secolele III î.e.n . - II e.n ., v. ş i „Numismatic Litera ture", nr . 103, 
New York, 1980, p . 17 (nr. 88) . 

17 L. l\Iărghitan , 1'ezaure de arginldacice, Muzeul de Istoric al I .S.H., 
Bucureş ti , 1976, p . 6() - 70 . 

18 D . Pro t ase, Aulohlonii ln Dacia, vol. I, Dacia Romană , Ed. Ştiin
ţifică şi En ciclopedică, Bucureşti, 1980; Probleme fundam entale ale 
istoriei României. Etnogeneza românească, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti , 1983, p . 14- 25. 
19 O. Tudor, Ollenia romană, ed. a IV-a, Ed. Academi ei, Bucureşti , 

1978, p. 153 - 164; R . Vulpe, in „Studia Thracologica" 1976, P.· 150- 179 ; 
C. Petolescu, RT, 32, 1979, 2, p. 25() - 275; idem, ln „Dacia", NS, XXIX, 
nr. 1-2, 1985, p . 45-55. 
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Brad") din sud-vestul Munteniei2°. Deoarece informaţiile 
lui Ptolemeu sînt incerte, V. Pârvan a fost determinat 
să afirme că dubletele „Pinum-Pirum nu pot fi demon
strate n ici afirm ativ, nici negati v"21. 

Cel mai r epr ezentativ monw11ent istoric de pe terito
riul piteştean, prin car e -au 1atestat cucerirea rom ană 
şi stăpînirea Imper iului roman în zona Argeşului, dînd 
măsura puterii romane, este Linie Tran alutanus, sistem 
militar de apărare şi dominaţie a părţii 1de vest a Mun
teniei, consider at ca o dublură de protecţie a Lim es-ului 
Alutanus. Oraşul Piteşti este situat în sectorul mediu al 
Limes...:ului Transalutanus sau V alachicus, numit de V. 
Pârvan „valul d la Piteşti"22 . Acest limes forma fronti ra 
de sud-est a provinciei romane Dacia şi se întindea între 
Turnu Măgur - le (Poiana Flămîncla) - Piteş ti - Cîmpu
lung Muscel - Bran - Rîşnov (Cum iclava). 

Cercetările clin tere n23 ef ctuate între a n.ii 1945 ş i 
1975 au dovedit că limesul nu se oprea ~n malul drept 
al Argeşului , la E de staţia C.F.R. Piteşti Sud, şi nici 
nu t1rma cursul Rîului Doamnei pe l a confluenţa cu 
Argeşul , aşa cum au susţinut unii autori24• Din punctul 
respectiv, limesul înainta , cu unele întreruperi, pe malul 
drept al Argeşului , prin par cul Argeş, de unde se con
tinua spre N. Limesul apărea an:t:onte de podul rutier 
Piteşti-Mărăcineni , pe malul opus (stîng) al Argeşului şi 
de acolo se îndrepta spre NE, pînă la Bucl easa Mică . 
Aici, pe Dealul Văcăreasca, romanii au transfor mat pro
babil aşezarea geto-dacică de refugiu, despre care s-a 
relatat în Istor ia municipiului Piteşti , într-un castellum, 
castru ori într-un turn de pază şi observaţie. In acest 
loc, pe lîngă materiale geto-dacice, s-au depistat urme de 
zidărie şi cărămizi romane, ceramică romană şi daco
romană din secolele II-III e.n. , monede romane etc. în 
punctiul numit „La Cetate" sau „Cetatea Jidovilor". Din 
Dealul Văcăreasca - Budeasa Mică limesul îna inta pînă 
la castrul rom an din Purcăreni-Miceşti. La N de con
ducta de apă Mărăcineni-Piteşti, în partea de vest a 
limesului , în imediata sa apropiere, în faţa Atelier elor 
centrale ACH Piteşti, au fost r perate prezumtive urme 
ale unui castru roman (aestiva?), construit pe partea 
stîngă a r îului Argeş2s. 

Pe traseul limesului se afla vechiul drum geto-dacic 
care făcea legătura între sudul Dunării şi Transilvania . 
Romanii au reconstruit şi co mpletat această importantă 
cale de comw1kaţie utilizînd o tehnică specifică civili
za ţiei lor. Este posibil ca romanH să fi folosit vechiu l 
drum geto-dacic în timpul celor două m Hri războai e clin 
anii 101-102 şi 105- 106. 

Un alt drum roman, care traversa colinele şi văile 
Piemontului Cotmeana26, de la E la V, avea, probabil, 
următorul traseu : Piteşti - Smeura - Moşoai a - Dealul 
Oraşului - Sămara (jud. Argeş) - Chilia - . Făgeţel -
Topana - Păroşi - Lelea ca - Sîm bureşti - Dejeşti 
(jud . Olt) - !oneştii Govorii (Pons Aluti) (jud. Vîlcea)27. 

2o Gr . Tocil escu, Dacia lnai11le de mma11i, Bu cureşt i , 1880, p. 95-
96: MDGR, IV, p. 735; G. lon esc u- Gion , Istoria B ucuresci/or, Bucureşti, 
1899, p. 10 ; V. P tlrvan, Getica .. . , 1\l2G, p . 250 - 2GG; ib idem, cd . 1982, 
p . l48 - 15G . 

21 V. Pârvan , op. cil ., p . 253; cd. 1982 , p . 150 . 111 ha rta lui Mar inus 
(c irca 150 e.n .) P irum est e notat în stln ga Ollului , aprox. în zon a Piteş tilor . 

Localităţi l e Pirum ş i P in um sînt men \.ion ate în multe hărţi medieval e 
(v . Istoria municipiului Pileş ti , 1988, p. 47 , nola 49). 

22 V. Pârvan, lnceputuri/e vieţii romane la gurile Dunării , ed. a 11 -a , 
E d . Ştiinţif i că, Bu c ureşt i , 1974 , p. 47, 141 - 142, nota 26 . 

23 In vestigaţii efec tuate de a utorul acestui articol. 
24 D . Tudor, op. cil. , p . 255; C. Petol escu , HI, t. 35, nr. 1, 1982, 

p . 65 - 77. 

25 Paul I. D icu, La Pileş ti , IUL castru roman necunoscut, „Argeş", 

X IV, nr. 4 (119), Piteşti, 1979, p . 6. Pe traseul Limes-ului Transa /utanus, 
!n sectoru l P.iteşt i , au fost descoperiţi doi denari ; un AH Hadrian, 
a . 118 şi un AH Commod us, a. 186- J. 87 ; v. şi „Numismatic Litera ture", 
nr . 104, New York, 1980, p . 56, nr . 273 (,, An unknown Roman castrnm"). 
Pentru alte amănunte, v. I storia municipiului Pileşti, 1988, p. 41, 47 - '48. 

26 D. Tudor, op . cil ., p . 56 (apud Gr. Tocilescu) 
27 Paul I. Dicu, Noi dovezi ale conlinuităfii, „Argc~", XV, nr. 1 (120), 

Piteşti, 1980, p . 6. 

.. _, 
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i\lon ccl c a n Li cc cl cscopcl"ilc in P il. c~ Li : 1) An gcto-clac ic:'\ el e tip l-ilip l ! 
(sec. I 11 - I I î.c . 11. ) : 2) L c tradruhmă T ha ssos (sec . I I - I i. c.n .) : 3) AE T ra ian 
4) 1\li. 1-Ja clrinn: 5) /\H Co 111111oclus: G) i\E .011 s tan l'i11 cel Mase; 7) AE 
Con slan lius I I ; 8) AE \'a lcn s (sec. 1- I V c. n .) 

Descoperirile arheologice din ultimele decenii a u do
cumentat că spaţiul dintre Limes Alutanus şi Limes 
Trcmsqlutanus a fost locui.t fără întreruper - de geto-daci 
şi daco-r omani, procesul romani zării fiind tot atît de pu
ternic ca şi la vest de Olt28. 

Cele m ai valoroase şi num eroase obiecte din timpul 
s tă pînirii romane sînt monedele de argint şi bronz, găsite 
izolat sau în tezaure, în diferite puncte ale oraşului. 
Mo1wdclc descoperite au fost emise între anii 106-275 
de aproape toţi împiraţii romani, de la Traian (98-11 7) 
la Amelian (270-275). Continuitatea daco-r omanilor, după 
retrager ea aureliană din provincia Dacia pe linia Dunăr.ii 
între anii 271- 275, este ates ta tă la Piteşti şi în loca
lităţile vecine prin des operirea unor obiecte caracte
ristice secolelor III-VII e.n. Dintre acestea ies în evi
cl nţă, prin valoarea lor ştiinţ i fică , mon dele romane (izo
la te şi din tezaure) emise de împăraţii Probus (276-
282), Diocleţian. (284-305), Galerius (293 / 305-311), Ll
cinius (307 / 308- 324), Consta ntin I cel Mare (306 / 307-
337), Constantin II (337- 340), Constans (337- 350), Con
sta ntius II (337-361), Iulian (361-363), Val ntinian I 
(364-375), Valens (364-378), Teodosius I cel Mare (379-
395), Honorius (395-423), Ar cadius (395-408) ş.a . La 
aces tea se adaugă monedele bizantine emise de împă
raţii J 'ustin (518-527), Justinian I (527-565), Justin II 
(565-578), Focas (602- 610), Heraclius (610- 641)29. 

Prezenţa î n teritoriul actual al Piteştilor a monedelor 
din timpul împăraţilor Filip Arabul (244- 249), Decius 
(249-251), Gallienus (260-268), Claudius al II-lea Go
ticul (268- 270) şi Aurelian (270-275), precum şi a altor 
urme materiale, pune sub emnul întrebării distrugerea 
pe întreaga lungime şi abandonarea definitivă a Limes
ului Transaluta.nus în deceniul al cincilea al secolului al 
IU-lea datorită atacurilor carpice. Numărul m are al mo
nedelor romane imperiale .de bronz tîrzii, îndeosebi din 
perioadele lui Constantin cel Mare ş i Justinian, confirmă 

2s Gh. Bichi r , Celo-dacii din Nlwli enia ln epoca romană, E d . Acade
mi ei, Bucureş ti , 1984 (v. şi bibliografia) . 

29 Pau l I. Dicu, op. cil ., p. 6- 7 ; Gh. Pocnaru-Bordca, Paul I. 
D icu, Monede romane llrzii ş i birnnUne (sec. IV - X II) descoperile pe 
teritoriul }udefului Ar.qeş, „SCN", IX, Bu cureşti (ln curs de tipărire) ; 
v. ş i B. Mitrea, „Dacia " , NS, X IX. 1975; XXI, 1977; XXIII, 1979 ; 
XXIV, 1980, XXV, 1981 (cronicile numismatice) . 
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Monede bizantine ele bronz clin sec. VJ - Xl descoperite în Piteşti: 1) 
Justin J (a. 518-527); 2) Justinian (a. 554- 555); 3) Focas (a. 603 - 604) ; 
4) Heraclius(n. 600- 607);5) Zimisccs(a. 97Ci);6) V::isi leII ş i Constantin 
VJII (a. 976? - c.1030/1035). 

amploarea activităţii economice a daco-romanilor în a
ceastă parte a Munteniei, legăturile lor comer ciale cu 
diferite centre ale Imperiului roman (din anul 395, Im
periul roman de răsărit şi Imperiul roman de apus) şi 
revenirea stăpînirii romane la N Dunării în secolele IV 
şi VI. Aceste legături s-au menţinut cu Imperiul bizan
tin şi după aşa-zisa „prăbuşire a front ierei dunărene" 
din anul 602, sub presiunea invaziilor avare şi slave (în 
realitate, trecerea Dunării ,a fost forţată numai în anu
mite sectoare, prin care au pătruns migratorii în nordul 
Imperiului bizantin) . In acest sens, circulaţia neîntre
ruptă pe teritoriul piteştean a monedelor bizantine de 
bronz, din secolul al VII-lea, emise de împăraţii Focas 
(602-610) şi Heraclius (610- 641) este concludentă. 

P e lîngă sursele numismatice, în cîteva sectoare ale 
m1micipiului au fost identificate fragmente ceramice 
autohtone caracteristice secolelor III- VII. Cîteva vase 
ceramice din secolul al IV-lea au putut fi recuperate în 
apropiere, la Vrăneşti-Călineşti3D. 

Descoperirile arheologice şi numismatice evidenţiază 
permanenţa relaţiilor între romanitatea de la nordul şi 
sudul Dunării, continuitatea populaţiei autohtone daco
romane pe actualul teritoriu al ;nmnicipiului Piteşti şi în 
împrejurimi, în perioada formării poporului rom ân şi a 
primelor migra ţii din secolele III- VII e.n. 

II. Formarea şi dezvoltarea Piteştilor în epoca medie 

!n ansamblul civilizaţ iei româneşti medievale, Piteştii 
s-au afirmat ca aşezare urbană distinctivă , avînd o în
semnată pondere economică, mai ales în domeniile comer
ţu1ui, meşteşugurilor şi viticulturii. Timp de mai multe 
secole oraşul a îndeplinit rolul de reşedinţă domnească 
temporar ·~ şi tot aici s-au desfăşurat numeroase eveni
mente politice şi militare, interne şi internaţionale31 . 

P e teritoriul Piteştilor cercetările arheologice şi nu
mism atice au documentat existenţa unei aşezări wnane 
în perimetrul vechi al vetrei şi alte aşezări în hotarul 
şi ocolul oraşului, de la începutul feudalismului timpu-

ao Sint expuse în Muzeul Judeţean Argeş din Piteşti. 

ai I storia Rom/iniei, 1- II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1960- 1964 
(pentru Piteşti v. indicii) ; P a11l Dicu, Pil eşti-important centru economic, 
politic ş i social al 7'ării Romlineşli ln epoca medievală, în Istoria munici
piului Pileşti, Ed. Academiei, 1988, p. 53-106. 
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riu pînă în secolul al XIV-lea. Astfel, în mai multe locuri 
au fost identifica te fragmente ceramice de tip cultura 
Dridu, databile între secolele VIII-XI. De <1semenea s-au 
găsit topoare de luptă din secolul al X-lea în Piteşt i şi 
î n comun a suburba nă Ştefăn eşti-Piteşti. In piaţ:a civi ă 
din cartierul municipiului au apărut fragmente ceramice 
din secolele XIII-XIV, unele aparţinînd vechii ceramici 
autohtone, altele fiind de tradiţie bi zantină sau de fa -
tură sud-transilvăneană32. 

Pentru cunoaşterea aşezării de la Piteşti în perioada 
de început a epocii medievale, de o deosebită valoare 
i stori că sînt descoperirile numismatice. rn cîteva sectoare 
ale oraşului au a părut piese provenind din sudul Dunării: 
monede de bron z emise de împăraţii bi zantini Ioan I 
Tzimiskes (969- 976), Vasile II (976-1025) şi Constantin 
VIII (1025-1028), Alexios III Anghelos (1195-1203); 
monede de aur din timpul lui Ioan III Dukas Vatatzes 
(1222- 1254), împărat l a Ni ceea (trei hiperperi : u nul se 
păstrează la Mu zeul din Piteşti şi doi la Muzeul de 
Jstorie al R.S.R.); o monedă .de bron z, imitaţi e latină, 
post 1204, emisă de Regatul latin de la Thessalonic ,sau 
de Ioan Asan II (1218-1241) la Tîrnovo, o monedă de 
bronz bătută de oraşul Cattaro de pe Coast a Dalmată si 
un a de argint, ~lin Serbia, emisă de Stefan Uros II Ml
li utin (1282-1321). Aceste monede ~onfirmă ~ontinui
tatea unei aşezări medievale la Piteşti în secolele X-XIV, 
care avea legături economice cu orasele si locuitorii din 
statele sud-dunărene şi , în primul rÎnd, ~u Imperiul hi
zantin33. 

Materialele arheologice şi numism atice din secolele 
X- XIII atestă că vechimea Piteştilor, ca aşezare me
dievală, este cu mult mai mare decît apare în izvoarele 
scrise cunoscute pînă în prezent. I n secolele X-XIII, 
în etapa formării şi afirmării cnezatelor şi voievodatelor 
româneşti dintre Carpaţii Meridionali şi Dun ·'.\ r e, deci 
cu mult înainte de constituirea statului feud al indepen
den t Ţara Românească (1330), la confluenţa dintre r îul 
Argeş şi Rîul Doamnei se afla., consolidată, localitatea 
medi evală numită în documente, acum 600 de ani, Piteşti3 4. 

Asupra originii ş i vechimii toponimului Piteşt i, impli
cit a aşezării medievale Piteşti , is toricii şi lingvi ştii au 
formulat păreri diferite. Astfel, Nicolae Iorga şi C. C. 
Giurescu au considerat că denumirea Pitesti deri vă din 
antroponiniele Pitu (1) ori Pitea (Pita), un ' strămoş, stă
pînitor prin aceste locuri, în timpul feud alismului tim
puriu35. Precizăm însă că at ît în Piteşti cît şi î n întreaga 
zonă argeşeană nu a circulat şi nu s-a păstra t legenda 
despre un strămoş sau moş Pitu (Pitea) care să fi înte
mei at sa tul , tîrg ul, oraş ul Piteşti şi de la care să fi luat 
numele său . 

Este posibil ca situarea Piteştilor pe terasele, coli
nele şi văile de pe versantul estic al Pl atformei Cotrnean a, 
preoum şi în lunca Argeşului, într-o reg iune acoperită 
cu păduri seculare şi zăvoai e, poziţie mai gr eu de ob
servat la o primă vedere, să fi generat t oponimul Piteşti 
de la „loc pitit", deci loc ascuns, ferit36. În nom encla
tura actuală, localitatea Piteşti este singura unitate ad
mini strativ-teritori ală din ţara n oastră care poartă acest 
nume37. 

Apariţi a aşezării medievale Piteşti a fost un rezultat 
direct al dezvoltării forţelor de producţie şi cris talizări i 
noilor relaţii de produ cţi e în perioada feudalismului tim 
puriu, precum şi al factorilor econ omici şi demografi ci 
locali , în condiţiile etapei respective. 

a2 I storia municipiului Pi/eş li , 1988, p. 52-53. 
aa In vcst iga·pil e ş i dep i s tăril e numismatice au fost erectuate de 

către a utorul acestui a rticol (v. bibliografia în I storia municipiului Pileş ti , 
Hl88, p. 54, notele 6, 7). . 

:14 Paul I . D ieu, Vechimea Pileş lilor, „Argeş " (Suplim ent 590), X lll , 
nr. 2 (112), Piteşti, 1978, p . 2 /7 . 

as N. Iorga, I storia romlinilor, 111 , Bucureşti , 1937, p . 160 ; C. C. 
Giurescu, I storia rom.linilor, II , partea a lJ-a, Bucureşti, 1943, p . 442; 
A. Sacerdo'ţean u, Jncepuluri le oraşu lui Pileş li, St . Com. Piteş ti, 3, 1971, 
p. 197. 

as G. Lahovari, op. cil. , p. 122. 
37 Pentru a lte detalii v. I storia municipiului Pileş li, 1988, p. 54-

55 (in clusiv bibliografia) . 
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Documentul din 20 mai 1388 
emis de Mircea cel Mare în care 
est e menţionat:'\ localitatea medi
evală Piteşti. 

Asupra evoluţiei istorice a Piteştilor o mare influenţă 
a exercitat-o existenţa în zona Argeş a voievodatului lui 
Seneslau, din care făcea parte, probabil, şi teritoriul 
actual al municipiului. 

Cei mai mulţi cercetători admit că Piteştii, iniţial , au 
fost sat, apoi tîrg, iar mai tîrz.iu s-au transformat în 
oraş, argumentînd di, în mod similar, prin aceste faze 
au trecut şi alte localităţi din ţara noastră care au devenit 
oraşe. 

Un rol important în declanşarea procesului de urba
nizare a localităţii l-au avut întemeierea s ta tului feudal 
centralizat şi independent Ţara Românească, în primele' 
decenii a le secolului al XIV-lea, şi consolidarea inde
pendenţei acestui stat în urma celebrei. bătălii de la 
Posada din anul 1330, cînd armata română , condusă de 
Basar ab I (circa 1310- 1352), a obţinut o strălucită vic
torie. 

În unele lucrări bazate pe informaţiile din cronicile 
medievale interne, pe tradiţii ş i legende, se întîlnesc şi 
alte explicaţii cu privire la constituirea asezării medie
vale Piteş ti . În aceste scrieri legenda rul î~temeietor de 
ţară Negru Vodă (Negru Basarab, Radu Negru sau ma
rele Bassarabă) este considerat fondatorul Pitestilor3B. Se 
înţelege că asemenea referiri şi interpretări ~eprezintă 
doar ecourile evenimentelor istorice petrecute prin aceste 
locuri, în primele secole ale mileniului al II-lea care 
s-au păstrat, în tradiţie, pînă în epoca modernă39 . ! 

Dintre factorii care au contribuit efectiv la cresterea 
rolului economic, politic, strategico-militar, social şi cul
tural al Piteştilor se evidenţiază amplasar ea localităţii 
într-un punct obligatoriu de trecere a principalelor dru
muri care asigurau legături permanente între zonele de
luroasă, de cîmpie şi de munte, între oraşele rezidenţiale 
domneşti ale Ţării Româneşti - Curtea de Argeş, Cîmpu
lung-Muscel, Tîrgovişte, Bucureşti, cu cele din Transil
vania - Braşov, Sibiu -, precw11 şi cu ţinuturile din 
sudul şi estul Dunării prin Cra iova - Calafat - Vidin, 
Turnu (Măgurele) - . .Nicopole, Zimnicea - Sviştov, 
Giurgiu - Rusciuk, Oraşul de Floci - Hîrşova, Bucu
reşti - Brăila. În această situaţie, începînd cu secolul 
al XIV-lea, înscrierea Pitestilor în docw11ente dobîn
deşte o frecvenţă din ce în c~ mai mare. 

. In timpul domnitorului Mircea cel Mare (1386-1418) 
existenţa aşezării argeşene Piteşti este atestată prin 
actul emis la 20 mai 1388, în care s e arată că m arele 
voievod a dăruit mănăstirii de la Călimăneşti pe Olt 

38 În Istoria municipiului Pileşti, 1988, v. extrasele din operele 
lui Mihai Cantacuzino, Dionisie Fotino, M. Kogălniceanu, C. D. Aricescu, 
I.I-I. Rădulescu, G. Ionescu-Gion, Iosif Genilie şi din MDGR, IV. 

39 Gh. I. Brătianu, Tradiţia istorică despre lnlemeierea stalelor 
romaneşti, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1980, p. 85, 115, 249-257. 

(Cozia) „ ... şi o moară în hotarul Piteştenilor"40. Din iz
voarele interne publicate pînă acwn reiese că aceasta 
este oea mai veche menţiune docwnentară oficială a 
localităţii medievale Piteşti. 

Integrîndu-se unui fenomen constatat la aproape toate 
aşezările medievale, aşa cum s-a arătat în paginile pre
cedente, vechimea Piteştilor este cu mult mai mare decît 
anul primei atestări documentare. În consecinţă , oraşul 
Piteşti este unul din cele mai vechi tîrguri (oraşe) ale 
Ţării Româneşti, cunoscute în izvoarele medievale scrise, 
după Severin (Drobeta-Turnu Severin) (1233), Cîmpulung
Muscel (1300), Curtea de Argeş (1330-1336), Slatina (1368). 

în ultimii ani, unii cercetători au reluat problema 
identificării oraşului Piteşti cu localitatea Nuwestad, men
ţionată în relatarea călă toriei pelerinilor germani Peter 
Sparnau şi Ulrich von Tennstadt din 1385 sau cu loca
litate~ Nieuwemere (Nieuvermerkt etc), indicată în ,,Iti
nerariul de la Bruges" , itinerar databil între anii 1353 si 
1377 sa u 1380 şi 1390. În această privinţă , ~storicii a~ 
susţinut păreri diferite , arătînd că Nuwestad etc. ar putea 
fi identificat, în afară de Piteşti, cu oraşele Slatina, 
Tîrgşor, Tîrgovişte ş.a. 41 • Este dificil a admite c[t pere
grinii străini au notat la 1385, în însemnările lor, topo
nimul Piteşti sub form a J,Tîrgul sau oraşul nou", cînd 
în hri sovul emis de Mircea cel Mare, lla 20 mai /1388, 
adică la un interval de numai trei a ni·, )se vorbea de 
„hotar.ul Piteştilor", deci despr·e o localitate cu o oenu
mire bine precizată sub r aport lingvistic şi care avea o 
largă circulaţie în acele vremuri. De aceea, considerăm 
că este puţin probabil ca menţiunea pelerinilor să se 
refere la Piteşti . 

In structura administrativ-teritorială a Piteştilor, ca 
şi în cazul altor oraşe medievale din ţările române , se 
disting trei elemente componente: vatra (nucleul) ora
ş ului, adică aria cea mai veche, pe care s-a form at şi s-a 
extins iniţial oraşul; hotarul oraşului, cu anumite terenuri 
agricole, şi ocolul oraşului, cu satele şi alte terenuri de
pendente de oraş. 

Vatra oraşului era situată în jurul bi sericii domneşti 
Sf. Gheorghe (1656), constituind centrul aşezării. Hota
rul Piteştilor se întindea la E pînă în vadul Argeşului, 
iar în unele sectoare şi 1peste acest rîu; la V pînă pe 
terasa Trivale - Papuceşti; la N pînă în sectorul barie-
rei Găvana; spre S pînă la pîrîul Geamăna Mică (Valea 
Teiului sau Turceşti), în documentele medievale este 
notat Dîrzul; mult mai tîrziu s-a atribuit pîrîului Gea
măna Mare, aflat în partea sudică a satului Prundu, şi 

denwnirea de Dîrzul, care are o circulaţie restrînsă . 

4o DRH, B, I, 1966, p. 25-28 (doc. 9). 
41 V. bibliografia indicată în I storia municipiului Piteşti, p. 58, 

nota 28. 
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l\Hrcea cel Marc, domn n 1 Ţilri i Homt\r:cş ti ('I 38G- 14 18) . „ ·L i lor doc um en
tar" a l P i l eş li lor . 

Ocolul oraşului, exterior hotarului, era ompus din mai 
multe sate subordonate dregătorilor domneşti din -F?iteşti , 
răspîndite între Merişani şi Prundu, pe partea dreaptă 
a Argeşului, şi între Budeasa-Goleşti, pe partea stîngă a 
Argeşului. Dealurile Piteştilor din Piemontul Cîndeşti, 
între Colibaşi - Vieroşi - Valea Mare - Podgorie -
Ştefăneşti - Călineşti - Topoloven i ş i L ordeni , s-au 
aflat în ocolul Piteştilor, precum şi satele Geamăna, 
Bradu, Turceşti, Papuceşti, Găvan a, V alea (Rea, Gura 
Bascovului-Fleşti, Valea Ursului ş . a„ inclusiv fostul sat 
Stănceşti, menţionat în hrisovul din 12 decembrl 1424 
dar care fusese dăruit mal înainte mănăstirii Cozia d~ 
către Mircea cel Mare42. 

Se poate afirma că hotarul şi ocolul oraşului Piteşti 
au avut o suprafaţă foarte mare, situaţie care a contri
buit la dezvoltarea sa economică şi socială, pr cum şi la 
consolidarea relativei autonomii fată de autoritatea cen-
trală a statului feudal. · 

Intensa activitate economică, favorizată de aşezarea 
geografică şi impulsionată de creşterea demografică, a 
constituit factorul determinant al formării si dezvoltării 
Piteştilor ca oraş în evul mediu românesc. · 

Principalele ocupaţii ale piteştenilor au fost meşteşugu
rile şi agricultura, ca a tivităţi productive, şi comerţul, ca 
activitate de schimb. Se ştie că oraşul a fost unul din 
principalele centre comerciale şi meşteşugăreşti medie
vale ale Ţării Româneşti , cu deosebire, începînd cu seco
lul al XVI-lea43. 

Activitatea meşteşugărească din oraşul Piteşti în epoca 
medie se caracterizează printr-o continuă creştere a spe
cializării meşteşugurilor şi a volmnului de produse44. 

Dezvoltarea comerţului intern, iextern şi de tranzit, 
precum şi existenţa reşedinţei domneşti temporare la 

42 DRH, B, I, doc, 56 ; v. ş i l sloria municipiului Pileşti, p. 58- 61 ; 
DGAS, Catalogul document elor Ţării Romtlneş l i din Arhivele Sialului , 
vol. II, Bucureşti, 1974, p. 442 (doc . 878, din 1618 aprilie 15). 

4& N. Iorga, Opere ec nomice, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1982, p. 75 ş i urm . 

44 Şt. Olteanu, C. Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi 
Moldova ln evul mediu, Ed. Academiei, Bucureşti , 1969, p. 90 şi urm. 
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Piteşti , cu o nouă curte domnească la începutul se olului 
al XVI-lea, au dinarni zat activitatea meşteşugarilor de 
aici. Către finele secolului al XVI-lea, meşteşugurile pi
teştene au intnt într-o altă etapă, reuşind să depă
şească producţia meşteşugărească clin alte oraşe ale Ţări i 
Româneşti, cu tradiţie în acest domeniu, aşa .cum a u fo t 
Curtea de Argeş şi Cîrnpulung. 

In secolele XVII - XVIII şi la în eputul secolului nl 
XIX-le , Piteştii au ocupat un loc important în producţia 
meşteşugărească a Ţării Româneşti , după Bucureşti, Cra
iova, Tîrgovişte şi Ploieşti. Datorită dezvoltării rn.eşte
şugurilor, prod1J ţia de bw1uri a dobîndit o pondere în
s mnată în conomia oraşului, ceea ce va d termina an
gajarea Piteştilor, într-o măsură şi m ai mare, în circuitul 
comercial al Ţării Româneşti. 

In numeroase documente sînt mentionate diferite cate
gorii de meşteşuguri, pre t ate de fo~rte mulţi meşteşu
gari , în domeniile prelu rării metalelor, pietrei, argilei, 
lemnului, pieilor, ţesutului, ţes3turilor etc. 45 

In Pit şti, pe lîngă m or ari, tăbăcari, cojo ari , povar
nagii, zidari, dulgheri , zugravi ş.a., a căror pricepere era 
re unoscută î n întreaga ţară, boiangiii erau foarte m.ult 
apreciaţi pentru calitatea culorilor pregătite prin pro
cedee proprii şi folosite la vopsirea diferitelor ţe ături, 
renumită fiind culoarea „roşu de Piteşti" , un roşu fru
mos şi trainic. 

In etapa de trecer e de la orînduirea feuda lă la orîn
duirea capital i s tă , în pragul epocii moderne, au apărut 
elemente noi în organizarea şi r ealizarea producţiei meş
teşugăreşti. Unele ateliere şi-au mărit capacitatea de pro
ducţie. A fost anga jat un număr mai m are de calfe si 
uceni i. Ca pitalul comercial şi cămătăresc a început să fle 
investit în producţia meşteş ugăreas ă. 

La finele secolului al X VII-lea erau organizate în 
Piteşti breslele meşteşugăreşti, ca asociaţii profesionale, 
pe r amuri de speci alizare în producţie. Breasla era con
dusă de un staroste. Dintr-o poruncă da tă de domnito
rul Const antin Brîncoveanu, la 20 aprilie 1689, este u
noscut Mihul, starostele din Piteşti. În anul 1784, tăbă
carii din Piteşti „lucrau în breaslă şi erc1:u socotiti frun
taşii oraşului"46. La începutul secolului al XIX-lea s-au 
unit în bresle şi alte categorii de meşteşuga ri . Breslele 
erau grupate pe cartiere (mahalale) şi străzi : tăbăcarii 
pe str. Tabaci, Sf. Vineri şi Rîurilor; blănarii şi cojo
carii pe tr. Craiovei etc. 

O altă r amură a economiei a fost agricultura. In toate 
tim~)u~ile mulţi locuitori ai Piteştilor, pe lîngă meşteşu
guri ş1 comerţ, a u practicat această îndeletnicire, avînd 
col'l:diţii naturale optim . ln hotarul şi o olul oraşului, 
mai ales în lunt:a Argeşului ş i în cîmpia. de sud, s-au 
cultivat cereale, legume, plante textile, oleaginoase, fu
raje etc. In d ecursul secolelor, viile şi livezile au consti
t~t însă o caracteristică a peisa jului geografic al Piteş
tilor . Creşterea animalelor şi agricultura au constituit 
activităţi rentabile pentru numeroşi cetăţeni. Productiile 
agricole au asigurat, într-o oarecare măsură, aprovi~io
na-r.ea cu alimente. Mari cantităţi de produse viticole şi 
pomicole - vinurile şi ţwea · de ·Piteşti, fructele - se 
vindeau în diferite oraşe, tîrguri şi sate din ţările române 
şi din alte ţări. 

Viticultura a fost ramura de bază a agriculturii şi a 
deţinut un loc important în :economia oraşului Piteşti. 
Incepînd cu secolul al XIV- lea numeroase documente au 
consemnat existenţa unor întinse suprafeţe plantate cu 
viţă de vie, atît în perimetrul actual ·al oraşului, cît, mai 
ales, pe vestitele Dealuri ale Piteştilor (estice şi vestice). 
Viile din Dealurile Piteştilor erau cunoscute în toată 
Ţara Românească şi peste fruntariile ei. Aici au fost plan
tate varietăţi de viţă românească , rezistente şi foarte 
productive, cu struguri de calitate, din care se obţineau 
vinuri superioare. Vinurile de Piteşti, tari, dulci şi aro
mate, cu gust plăcut şi cu buchet specific, erau deosebit 

45 Pentru amănunte v. Istoria municipiului Pileş ll, 1988, p. 62-
64, inclusiv bibliografia din note . 

46 Istoria Romtlniei, JII, p. 642 şi urm. 
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Monurncnlu l 111ccl ic ,·n 1 Biser ica dn111n cnsc:1 S I' . Gheorgh e clin I ilcş li (lG5G). 

d aprecia l . Stolni cul Con ·t<rntin Canla u z in o, î n b ar ia 
Ţării Homâneşti , tipărită 18 P adova, în 1700, ·~ notat nu
mele dealurilor unde se aflau podgoriile ce produceau 
cele ma i bun vinuri , printre car figurează şi cele de la 
Piteşti. De reţinut că familiile Cantacuzino (postelnicul, 
stol ni ul ş i domnitorii) a u posedat vii în Dealurile Piteş
ti lor. Cronicarul moldovean Miron ostin a minteşte în 
op ra sa despre oraşul Piteşti „unele sînt vinuri clulci"47 . 

Istoricu l sas din Braşov, Johann Fi.lstich (1684- 1743), în 
lucrarea Tenlmnen Historiae Vctllachie, a scri s unnătoa
rele despr ca lita tea vinurilor de Piteşti: „Loca precipua 
ob v ini pra.estantictm decantata sunt Pitte t" („Locuri de 
sea m·l lă ud a te pentru vrednici a vinurilor sînt P.iteştii") 48 • 

Vinurile de la Piteşti au fost 1aprec.iat şi d călătorii 
străini c·H"e s-au oprit în r şedinţa Argeşului: Baksic, P aul 
de Alep, Sestini, Luigi Ferdinando Ma rsigli ş.a . 

in epoca medi , oraşul Piteşti a fo ·t uriul dintre cele 
mai active centre de chinib din Tara Românească. Co
mertul intern cel extern si ele tranzit a dinamizat în per
mai~enţă viaţ~ economică · şi socială a localităţii. 

Piteştii au polarizat şi mijlocit schimburile de produse 
între deal, cîmpie, munte, cu oraşele şi satele din judeţul 
Arg ş ) clin jud ţele limitrofe sau apropiate Mus el, . Dîm
boviţa, Vîlcea, Teleorman, Vlaşca, Olt, Homana ţ1 sau 
clin alte judeţe ca Ilfov, Ialomiţa . Negustorii din Piteşti 
au întreţinut relaţii comerciale cu diferite .oraşe din _Ţara 
Românească (Curtea de Argeş, Cîmpulung, Hm. Vil ea, 
Bucureşti , Tîrgovişte, Slatina, Craiova, Roşiori, Turnu 
(Măgurele), Giurgiu, Brăila, Ploieşti ş . a. ), Transilv ania 
(Braşov, Sibiu, Cluj ş.a .), di.n Peninsula Balcanică (Vi
din, Nicopole, Istanbul ş.a. ), din entrul şi vestul Europ i 
(Budapest a, Viena, Leipzig, Veneţia ş . a. ). Importante căi 
rutiere asig urau un intens trafi c comercial, oraşul ;Piteşti 
aflîndu-se la intersecţia principalelor drumuri care stră
băteau Tara Homânească în toate clirectiile. !n plus, prin 
Piteşti trecea drumul internaţional care pornea din ves-

47 Miron Cost in , Opere alese, Ecl. Tiner elului, Bucureşti 1966, p. 283. 
48 J. F il stich , încercare de is tori e românească„., Ecl. Ş liinţ. ifi că ş i 

En cic l opedi că, Bucu reşti, 1070, p . 43. 

tul Europei şi ajung a l a Constantinopol. în documentele 
intern e .:i externe este menţion at Drumul mare al Piteş
tilor, între Piteşti şi Bu ureşti, cu trei m ari r amifi aţii: 
Piteşti- urtea de Argeş-Cîineni-Sibiu ; Piteşti- în1-
pulung-Bnşov; Piteşti-Slatina-Craiova-Turnu Seve
rin. 1ntr-w1 document intern din 29 iunie 1639 este no
t at „Drumul cel mare al Piteştilor"49 , iar într-un docu
ment extern, din anul 1812, es te cons mnat „Le grancl 
cheniin de litesti" („Mar le drum al Pi.tcş tilor" ) 50 . Inte
r esant este faptul că acea t-l denumire era folosită ele 
că l ători în arnb le direcţii de circulaţie, de la Piteşti şi 
spre Pit şti. Alte drumuri vechi erau: Ca lea Giurgiului 
(1 46 1), între Piteşti şi Giurgiu; Drumul Topanei (1499) , 
între Pit şti-Topana-valea Oltului ş.a . 

Jn clomeniul comerţului, pe primul plan s-au sitw1t 
schimburi! ele produse meşteşugăreşti şi agricol cu ora
şele Brn .. ov şi. Sibi.u. 51 Num ai între anii 1503 şi 1554, 
d i în cinci decenii, la operaţiile corn er iale dintre Pi
teşt i şi Braşov au participat 326 negustori piteşteni , cu 
914 transporturi de mărfuri , în valoare de l 953 960 as
pri . in socotelile Braşovului se p'istrează num ele a z ci 
de n g u tori români din Piteşti. care m.1 î ntreţinut relaţii 
co merciale cu acest oras în secolul al XVI-1 a. Totod a tă, 

legături com erciale au a
0

v ut n gustorii pi.t şteni şi ~u. ne.~ 
gustor ii di.n Sibiu. !ncă din secolul al XIV-lea „Sibienii 
treceau în Tara Românească pe la Cîine ni penlru a se 
înclrepto apoi, prin Slalina, către Turnu, prin Argeş, către 
Piteşti şi Tîrgovişte". 52 !n 1473, Matei Corv in, regel Un
ga riei, a îngăduit negustorilor din Sibiu s2'1 lă rgească a est 
drum car e trecea prin Defileul Oltului, pe la Cîineni în 
pla iul Loviştei, i ar de ai i la Curtea ele Argeş şi Piteşti.53 

în o raşele din Trans ilvania negustorii din Piteşti co
mer ializau: un lte, 111 tale, arm e, vite, ereale, p şte, 
lînă, pi i. , ceramică, s ticlărie , ţesături, îmbrăcăminte, în
că lţiirnin t , podoabe, harnaşamente, olon ial , vinuri etc. 

Activitatea comercială a piteşteni l or s-a extins în P e
nin ula Balcan ică , efe tuîndu-se sc himburi u meii multe 
orase din sudul Dunării. Dintr-o scrisonr trimi să el clom
n itorul Vlad Vintilă orăşenilor clin Piteşti, A rgeş .. i Hîm
ni , la 18 septembrie 1533, află m C'·1 neg ustorii piteşteni , 
atunci cînd tre eau Dunărea l a Viclin prin vadul Diiului , 
trebuiau s'i plătească vamă mănăstirii Tismana54. 

Co m rtul orasului Pitesti cu vinuri, în e olele XVII
XVTTI a '.l.rnosc~t o mare· x tindere în Transi lvani a , ora
ş ul B1:aşov aflîndu -se pe primul loc. onstantin Brînco
veanu d esfăcea acolo impo.rtarite cantită ţi d vin. !n clă
dir ile sa le din Sch eii Braşovului e afl au pivn iţe încă
jJătoare în care păstra vinurile el la Pite ti . Un alt entru 
co mercial. important p ntru clesfa erea vinurilor piteşten 
a fost Sibiul. In u ltim el decenii ale secolului ·~ l XVIII
lea şi în primele d enii ·1l secolului al XIX-I a negus
torii din Pitesti a u intensificat schimburile de produse 
cu Sibiul, în deos bi prin intermed iul caselor de comerţ 
IIagi Constantin Pop ş i Nicolae D. P aci ura .55 

În '\ din secolul al XVfT-lea negusto rii. piteşteni s-au 
orrraniza t î n uniuni profe ionale. Astfel, în anul 1676, 
s-; înfiinţat o asocia ţi a negustorilor din Piteşt i .56 Di.n 

Cl tagr afi a întocmită în 1820 cunoaştem că în jl.1deţul Ar
geş se constituie o companie (breaslă ) tmică a negus
torilor din Piteşti şi Curt ea ele Argeş57 . 

4!J U GAS, Ca lalo.r;ul doc11ment elor ŢNii l?omtlncşli di11 A ril ilJcle. 'fn
l11l11 i, vol. llT , 1G33- lG39, Bucureşti , 1!!8 1, p. G54 (cioc. 1513). 

»o Tlurmuzaki , supl. I, voi. 3 (1709 - 1812), p. 391 (doc. LX/1812). 
51 . l or ga , op. cil „ p . 75 ş i ur111 .: R. l\ lanol cscu. ComC/' {11/ Ţării 

Româneşti ş i Mo ldovei cu JJraşo1ml (sec. X l\' - XVJ), Ed. Ş liin\ifi că, 
B ucur eşti , 1965, p . 2Gl - 302. 

52 Hurnrnzaki, Documente„. Acle din seco l ul X \'] „. Bucurc~ li, 
1000, p. 821 - 822. 

53 C.C. Gi urcscu, I slorio român ilor, 11, p:i 1·l ea n doua , Buc ureş ti , 
1937, p . 552. 

M DRJI , B, III , 1075, p . 272 (cioc. 1G8). 
ou N. Iorga, Opere economice, p . 680; I) . Limo11", Cosa de come~·t 

N ico lae D. Paciura din Sibiu, „Revista a rh ivc lor", V I J I, nr . 1, Bucurcş l1 , 

10G 5, p. 282 - 283. 
56 P. Cernovoclcanu, în „Rev ista el e is tori c", l. 33, nr. 6, 1980, 

p. 1094 . 
67 C. Şerban, în St . Corn . P ileşti , V, 1980, ]). 270 - 275. 
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Tîrgul ele lei Piteşti a funcţionat în toate perioadele 
evului mediu ş i a contribuit la dinamizarea într gii ac
tivităţi comerciale şi meşteşugăreşti a oraşulu i. Prin tîrg 
se î nţelegea atît zona comercială permanentă a oraşului, 
cu prăvăli i rupate pe anumite străzi central , cît şi tîr
gul săptămînal sau cel periodic (bîlciul, iarm arocul) , care 
se organizau, de regulă, la margin a şi în afara vetrei 
oraşului. Tîrgul săptămîn al de la Pit şti e ra renumit încă 
clin timpul domniei lui Matei Basarab, în se olul al XVII
lea. Aici veneau şi negustori străini. Exi ta, de a eme
nea, „Tîrgul de sub Dealul Piteştilor" (Tîrg ul din Dealul 
Piteşti l or sau Tîrcrul D alului) de la Ştefăneşti-Piteşti, 
organiznt num ai toamna, la culesul viilor. Era un tîrg 
anual foarte vechi. al Pi.teştilor , deoarece se d sfăşura pe 
ocinile (moş i a) oraşului şi ale or'işenilor, în ocolul ora
şuluiS8. 

în strînsă legătură cu inten ificarea schimburilor co
merciale, la Pitesti se consta tă resterea numărului de 
hcuiul"i. el mai ·cunoscut , în prag~1l secoluiui al XIX
le a, au fost h anul Epi copiei Arg ş şi h anul ch itului 
Buliga. 

De a ernenea, în oraşul Piteşti a funcţion at o însem
nată stetţie ele poştă . 

Populetţia oraşului medieval Pite. ti ra alcătui tă din 
cate or ii de oa m ni liberi şi, în m ai mică nY'isur'i, din 
locuitori dependenţi. Me teşugarii şi negu tor ii onsti
tu iau m%a orăşenimii. î n rîndurile locuitorilor se m ai 
aflau boieri , ţărani liberi şi şerbi , robi ş.a. Şerbii sînt m en
ţionaţi în m ai multe documente. De exemplu, în 1634, 
Ivan şifar şi. soţi a sa Maria din Piteşti stăpîneau jumă
t ate din satul Drăganul, judeţul Argeş, cu opt case de 
rumâni59. Unii orăşeni bogaţi avea u robi ţi gani pe ca re îi 
folosea L1 l a diferite munci6D. Intr-o catagrafie din 1773-
1774 la Pite .. ti au fost înregistraţi 21 ţărani liberi bir
nici61. 

Treptat s-a produs o diferenţiere a orăşenilor , în 
funcţi e de averea acumulată, şi astfel au apărut două ca
tegor ii so iale: oa menii în tă riţi şi .orăşenii cu venituri 
modeste. 

Evoluţia cleniogretfică a fost lentă. Oraşul Piteşti nu a 
avut o populaţie prea numeroasă în evul mediu . :Din în
semnările unor călători străini cwloastem cîteva date 
dar şi acestea sînt aproxim ative. In an~l 1640, episcopul 
catolic Baksic a consemnat existenţa a ·200 de case ale 
unor piteşteni m ai răsăriţi (circa 1 OOO de locuitori ). Că
lătorul itali an Domenico Sestini, în anul 1780, a notat 
250 de case în Piteş ti (circa 1 250 de locuitori). Ca pela
nul englez R. Walsh, în anul 1824, a reţinut că oraşul 
Piteşti avea 1 OOO de case (circa 5 OOO de locuitori). 

Proprietatea, ca principal ă componentă a relaţiilor de 
producţie , a avut rolul determin ant în diferenţierea popu
laţiei piteştene în ategorii sociale. Formele de proprie
tate exi t ente în Piteşti au fost similare cu cele din alte 
oraşe româneşti : proprietatea obştei orăşenilor asupra 
ţarinei din jurul oraşului; proprieta tea individuală în 
ocina oraşului şi proprietatea individuală, delimitat'01, în 
oraş . 

în vatra, hotarul şi ocolul Piteştilor au stăpînit dife
rite proprietăţi - case, pivniţe , locuri de casă, grădini , 
terenuri arabile, fineţe, păşuni, livezi, vii , păduri , mori 
de apă , prăvălii, metohuri etc. - domnitorii: Mircea cel 
Mare, Mihnea I , Neagoe Basar ab, Radu de la Afumaţi, 
Mircea Ciobanul, Mihai Viteazul, Radu Serban, Matei 
Basarab ş i soţia sa doam na Elena (Matei Basarab a con
s truit case d omneşti şi o biserică, neidentificată î ncă , în 
Pite . ti), Constantin Şerban, Şerban Cantacuzino, Con
stantin Brîncoveanu, Ştefan Cantacuzino ş.a.; m arii bo
ieri: Goleşti (începînd cu Ivaşcu) , Izvorani, Leurdeni , Ioan 
Norocea din Piteşti, Cantacuzineşti (stolnicul Constantin 
Cantacuzino, pe lîngă vii în Dealul Piteştilor, a posedat 

GB Allc aspeclc ş i dale v. !n I storia municipiului Pileş ti , p . 70 - 71. 
G9 DGAS, Catalogul documentelor Tării l?omtmeşli din Arhivele 

S talului, voi. IV, Bu cureşt i , 1981, \). 122 (doc. 23!l). 
6o DRH , B, XXI, p. 70-71 (doc. 40/1G2Ci). 
61 I. Iona şcu, în „Mitropolia Olteniei", ' , nr. 3-4, 1958,p.291. 
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o moşie la Ciumeşti, astăzi satul Argeşel, omuna subur
bană Mărăcineni-Piteşti)62 ; Craioveşti, Buzeşti, Creţuleşti , 
Grădişteni, Floreşti, Bălăceni ş.a .; Epi ·copia Argeş, Mi
tropolia Ţării Româneşti; mănăstirile : Cozia şi Cotmeana, 
Argeş (numeroase mori, jumătate din satul de lîngă Pi
teşti , jumătate din vam a oraşului Piteşti, vii, livezi, case, 
prăvălii , diferite alte terenuri, inclusiv satul \Pleştii de la 
Gura Baţcovulu i63, din co muna suburbană Basco v- Pi
teşti); Vieroşi, Cîmpulung, Tutana, Radu Vodă-Bucu
reşti, Rîncăciov, Glavacioc, Horezu, Govora, Potocul ş.a.; 
schiturile: Trivale, Buliga, J3eş telei, Bascovele ş . a.; mi
tro poliţii Ţării Româneşti: Varlaam, Antim Iv irea nul , Da
ni il Topoloveanu; biserici, negustori şi meşteşugari; alţi . 
locuitori64. Oraşul Piteşti a avut moşii la Izvorani-Şte
făn~şti, în Dealurile Piteştilor şi la Dobrogostea-Nego
vam. De asemenea , a stăpînit o parte din muntele Scă
ri şoara din NV judeţului Argeş şi numeroase alte tere
nuri în diferite localităţi. Orăşenii boga ţi au cumpărat 
proprietăţi în alte oraşe (Bucureşti ş.a. ) şi în ate. Pre
cizăm că sediul administrativ al Episcopiei Argeş, înfiin
ţată în 1793, a fost în Piteşti. Cancelaria episcopală a 
funcţionat aici pînă în 186865. 

Oraşul Piteşti, fiind oraş domn.esc, avea o autonomie 
limitată . Uneori domnitorii au subliniat aces t sta tut ju
ridic prin cunoscuta formulare „oraşul domniei mele din 
Piteşti "66, care evidenţiază dreptul de dominium emi
nens", adică de autoritate supremă a domnului asupra 
teritoriului oraşului. 

Oraşul se bucura de anumite drepturi şi privilegii. De 
exemplu, dreptul pe care îl aveau judeţul şi pîrgarii să 
primească jurămîntul sau mărturia jurătorilor, acesta 
fiind de regulă un drept domnesc, sau privilegiul Piteş
tilor acordat de Matei Basarab cu privire l a vinărici, în
crustat în pi atra unei cruci , aflată a um la Ştefăneşti
Piteşti , în faţa căminului cultural. 

Ca şi alte oraşe, Piteştii au avut ca organ propriu de 
conducere un sfat form at din 12 pîrgari în frunte cu un 
judeţ. Sfatul avea atribuţii politice, administrative, eco
n omice şi juridice. Docrn1.1entar îl constatăm la 27 au
gust 1582, dar el trebuie să fi existat de la începutul or-
anizării oraşului67 . . 

Întărirea t atului feudal Ţara Român a că l a finele 

62 G. Potra, Docwnen.le pri1Jiloare la istoria oraşului Bucureş ti (1634-
1800), Ed . Academiei, Bucureşti, l.982, p . 9Ci (doc. 52, din 1690 mai 25). 

63 D GAS, Catalogul documentelor 'lării Romt'tneş li din Arhivele 
Sialului , vol IT , 1601 - 1620, Bucureşti , l!l74, p. 129 (doc. 232, clin 1608 
februari e 9, de î ntă rire). 

64 Pentru propri c tă plc fun c.iarc ş i alte bunuri , v. DR!l , DIR, B, 
(in cli ci i) . 

65 Arhivel e Sta tului Piteşti , fond E piscop ia Argeş, d . 108/1868. 
66 DRH, B, XXllI, p. 423 (doc. 2Ci4), XXl V, p. 262 - 2Ci4 (doc. 195). 
67 DIR, B, veacul XVI, V, p. 73 (doc. 76). 
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secolului al XIV-lea ş1 m secolul al XV-lea a influenţat 
favo rabil dezvoltarea oraşului Piteşti , care s-a numărat 
printre cele mai importante reşedinţe clonineşti t empo
rare pînă la în ceputul secolului al XVIII-lea . 

În unele scrieri s-a afirm at că Piteştii au îndeplinit 
funcţ i a el e cetate el e scaun î ncă clin secolul al XIV-1 a, 
„că multe clin hrisoavele lui Mircea sunt datate clin ora
şul Piteştilor, la sfîrşitul secolului XIV"68. Deocamdată 
nu este cunoscut şi publicat vreun document emis de 
Mircea cel Mare şi de alţi dom nitori la Piteşti , în secolul 
respectiv. 

Se ştie că Mircea cel Mare a avut strînse legături cu 
Piteştii. Pe lîngă morile domneşti pe care le-a stăpînit 
aici , confirniate de izvoarele publicate, marele voievod ar 
fi posedat terenuri cu vii, clădiri şi alte proprietăţi, în 
oraş ş i îm pre jurimi. După tradi.ţie, în timpul lui Mir
cea s-ar fi construit două biserici pe teritoriul Piteştilor 
(una pe locul unde se află biserica domnească zidită în 
centrul oraşului la 1656, iar alta în fostul sat Valea-Rea, 
lîngă pădurea Trivale din cartierul Găvana , str . Balo
teşti , ridicată în anul 1408 sau ] 402). De asemenea, Mir
cea ar fi zidit, la 5 km NE de Piteşti , pe Dealul Văcă
reasca, din sa tul B udeasa Mică, o cetăţuie pentru refu
giu sau pentru odihnă , în locul numit pînă astăzi „La 
Cetate" , „Cetatea Jidovilor" sau „Cetatea (cula) lui Mir
cea". 

Începînd cu secolul al XV-lea, unii domnitori au lo
cuit în resedinta de la Pitesti. In ancelari a de aici au 
fost emis~ dif~rite docume~te. Dintre domnitorii care 
au fo losit reşedinţa temporară piteştean E't amintim pe Ba
sar ab cel Tînăr-Ţepeluş (1477-14132, cu întreruperi; este 
cunoscut actu l din 16 august 14131); Mihnea cel Rău 
(1 5013-1510) , Vlad cel Tînăr (1510-1512). Intr-un act 
din 1 aprilie 1510 sau 1511 s-a menţiona t : „S-a scris în 
oraşul Piteşt-i "69, deci acrn11 apare consemnată şi calitatea 
de o raş, care , desigur, este cu mult mai veche. Relaţiile 
domnitorului Neagoe Basarab (1512-1521) cu Piteştii 
au fost m ai îndelunga te. In timpul său în cancelaria pi
teşteană a u fost redactate act e în limba sla vonă şi în 
limba latină (pînă acum au fost publicate 20 de docu
mente). In hrisovul din 22 noiembrie 1517 s-a făcut pre
cizarea: „Şi eu, Moisi scriitor, care am scris în noile curţi 
clin oraşul Piteşti''70; iar în cel din 113 ianuarie 1518 s-a 
notat : „ Şi eu, Florea, carii am scris în minunatul foişor 
al Pitiştilor . .. "11 . Aceste informaţii sînt foarte preţioase , 
deoarece se poate deduce că oraşul Piteşti 'a avut şi îna
inte c urţi domneşti . 

După Neagoe Basarab, în reşedinţa de la Piteşti au 
mai fost emise acte de către domnitorii Radu de la Afu
maţi (1 522-1529, cu întreruperi) , Vlad Inecatul (1530-
1532), Vlad Vintilă de la Slatin a (1532-1535), Pătraşcu 
cel Bun (1554-1557) , Mihai Viteazul (1593-1601) , Si
mion Movilă (1 600- 1602, cu întrerupere), Matei Basarab 
(1 632-1654). De ase menea au rezidat în Piteşti domni
torii Constantin Şerban (1654-16513 ) şi Constantin 1Brîn
coveanu (1 6138-1714). in timpul domniei lui Constantin 
Brîncoveanu, în ca ncelaria domnească din Piteşti , s tol
nicul Const antin Cantacuzino, şeful cancelariei ş i consi
lier intim pentru problemele de politică externă, a ela
borat o parte din corespondenţa de st at şi personală . La 
2 o_ctornbrie 1697, cunoscutul savant um anist a redactat 
în Piteşti o scrisoare adresa tă lui William P aget, amba
sadorul Angliei la Constantinopol72. Sînt indicii că dom
nitorii Constantin Şerban şi Constantin Brîncoveanu au 
refăcut curţile domneşti de aici, care se .aflau lîngă bise
rica domnească din centrul oraşului , în imedi ata apro
piere a monumentului respectiv73. Clădirile din cadrul 

6s MDGR, IV, p . 735. 
60 DRH, B, lJ, p. 141 - 142 (doc. 67) . 
7o Ibidem, p. 321-322 (doc. 165). 
71 Jbid ., p . 322-323 (doc. 166). 
72 C. Şerban, in „Studii, rcv is lă ele istoric", t. l!l , nr. 4, l!l66, p. 

685-686, 688, (nr. 28). 
73 Teodor Cloflan, Rom eo Maschio, Cur tea domnească de la Pileşti, 

„Argeş ", XXIII, nr. 5 (200), Piteşti, 1988, p. 5. 
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Oraş ul Piteşt i ş i imprcjurimil e sa le !n barla austriacă din 17!l0. 

c urţii domneşti din Piteşti s-au ruinat ş i au dispărut în 
perioada numeroaselor şi distrugăto arelor războaie turco
austro-ruse de la finele secolului al XVII-lea şi pînă la 
începutul secolului al XIX-lea. 

P e teritoriul Piteşti lor şi în împrejurimi s-a u petr e
cut importante evenimente politice şi militare în evul 
mediu. Marea bătălie de la Rovine din timpul lui Mircea 
cel Mare, pe baza unor surse externe, ar fi av ut loc 
lîngă rîul Argeş, în zona Piteştilor. · 

Domnitorul Radu de la Afumaţi a anga jat două bătă
lii pe valea Argeşului şi ia Rucăr, iar în octombrie 1522 
oastea sa, împreună cu ar mata voievodului Transilva
niei , Ioan Zapolya, venit în ajutorul aliatului muntean, 
urmărind pe turci , au aJuns pînă la Piteşti. 

Aventurierul Aloisio Gritti, în drum spr e Ungaria , a 
sosit la Piteşti în ziua de 27 iulie 1534. Din anturajul 
său făceau parte un pretendent la tron .. i un g rup de bo
ieri ostili domnului muntean. A doua zi, G ritti, însoţit de 
voievodul Vlad Vintilă de la Slatina, a plecat spre Tîrgo
vişte . Boierii trădători sau opozanţi au fost executaţi la 
Piteşti. 

În ultima parte a anului 1600 Mih· ii Viteazul a luptat 
pe teritoriul argeşean împotriva invaziei militare polone. 
Trupele polon e conduse de Ioan P otocki şi oastea lui ,Si
mion Movilă au s taţionat m ai mult ,timp la Piteşti, în 
anii 1600- 1601. De aici au fost trin1ise scri sori în P o
lon.ia, fiind adresate regelui Sigismund al III-lea şi an
celarului Jan Za moyski. De asemenea, un informator 
anonim a înainta t scrisor i şi r apoarte în Transilvania . 

La Piteşti şi-a început activita tea politică marele lo
go:fă.t Ioan Norocea, sfetnic apropiat al lu i Mihai Vitea
zul. A fost singurul mare boier care a deţinut înalte 
dregătorii în toa te ţările româneşti . Prin activitatea sa, 
Ioan Norocea din Piteşti a contribuit la realizarea premi
selor diplomatice ale unirii din 1600. 

l n decembrie 16139, deoarece domnitorul Constantin 
Brîncoveanu a refuzat să accepte condiţiile impuse de 
Imperiul h absburgic, arm atele au striece cornand ·~te de ge
neralul Heissler au intrat în Ţara Românească prin pasul 
Bran şi au ocupat m ai multe oraşe, printre care şi Piteştii, 
unde oştile h absburgice au fost conduse de markgraful 
Ludovic de Baden, care a lăsat aici un regiment. 

In drum spre Suedia, regele Carol al XII-lea (1697-
1718), venind din Turcia, a staţionat la Piteşti între 19 
octombrie şi 13 .noiembrie 1714. Intr-o scrisoare din 15 
octombrie 1714, domnitorul Ştefan Cantacu zino (1714-
1716) informa pe Hrisantie, patriarhul Ierusalimului, că 
regele suedez „ ... oprindu-se pe neaşteptate în Piteşti, 
este fără putinţă ele a arăta pe hîrtie ce măhnire, ce 
strîmtoare, ce prădări şi ce răpiri, la cîte pagube şi la cîte 
stricăciuni dă prileju această împrejurare nenorocitei şi 
vrednicei de plîns ţărei aceştia". In încheiere considera 
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că staţionarea regelui Carol al XII-lea la Piteşti consti
tuia o „povară de jale şi grea de suferit . . . pe spinarea 
bieţ'ilor păniînteni"74_ 

1n timpul repetatelor războaie austro-ruso-turce din 
secolul al XVlll-lea şi de la începutul secolului al XIX
le , Piteştii cu devenit nu numai pw1ctul de concentrare, 
aprov1z10nar şi trecer e a trupelor str~ine, ci şi locul de 
desfăşurare a unor bătălii (1737, 1791). In lupta din au
gust 1791 a murit istoricul şi etnograful amator austriac 
Franz Joseph Sulzer (1727-1791), promotorul teoriei ne
ştiinţifice, tendenţioase, imigraţioniste, preluat1 şi pro
pagat~t în secolul al XIX-lea de geograful ş i istoricul 
Robert Roesler (1836-1874). Războaiele ru so-turc din 
1716-1718, austro-ruso-turc din 1735-1739, ruso-turc din 
1768-1774, ruso-au ·tro-turc din 1787-1792, ruso-turc 
din 1806- 1812 au cauzat multe suferinţe şi greutăţi 
populaţ iei piteştene, pierderi de vieţi omeneşti şi mari 
distrugeri de bunuri ina teriale. 

Datori tă im portanţei sale economi e şi politice, pr e
cum şi poziţiei geografice favorabile, oraşul Piteşti apnre 
con emnat în nwneroase documente medievale extern e: 
hărţi, memorii , note de călă torie, r apoarte diplomatice ~i 
militare etc. 

Inc·i din se olul al XVI-lea, Piteştii au început să fi
gu reze în diferite lucrări cartografice. De exemplu, în 
anul 1546, în h arta întocmită de Giacomo Gasbldi , inti
tulat~1 Carta dei P aesi Danubiani (r-hrta Ţărilor Dună
rene), ed ita tă la Veneţia, localitatea argeşeană a fost tre
cută cu denumirea de Piîiescl. Este una din primele men
ţiun i cartografi ce cunosc1.1te ale Piteştilor. P est puţin 
timp, în 1550, în .harta Tralisilvan.iei şi unor zon e din 
Muntenia ş i Moldova, întocmită de Georg Reicherstorf
fer, întîlnim localita tea Pitesi Coenobiw11 . De a ·erne nea, 
în anul 1566, l. Sam.bL1cus menţionează în h arta Tra n
silvaniei , care cuprinde şi o par te a Muntenie i, Pitesi 
Coenobium. Cu aceas tă denumire sau cu altele similare -
Pitesi Sin obiurn, Pit sk Sinobium a fost notat oraşul P i
teşti în mai multe hărţi tipărite între anji 1579 şi 1700. 
Denumirea indică existenţa unor vecbi şi î nsemnate aşe
zăminte m onahale în Piteşti (mănă. tiri, schituri, chino
vii). Este singurul io raş din ţa ra no stră care a fost ca r
togrnf.i at cu acest toporum. In multe hărţi ulterioare, din 
secole le XV[-XVII, oraşul Piteşti este înr gistra t şi 
gr afi a t după n rn1. urmează: Pitesi, Pitesc h, Pilesch, Pi
te. ck, P iti sd, Pites t ş.a. O semnificaţie i. torică de sc
bită are includerea Piteştilor în h arta XI pi ta tă în loggia 
celebrului arti t al Renaşterii, R afael Sanzio, din P alatul 
Vaticanului, realiza tă îm1inte de 1652. P e ucea tă hartă 
oraşu l de pe malurile Ar eşului este gr afi a t Pitesa n. 

Informaţiile călător'ilor s trăini, care au trecut prin Pi
teşt i în epoca medievală, cuprin d preţioase informa ţ ii cu 
privire la vi a ţ 't economi \ soci a lă, politică ş i c u l tLm1lă a 
oraşului . Dint re ,num er o. ii vizita tori care -at1 oprit în 
Pitc~ ti m enţ i onăm p : T'eiru Bogdan Bok:fic, a rhi epi scop 
ca tolic bulgar de Sofia (1 640); Patriarhul Macorie al JIJ
lea ş i fiul să u Paul ele Alep (1 G57, 1658; 8n var a a nului 
1658 patr iar hul Macarie şi -a sta bilit reşedinţa provizo rie 
în P iteşti; patrhrhul a tradus Letopiseţul Ţării Roniâ
neşii în limba arabă, această traducere fiind cea m ai veche 
versiune · 1 cronicii); generalul h absburgic Frecleric Ve
terani (1688); avantul italian L.F. Marsigl-i (finele sec. 
XVII); că rturarul itali an Anton Maria clel Chictro-Fiol'ien
tino (în t re 1710- 1716); medicul englez Th . Solomon 
(1 724); gener alul rus Fr. Bcmer (1769); m agi ·tratul mili
tar austriac Franz Joseph Sulzer (pînă în 1791); savantul 
naturalist italian Domenico Sestini (1780); agentul comer
cial şi diplomatul austriac Jgnaz Stephan Rcticevich (1782); 
agentul diplom atic austriac Freyher von Metzburg (1786); 
englezul William Hunter (1792); . tudentul engl z John 
B .S . Morritt of Rokeby (1794) şi pictorul vienez Luigi 
Moyer care-l însoţea (Mayer a executat un desen în car e 
redă o imag ine din Piteşti); ambasadorul englez la Con
stantinopol sir Robert Ainslie (1794); sasul Fr. Mu rhard 

74 Că lă t oria lu i Carol X II, regele Suedie i prin Romdn ia, în .,Almanah 
Litcr·ar şi Ilu stra t" , 1887, Bu cureşt i , 1887, p . 03-95 (scri so::i rca ::i Jost 
găs ită de I . C. Oll il n escu ln b iblioteca patriarhi ei din Con sl::int inopol). 
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(finele sec. XVIII); austriacul Ludovic von Stii.rmer (1816); 
cont1e1e von Schladen, ambasadorul Prusiei la Const anti
nopol , şi Ludovic de Kreuchely-Schwardzberg, consulul 
Prusiei în Ţara Românească (1820); scriitorul .,i diplo
m atul fr ancez vicontele ele Marce llu (1 820; ca secretar 
al a mbasadei franceze din Constantinopol, a asigura t ri
di area şi transportul în Franţa a celebrei sculpturi „Ve
nus de Milo") !/.C:1. 

In epoca medie la Piteşti s-a desfăşura t o interesantă 
activitate culturală, ca reflex al dezvoltării conomice ş i 
politice a lo ·alităţii. Via ţa c1.1ltural~1 a fost influ enţată de 
apropierea oraşului de cele două cetăţi de sca un - Curtea 
de Arg ş şi Cîmpulung - care erau, totodaU1, ş i centre 
culturale puternice, de exi stenţa curţii domneşti în Pi
teşti ş i de legăturile locuitorilor cu anumiţi cărturari din 
Ţara Românească . Trepta t, nu111E1rul şti utorilor de carte 
a crescut. Scriitorii din cancelaria domnească de la Pi
teşti a1.1 redactat multe acte şi scri sori. Negustorii şi meş
teşugar ii erau nevo i ţ i să înveţe seri ·ul , cititul, socotitul. 
In rîndul orăşenilor au circulat difer ite manuscrise, iar 
apoi cărţile tipEirite. 1n secolul al XVIII-lea s-au înfiinţat 
ş oli pe lîngă schitul Buliga (1751) şi biserica domnească 
„Sf. Gheorghe" (ante 1753), i ar în 1780 s-a înfiinţat o 
şcoalE\ domnească cu dascăl de limba română, plă tit din 
bugetul st atului , care probabil a funcţionat în casa Ma
nului Cojocaru (17/34)75. 

1n Piteşti s-au remar cat copişti de m anuscrise, aşa 
cum 0 fost egumenul Ioan de la . chitul Trivale care a 
transcr i ·, îna in te de 1682, versiunea românească a lu
crării lui Gavri il Protul, intitula tă ,,Viaţa ... părintelui 
nostru Ni.f'on, patriarhul Ţariqraclului . .. ". Este conside
rată cea rn.ai veche şi completă versiune cuno ută pînă 
acum 76. 

P e teritoriul munici pi ului ş i în î111prejurimi sînt nu
meroase rnonu111ente epigrafice care a u o deosebită va
loare arti s ti că şi documentarEt. 

Dintre monumentele arhitectoni e piteştene repre
ze ntat ive menţi onăm biserica domnească „Sf. Gheorgh e" 
din entr ul oraşul ui, titorie din 1656 n domrutorului 
Con tant in Şerban şi a soţiei sale, doamna Bălaşa, con
s tru ită p fundaţ ii le u nui lăcaş mai vechi. Monumentul 
d i pune de un pridvo r · upraînălţat de un foişor pe co
loa ne de ă rămidă , compozi ţie utiliza tă pentru prima 
omă în Ţara Rom §neasccl77. 

La Piteşti s-a nfir111 a t o renumită şcoală de pictură, 
unele s-au format numeroşi zugravi, întîlniţi apoi în di
fer i te zone ale ţărilor române, îndeosebi în Transilvania 
şi M unteni a, aşa cum nu fo t meşterii David din Pitesti, 
Nicolae din Piteşti, Simion din Piteşti, Petre zugra~ul 
Ş . Cl .78 . De asem enea, în Piteşti au lucra t pricepuţi pie
trnri, cioplitori în lem n, argintari şi giuvaergii. 

în conclu zie, epoca medieva lă a constituit o etapă i111-
portant~1 în evoluţia i stori că a oraşului Piteşti , creîndu-se 
astfel premisele trecerii la epoca modernă . 

75 l sloria 1nuă{ăm1n lului din România, 1, Ed. Dida cti ci\ ş i J ccla
go g i că, B u c ureşt i , 1083, p. 247, 250, 251. 

76 Lileralu.ra rnmlină ueclie, 1, E d. T in eretului , 1060, p. 66 - G9. 
77 V. Drăg uţ , Dic{ionar e11ciclopedic de arlă medievală romtinească, 

E cl. Ş tiinţifi că şi E n cicloped ici\, Bucureşti , 1976, p . 235- 23G . 
7s Ibidem, p . 122 ş i urm. 
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