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                                                           Rezumat 

 Secolele XVI-XVII încearcă să continue o afirmare a identității românești consacrată 

statal încă din secolul al XIV-lea. Cele două instituții, domnia – cea de forță – și Biserica – 

cea de identitate – își intersectează mereu interesele, oferind spre binele amândurora 

pregnanță actelor lor: domnul guvernează în numele divinității, fiind uns de mitropolit și 

pomenit apoi în cadrul cultului, iar Biserica, protejată prin apartenența de confesiune a 

voievodului – și, implicit, a țării –  inventariază în timp nu numai unele scutiri de dări, mile și 

rectitoriri, ci și biserici și mănăstiri noi, dăruite personal de către domni. Această amiabilitate 

strict medievală a servit Țării, în genere, Principatele fiind scutite de războaie civile pe fond 

religios, cum s-a întâmplat în Vestul Europei. 

 Actul de ctitorire la Nord de Dunăre în Evul Mediu târziu are ceva în plus față de cel 

din Sudul otoman sau din alte pașalâcuri: pe lângă acela strict, cultic, de necesitate publică, în 

Țările Române intervine și acela de reprezentare. Prima, aceea generală, a comunității, de 

apartenență creștină – în contrast evident, pe alocuri violent, de cruciadă, cu cel islamic –, un 

timbru local care trece prin veacuri și la care toți, de la Vodă până la ultimul țăran, rămâne 

unul prețios. A doua, local, acolo unde domnia contruiește sau reconstruiește o biserică. La 

Pitești, în cazul nostru, zidirea bisericii domnești (1656) ia amploarea unui al doilea 

„descălecat”, cel puțin în ochii consilierilor Maghistratului de secol XIX. Ei fac o reverență 

ctitorului, Constantin Șerban Vodă, fost ispravnic aici în perioada anonimatului, argumentând 

de pe filieră orală credem, că, o dată cu această ctitorire, Piteștii se ridică de la stadiul de târg 

la cel de oraș. 

Județul istoric Argeș este unul dintre primele atestate în documente. Pe raza lui se 

întindea Limesul Transalutan, ultima fortificație romană în calea atacurilor dacilor liberi și ale 

migratorilor. Aici s-a aflat prima mare reședință domnească a Țării Românești, cea de la 

Curtea de Argeș, tot aici înființându-se în 1359 prima Mitropolie românească. Este cel mai 

vestic județ al Munteniei și în Evul Mediu granița lui de vest era naturală, pe Olt, intrând 

adânc și în actualul județ Vâlcea, pe Valea Lotrului. Se pare că încă din epoca fanariotă 

reședința de județ este mutată la Pitești, aici oprindu-se, de fapt, linia sudică a județului, 

vecină cu județele Muscel, Teleorman și Vlașca. Astfel, pentru o bună bucată de timp, Piteștii 

dețin cea mai insolită poziție geografică: singura capitală de județ aflată în punctul extrem 

sudic-estic al județului. 

Enigma datării reale a orașului Pitești este una întâlnită în majoritatea orașelor 

muntenești – 1388 nu este decât atestarea oficială, accidentală în fond, o trimitere pasageră 
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într-un act. Istoriografic, problema ar fi, așadar închisă: orașul apare cel târziu în secolul al 

XIV, la începuturile statalității românești. Credem însă că piteștenii continuă la confluența 

râului Doamnei cu Argeșul o comunitate cu mult mai veche, un sat cu rădăcini în perioada 

anterioară. Peste supoziții, peste interpretări, rămân câteva întrebări care își caută încă 

dezlegarea: 1. ce mănăstire veche apare aici pe o hartă de secol XVI? Comunitatea s-a 

reînfiripat lângă acest vechi lăcaș ecleziastic?  2. ce s-a întâmplat imediat după domnia lui 

Neagoe Basarab cu târgul, reședință a domniei? A fost el oare distrus, așa cum sugerează un 

document? 3. de ce de abia în 1540 se zidește cea mai veche biserică de aici? 4. când a 

devenit capitală de județ? Iată câteva dintre chestiunile interesante care, în timp, ajung până la 

noi la stadiul ironic de ghicitori.  

 Bisericesc, Piteștii au protopopie încă din secolul al XVIII-lea – 1742, probabil mai 

înainte –, încă un argument care îl arată deja capitală de județ. Dublarea acestor două 

prerogative nu este o noutate administrativă, ci una veche, bizantină: aici se strâng aproape 

toate obligațiile fiscale din județ, cărora nu li se pot sustrage nici preoții care, pe lângă dările 

către domnie, trebuie să plătească și clerului superior lor dintre care primul, mitropolitul, face 

parte din Marele Divan.  

În privința primei biserici cercetate, „Precista Veche din Coastă” (1540), aceasta nu 

mai păstrează vechea formă. Ea se află pe prima terasă a orașului, acolo unde, de altfel, s-a 

constituit vatra comunității – în definitiv, singur locul ei reprezintă un prețios capital 

istoriografic. Intuirea poziției vechiului târg e facilitată și de locul celei de-a doua biserici, 

„Buna Vestire”-Greci (1564), amintind de o minoritate răspândită foarte mult în Balcani după 

invazia otomană a Europei de Sud-Est, mai ales că Piteștii nu sunt numai un oraș de troc sau 

unul viticol, ci, mai ales, un important nod de comunicații, comerțul Imperiului Otoman și al 

Munteniei cu Brașovul și Sibiul făcându-se aproape exclusiv pe aici, spre schelele 

Dragoslavele și Câineni (Turnu). Evident că domnia observă evoluția acestui târg și 

investește. Pe lângă viile din Dealul Piteștilor, unde toată curtea se aduna două luni din an 

pentru culesul și procesarea viilor domnești – informație din timpul lui Constantin 

Brâncoveanu –, domnii Matei Basarab și Constantin Șerban zidesc două biserici, prima 

distrusă total în timpul Răscolaei seimenilor (1653-1655).  

 Cronologic, urmează biserica domnească (1656), amplasată acum central, singurul 

monument care mai amintește de vechiul Pitești. Probabil, și ca o compensare a acestei situații 

triste, sfântul lăcaș este, estetic, un unicat. Beneficiind de un hram militar, biserica lui 

Constantin Șerban (1654-1658) continuă reprezentarea ideatică a celei a lui Matei Basarab, 

din lemn, arsă în răscoala seimenilor. Urgența rezidirii ei atestă la Pitești un interes al domniei 
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pe care, valoric, încă nu îl putem înțelege la proporțiile reale. Ultima biserică cercetată, „Sf. 

Troiță”, (1684) schit al mănăstirii „Mihai Vodă” din București, va deveni cunoscută și sub 

numele de „schitul Beștelei”, de la boierii care au rectitorit-o în secolul al XVIII-lea. La 

rându-le, clericii respectivelor lăcașuri fac parte – chiar și numai prin formația intelectuală – 

din patriciatul urban, singurul segment social urban căruia îi pretindem o minimă instrucție. 

Iată, așadar, un motiv rezonabil în a cerceta orașul medieval românesc prin prisma instituțiilor 

lui religioase.  Cercetarea sistematică a tot ce ține scris de bisericile vechi ale orașului Pitești, 

pomelnice, documente, mitrice, redă viu, brut și reversibil orașul medieval.  

O cercetare alternativă a trecutului medieval al urbei, și prin istoria acestor clădiri, 

singurele care au mai rămas în prezent din acel interval îndepărtat, bisericile ortodoxe, 

constituie nu neapărat un pariu, ci, mai ales, o provocare. Opțiunea pentru traseele 

ecleziastice, elitistă în fond, nu ar trebui să afecteze „vizibilitatea” per ansamblu, ci, 

dimpotrivă, raportată la segmentul temporal amintit, să ofere un plus obiectiv descifrării 

traseului comunității locale într-un timp dat. Potrivit școlii franceze de istoriografie, acest 

aspect limitat, coroborat cu altele, la fel de personale, ale patriciatului urban, oferă încă o 

miză tare, încă un „pariu” serios în lucrările științifice generale. Demersul nostru s-a bazat 

exclusiv pe cercetarea amănunțită, asocierea și interpretarea surselor amintite. În plus, am 

avut în vedere și cele câteva studii generale, cum ar fi Tatiana Bobancu, Album religios. 

Bisericile din orașul Pitești, apărută la Pitești în 1933, și Eugenia Greceanu Ansamblul 

urban medieval Pitești, a doua ediție, Pitești, Editura Paralela 45, în 2007. Subiectul a fost 

simțitor îmbogățit acum o jumătate de secol de studiile preotului Marin Braniște despre 

clerul piteștean din secolul al XIX-lea. 

Au fost folosite surse privitoare la istoria clerului și a bisericii în particular, dar și 

informații despre parohii, mai precis despre interacțiunea – mai mult accidentală, survenită 

din obligațiile religioase – dintre păstoriți și preoții care-i deserveau. Dacă în primul 

domeniu de interes, arhivă veche, în scriere chirilică, nu s-a găsit decât în privința a trei 

biserici, în al doilea sursele au fost mai largi, începând cu mitricele, trecând prin fondul 

Primăriei (Maghistratul Pitești) și terminând cu cel al Episcopiei de Argeș, înființată relativ 

recent (1793). Anexele  constituie transcrierea unor vaste și prețioase surse istoriografice 

care vizează subiectul. În prima, din 1666, boierului local Neacșu i se dă voie de către domn 

să refacă biserica năruită a lui Matei Basarab. A doua sursă, arhiva de început de secol XIX a 

bisericii domnești, o incursiune în viața intestină a unei instituții care nu mai e de mult 

domnească, ci a mahalagiilor culorii de Roșu, vegheată îndeaproape de epitrop și de parohul 

care, mai mereu, este un protopop de Argeș. A treia, mitricele bisericilor menționate, 
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începând cu 1831, un stop cadru unic al ultimilor piteșteni medievali. Generație după 

generație, orașul își primenește inventarul viu, intrând în modernitate cu un trecut mare și 

comun: vechiul oraș. Din păcate, unul care nu va mai exista decât un secol... 

Printre rarele instituții în care se citește și se scrie, bisericile reprezintă în Evul Mediu 

muntenesc nu numai centre de spiritualitate ortodoxă. Clericii, cei care sunt educați, întrețin 

cultura slavonă, greacă, apoi pe cea română. Ca în orice oraș medieval, și la Pitești șirurile 

lor neîntrerupte dau impresia de castă. Ei se înrudesc adesea, își țin locul, se mută de la o 

biserică la alta, își apără ca într-o breaslă interesele și obrazul. Ei deservesc biserici care, în 

timp, deroghează de la proprietatea domniei sau a boierului ctitor, trecând pe seama 

târgoveților,  adevărații beneficiari, în frunte cu puternicul patriciat urban. Acesta începe, 

contra întreținerii, să emită pretenții de întâietate, de pomenire, introducându-se natural în 

treburile bisericești. Rămâne însă imaginea epitropului, casierul mirean care monitoritează 

irenic și neutru toată activitatea administrativă a sfântului lăcaș, statură care va păli după 

domnia lui Cuza când, robust, parohul va acapara tacit aceste drepturi, făcându-și-le 

supranumerare, ca odinioară, în epocile militariste imperiale, care practicau centralist 

cumulul de funcții. 

 Impresia generală a cercetării este cea a unui mare puzzle. Mahalalele poartă numele 

bisericilor, ceea ce îndeamnă la ideea de axis mundi a fiecărui sfânt lăcaș în parte. Dincolo de 

reper terestru– fizic, ele sunt cele mai înalte clădiri, mai ales după moda turnurilor-clopotniță 

din sec. al XIX-lea –, bisericile Piteștiului vechi reprezintă unul cu mult mai înalt, cel 

identitar: ele sunt românești și ortodoxe, două mari elemente ale continuității și ale 

comunității noastre ca neam. Constante pe care regimul comunist, în prima lui fază, a încercat 

să le submineze. La Pitești, sub pretextul progresist al sistematizării centrului civic, în 1962 se 

demolează biserica „Sf. Nicolae” (1812), cu avântul demolării și a celei domnești, „Sf. 

Gheorghe”. Salvării și restaurării acesteia de către cunoscutul arhitect restaurator Ștefan Balș 

li s-au dedicat la finalul lucrării un studiu de caz. Din acesta  se desprinde provizoratul acelor 

vremuri grele, inoculate de Partid drept unele „istorice”. O punere între paranteze atât a 

oamenilor, cât și a vechilor clădiri. După epopeea salvării urmează cea a restaurării, cinci ani 

de strădanie științifică – de intuire a vechii forme – și materială. Rezultatul a fost pe măsura 

eforturilor: biserica domnească de la Pitești în picioare, refăcută pe banii Statului ateu și 

premiul D.M.I. oferit arhitectului și echipei. De atunci restaurarea de la Pitești, de manual, 

constituie un reper pentru specialiști.  

 Noutatea demersului decurge indirect din precaritatea istoriografiei temei. În privința 

arhivelor vechilor biserici piteștene, transcrierea lor este o premieră. Aceeași situație și în 
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cazul mitricelor lor, văzute de către cercetătorii locali doar accidental – oricum, deloc 

publicate. Găzduite de către Serviciul Județean Argeș al Arhivelor Naționale, acestea din 

urmă oferă cercetătorului o reală întoarcere în timp. Colecția rămâne un document unic, 

revelator și imperturbabil al unei lumi demult apuse. Decenii unul după altul, familiile de 

mahalagii, boieri, preoți și oameni ai domniei, își consumă traseele lor diurne ca într-o saga, 

scribul notând rece și acrivic orice mișcare în cadrul bisericilor, fie botez, fie cununie, fie 

înmormântare. 

Transcrierea integrală a fondului se cerea cu necesitate. Corpusul de condici – cu 

unele lacune în decada 1832-1842 în cadrul fiecărei parohii – rămâne unul important. Inedit, 

viu și cu un gabarit mai mult decât mulțumitor cercetării, el clarifică, pe rând, următoarele 

necunoscute: 1. relațiile de rudenie dintre boierii și boiernașii argeșeni stabiliți la Pitești, 

capitala de județ; 2. numele și șirul exact al clericilor vechilor biserici piteștene; 3. relațiile 

de rudenie dintre membrii patriciatului urban; 4. informații despre dinamica demografică la 

Pitești pe o perioadă lungă; 5. știri punctuale despre personalitățile locale; 6. detalii despre 

minorități; 7. vechi toponime urbane; 8. vechi practici la diferite rituri creștin; 9. vechi 

meserii; 10. informații accidentale despre viața comunității: molime, abandonări de copii, 

relații conjugale, sclavaj. 

Coroborat cu catagrafia proprietarilor piteșteni din 1831 și cu cea generală, din 1838, 

prezentul corpus oferă un rezonabil plus de claritate într-un mai vechi demers științific de a 

dezlega un mare și incitant puzzle, acela al vechilor Pitești, oraș care îmbrățișează noii zori 

ai modernității, reprezentată aici de politica reformistă a lui Alexandru Ioan Cuza (1859-

1866). Reglementată de Regulamentele Organice încă din 1831, obligația instituțiilor 

românești de a consemna în scris orice mișcare a lor se repercutează pozitiv și asupra 

Bisericii care, este nevoită să se conformeze. În pofida coerciției ei – aspect pe care doar îl 

bănuim –, măsura avea să ofere posterității un stop cadru unic al vechii comunități și, 

reverbativ, un plus major în intuirea corectă a unei lumi apuse.  

Mitricele oferă informații despre un Pitești revolut, dar viu, demantelând în fața 

lectorului toate meandrele genealogice ale târgoveților, raporturile strânse dintre „oroșani”, 

ultimii piteșteni legați de medievalitate. Dintre arealurile cele mai importante, se remarcă 

„Ulița mare boierească”. Circumscrisă „culorilor” galben și roșu, cea mai veche arteră 

piteșteană era în Evul Mediu martora ascensiunii rapide a vechiului târg într-o veritabilă 

reședință de județ, rang administrativ luat nostalgicei Curți de Argeș, fost scaun domnesc, 

căzută iremediabil, ca și azi, mai mult într-un oraș de pelerinaj decât într-un Pitești în care 

domnia putea taxa prompt și excesiv. De fapt, porțiunea actualului bulevard ”I.C. Brătianu” 
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dă mărturie, în timp, chiar despre orașul însuși. Cele mai vechi biserici piteștene se află pe 

traseul ei. Cele mai vechi case, asemenea. Patriciatul urban o prefera exclusiv, deoarece, ca 

și azi, cartierele selecte emiteau snob pretenția rangului. Și cum obrazul subțire se întreținea 

anevoios, majoritatea boierilor și boiernașilor argeșeni și mușceleni se luptau asiduu pentru 

un petic pe „Ulița mare boierească”. Dacă negustorii greci menționați în Pitești încă din sec. 

al XVI-lea rezidau pe lângă biserica „Buna Vestire–Greci” (1564), atunci avem încă de la 

începutul prezumpției noastre asupra vechimii acestei străzi importante un argument solid. 

Corolarul meandrelor ei este, așadar, verbul urban, nevoia medievală de a ocupa un loc în 

spațiul central al urbei, de a te legitima. 

O altă contribuție pe care colecția o aduce istoriografiei locale o reprezintă numele și 

ordinea cronologică a clericilor care deservesc în segmentul temporal amintit vechile biserici 

piteștene. Preotul, alfabetizat obligatoriu acum, se prezumă a fi printre puținii intelectuali ai 

urbei. Dublat de figura cântărețului destul de „citit” și el, preotul urban se distinge atât prin 

alură, cât și prin cultura bisericească pe care o prestează deferent. O castă vie, nelipsită din 

viața medievală a târgului. Cercetarea ei scriptică acoperă parțial un vid informațional – 

umplut adeseori cu distorsionări – resimțit nu neapărat de clerici (neutri, în genere, vizavi de 

memoria foștilor lor colegi), ci de istoriografia locală, prezumându-se din start că preotul a 

fost și trebuie să fie un intelectual, deci un om al cetății. Toți clericii menționați sunt preoți, 

ceilalți (diaconi sau egumeni) fiind menționați expres – la fel și cântăreții („dascăli”). Anii 

menționați sunt doar evocările din scripte, presupunându-se minimal că ei au slujit și mai mult 

în bisericile cărora aparțineau. De departe, dificultatea – care încă persistă – nu o reprezintă 

neapărat cronologia, ci onomastica, deoarece numele lor sunt și comun-creștine, și relativ 

limitate ca număr, derivatele lor onomastice mărind și mai mult incertitudinea, atât în datare, 

cât și în localizare (clerul, ca și acum, era mobil, se muta de la o biserică la alta și, uneori, 

revenea). Cu toate aceste minusuri, presupunem această listă o plecare destul de acceptabilă 

pentru viitoarele studii.  

Cercetarea aduce o lumină favorabilă asupra acestei caste paseiste, aproape 

inexpugnabilă, reticentă din principiu la nou și la formele urbane, clericii. Documentele de 

epocă oferă numeroase dovezi de civilitate pe care preoții le prestează deferent în cadrul 

urbei. Ei sunt total integrați patriciatului urban, dovedindu-se la fel ca și păstoriții printre care 

își duc existențele lor așa-zis sacerdotale. Rolul lor social este evident. La rându-le, păstoriții, 

de confesiune răsăriteană, prestează un creștinism eclectic, supus influențelor, dar și 

proximității în aceeași urbe cu armenii, grecii, bulgarii (sârbii) și evreii. Majoritari, 

„poporenii” ortodocși conviețuiesc pașnic – nu fără o conștiință a superiorității credinței lor, 
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afișată predilect la sărbători sau la procesiunile publice – și, probabil, unii chiar încearcă să 

orienteze viața comunitară după preceptele divine. Protipendada are pretenția de a merge în 

pelerinaj la Locurile Sfinte, iar după ce revin, hagiii își lipesc de nume această calitate. Unii 

dintre cei în etate, în speranța pomenirii post-mortem, lasă bisericilor proprietăți în urbe, gest 

contractualist pe care, de altfel, sacerdoții îl respectă întru totul. Alții, aflați la bătrânețe, se 

călugăresc, probabil și în lipsa aparținătorilor.  

 Prezenta cercetare se substituie metodei cronologice. Potrivit acesteia, prezența unei 

biserici domnești la Pitești – oraș atestat în 1388 – de abia în secolul al XVII-lea, generează 

două interogații: 1. domnia învestește realmente târziu în propria reprezentare la Pitești, 

important nod de comunicații, sau este vorba despre o reluare pur conjuncturală a acestui atu, 

în evocarea uneia mai vechi, probabil din secolul atestării? 2. zidirea ei nu este decât o 

inițiativă subiectivă a lui Constantin Șerban, fost ispravnic de Pitești, sau acesta este împins 

la acest gest în amintirea lui Matei Basarab, a cărui ctitorie piteșteană fusese distrusă? Cert 

este că până în a doua jumătate a secolului al XVII-lea nu avem la Pitești biserici zidite de 

târgoveți, ci numai una a unui schit și o alta, a unui mare boier. Inițiativele „oroșanilor” vor 

veni de abia în secolul următor, cu biserici din lemn, transformate de zid de abia în secolul al 

XIX-lea. O altă chestiune se ridică și în privința primei biserici atestate aici, „Precista din 

Coastă” (1540) – dacă nu luăm în calcul zidirea ipotetică a bisericii „Greci” pe timpul 

domniei lui Mihnea cel Rău (1508-1509). Bineînțeles, au existat biserici piteștene în secolele 

XIV și XV, dar care nu au mai răzbătut până la noi. Arheologic, avem deja, atât la biserica 

domnească (1656), cât și la schitul Beștelei (1679-1584), resturile clare ale unor mai vechi 

lăcașuri. Aspectul ne interesează, însă, cantitativ. Dacă nu erau mai mult de două, atunci 

Piteștii acelor secole nu erau decât un sat mai înfloritor așezat la o confluență naturală, de 

vad (Râul Doamnei, care se varsă în Argeș). În acest sat mai mare două monahii, potrivit 

legendei, „durează” spre jumătatea secolului al XVI-lea cea mai veche biserică de azi din 

Pitești, ctitorire urmată imediat de o alta, a importantului boier Ivan Norocea. Sau, probabil, 

avem de a face, după episodul distrugerii vechiului Pitești, după Neagoe Basarab (1512-

1521), cu o resetare a comunității și a bisericilor ei, de data aceasta noi, de zid, și cu ctitori 

din patriciat, singurii, probabil, care își permiteau asemenea inițiative.  

Monografică, lucrarea subscrie întru totul metodei critice. Documentarea și 

ierarhizarea valorică a surselor generează un discurs istoriografic care dorește să aducă un 

plus de claritate și de coerență în privința înțelegerii sfârșitului de Ev Mediu la Pitești. Rând 

pe rând, coroborate cu altele, din domenii adiacente, informațiile concură la imaginea de 

ansamblu a unui mic oraș românesc medieval. Evolutiv, disonanțele se estompează, fiecare 
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decadă temporală demantelându-și faptele și nuanțându-și personajele. Clericii și patriciatul 

urban, principalii actori ai micii odisei medievale, participă la o mare saga muntenească. 
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