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PRIMA MONOGRAFIE A

PITEŞTIULUI

SPIRIDON CRISTOCEA •
CARMEN MĂNDESCU„
Cu ocazia împlinirii, în 1988, a 600 de ani de . ..
„. . , _ ,·
11 t 1re documentară a Piteştiului, s-a tipărit prima
1 11 11 grafie a acestei localităţi, rodul cercetărilor unor
III I ctuali piteşteni 1 cu îndelungate preocupări în
11111\\cniu. Tipărirea monografiei era cerută, nu numai
I mplinirea unui num!ir rotund de ani de la prima
I t re, ci şi de faptul că această localitate în plină
1111< rire nu avea o asemenea lucrare, în timp. ce
I' tnpulungul, al doilea oraş ca mărime al Argeşului,
v 11 patru monografii publicate2•
Dar prima monografie a Piteştiului , care vede
1um lumina tiparului, este cea a lui Dimitrie
llutculescu 3, din 1883. Născut la Bucureşti, Dimitrie
I 111 ulescu· (1845-1916), descendent al unei vechi
h 111ilii boiereşti , poseda proprietăţi întinse în multe
jutl te ale ţării, printre care şi în Argeş, iar la Piteşti
Dimitrie Butcu/escu
IVtl case, prăvălii, terenuri ş. a. Pionier al mişcării
.
1 peratiste din ţară, el a înfiinţat la Piteşti „Societatea Cooperativă a Meşteşugarilor şi
I 'o mercianţilor din Argeş", al cărei preşedinte de onoare a fost Dimitrie Brătianu . Deşi
I use studii de economi~, a fost pasionat de arheologie, efectuând · cercetări la, multe
' Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti.
" Piteşti.

j>otre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu, Istoria Municipiului Piteşti, Editura Academiei Republicii
o I liste România, Bucureşti , 1988, 360 p.
.ele patru monografii ale C4mpulungului sunt: C. D. Aricescu, Istoria Kdmpulungului, prima residenţă a
I Qfruinlei, Imprimeria lui Ferdinand Om, Bukureşti , voi. I, 1855, voi. li, 1856; C. Rlldulescu-Codin,
I ' 111p11lungill Muscelului. Istoric şi legendar. Privire asupra trecutului„., Editura Librllriei Ioan N. Staicu,
I Ampulung-Muscel, 1925; Ioan R!iuţescu, Cdmpulung-Muscel. Monografie istorică, Tipografia Gh. N.
Vlftdescu, 1943, 426 p.; I. Hurdubetio, FI. Mârţu, l-1. Nicolaescu, Gh. Pâmuţl!, li. Stllnculescu, Cdmp11lungA/11scel, ieri şi az i. Istoria oraşului, Cllmpulung-Muscel, 1974, 384 p.
1
Despre Dimitrie Butculescu, vezi : Enciclopedia istoriografiei româneşti, Editura Şti inţi ficll ş i
I neiclopedicll, Bucureşti, 1978, p. 77; Corneliu Mateescu, Dimitrie C. Butculescu (1845-1916), în ,,Drobeta",
I 82, nr. 5, p. 224-225; Spiridon Cristocea, Argeş. Dicţionar de istorici, Editura Tiparg, Piteşti, 2003,
ll 56-57.
1

1
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obiective, printre care şi în Argeş, la Jidava şi Cetăţeni. O mare parte din colecţia sa
arheologică 8 ajuns la Muzeul Naţional de Antichităţi, iar altă parte s-a pierdut. Aceeaşi
soartă au avut-o şi manuscrisele sale: unele au fost risipite de familie, altele au ajuns la
Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, Arhivele Naţionale, Muzeul
Porţilor de Fier de la Drobeta Turnu Severin ş. a. Unul din aceste manuscrise, Piteşti
Position geographique. Histoire. Ses monuments. Son industrie, a ajuns în colecţie
Muzeului Judeţean Argeş, fiind inventariat în fondul bibliotecii acestei instituţii la nr.
3545. Acest manuscris face dovada pasiunii lui Butculescu nu numai pentru arheologie
ci şi pentru cunoaşterea trecutului unui oraş de care era legat prin multe lucruri.
Monografia este scrisa pe un caiet ce are imprimat pe coperta din faţă „Text
pentru. Librăria L Alcalay Calea Victoriei 18 Tip. Lith. Comerciala str. Şelari JO", iar
de mână este scris de autor „Piteşti 1883 Corporaţii". Tot pe această copertă este scris
„ N. 3545 '', ca număr de inventar, de către Iacob Marian, fost custode al muzeului, iar
muzeografa Florentina Cojocaru a consemnat cu creionul numele „Butculescu ", pentru
a se şti cui a aparţinut manuscrisul. Caietul, cu dimensiunile 20,5 cm x 17 cm, are 38
file nenumerotate, însa filele 32-35 au fost desprinse, rftmânând la cotor un ştraif de
circa 4 cm. Din cele 38 de file sunt scrise, total sau parţial, filele l r-2 r, 5 r-9 r, 12 r -14
v, 21 r -22 v, 26 r -27 r, 30 r-v, 36 r. Manuscrisul este scris cu cerneală maro şi violet,
iar fila 9 r (Le Baccarat) este scrisă în cea mai mare parte cu creionul, iar cu cerneală au
fost adăugate câteva rânduri. Coperta din spate a manuscrisului lipseşte. Manuscrisul
este scris în limba franceză, textul flcând dovada faptului că autorul stăpânea destul de
bine această limbă. Pe fila 36 este scris în limba română de către autor un hrisov prin
care Duca Vodă întăreşte lui Avram neguţătorul din Piteşti satul Seaca din judeţul Olt,
document care nu este datat şi nici nu ştim dacă se mai păstreaz!.
Manuscrisul cuprinde mai multe capitole: Poziţia geografică, Industria şi
comerţul, Bisericile şi Jocul de Baccara. Din păcate monografia nu este terminată, căci
lipsesc o serie de capitole care ar trebuit să figureze într-o asemenea lucrare. Dar nici
capitolele existente nu sunt terminate, căci, în cel ce se referă la biserici, autorul n-a
relatat decât despre schitul Buliga şi nimic despre celelalte locaşuri religioase din oraş.
În elaborarea monografiei, autorul n-a folosit documente aflate în arhive, ci materialul
este construit pe baza observaţiilor şi constatărilor directe cu realitatea.
Cu toate acestea, strădania lui Butculescu reprezintă o contribuţie care nu
trebuie ignorată de cei care vor slt cunoască istoria oraşului Piteşti. Deosebit de
preţioase sunt datele pe care le oferă despre schitul Buliga, locaş care exista pe vremea
când autorul a întocmit monografia. Dacă textul pisaniei fusese redat şi de
Grigore Tocilescu4, Butculescu face şi o descriere sumară a bisericii şi prezintă şi un
plan pe care însă l-a tăiat cu un X şi a scris peste el ,,mauvais".
Monografia lui Butculescu a fost consultată de mulţi cercetători ai trecutului
Piteştiului, însă singurul care a folosit date din ea este pr. Marin Branişte în valorosul şi
amplul său studiu ce se referă la schitul Buligas. Considerând-o, pe bună dreptate,
„ încercare de monografie„. neterminată", autorul n-a observat pe copertă anul „ 1883"
• Grigore Tocilescu, Raporturi asupra cdtva m4nllsttrl, schituri şi bi.serici din ţartJ prezentate Ministerul1J1
Culteloqi al fnvdţiJmdntului Public, Bucureşti, 1887, p. 5-6.
'Marin Branişte, Schitul Bullga, un metoc în Piteşti al Mitropoliei Ţării Româneşti, Tn "Mitropolia Olteniei",
anul XVIII, 1966, nr. 1·2, p. 47-106.

www.cimec.ro

I' lMA MO]'IOGRAFIE A PITEŞTIULUI

325

• de aceea consemnează că este „ nedatatii".
Prezentăm în anexă textul monografiei în limba
11 limba română.

franceză,

ca

şi

traducerea lui

ANEXĂ
„PITEŞTI

POSITION GEOGRAPHIOUE. HISTOIRE.
SES MONUMENTS. SON INDUSTRIE.
Piteşti a ete fondee par Negru-Vodă au XIIIe s. peut-etre sur l'emplacement de
I' ncienne Pirum. Elle est situee entre le 43°,52' de latitude et le 24°,47' longitude,
prts de la riviere Argeş.

Cette •1iUe est la eapilale Elu Distriet El' Argeş et la resiEIBBee Ele la Prefet. Elle
I osseEle 11,70() hali itaets.
I,a Prefeet\H'e et la sees prefeewre de I' arreadissemeet Piteşti, le TribeRal de Ire
itStaBee cle distriet 9Rt lew resiEleaee iei. 6 /.
La ville est etagee sur le penchant de la colline qui la horde et elle est assise
ur deux couches differentes des terrains. La premiere qui comrnence au sud de la
plaine de I' Argeş jusque vers sa principale rue centrale et la seconde vers l'ouestjusque
presque au sommet de la colline.
La premiere couche permet aux habitants d'avoir des caves seches parce que
le terrain est argileux tandis que dans la seconde couche ii leur est irnpossible d'avoir
des caves a cause des terrains d'alluvions qui en est sa formation aussi Ies quelques
caves qui existent dans cette couche sont-elles des veritables citemes, a cause de
l' infiltration des eaux souterraines/ car le terrain etant alluvionaire n'opposee pas de
r~sistance aux jaillisement des eaux souterraines/.
De sorte qu'on pourrait bien dire que le haut quartier de la ville est assis sur
une couche d 'eau. /p. 4/
La population, d'apres le recensemment de 1882 est de 161,607 habitants,
·
repartis de la maniere suivante:
des vi/Ies
des arrondissem~nts
le nombre le nombre des habitants
des
des vi/les
villages
et des arrondis;ements
Piteşti
12.000
PiJeştt
20,618
Oltu-Topologu
42,754
Loviştea ,
19,941
Courtea d' Argeş
4,000. ,,
)
Argeş
18,700
1
·43 594
<;otmeana-GiU4şeşti . .
161,601'
:J

..

6
1

Aşa în original, textul tAiat cu o line.
•
1
Textul subliniat a fost scris de autor pe un fragment de coală şi ataŞat cu o agrafll de fila 4.
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Coperta manuscrisului

SON INDUSTRIE ET SON COMMERCE
Le district d' Argeş est le verger de la Roumahie.
Le pommier, dont une de ses varietes la plus delicieuses de toutes et ·la piu
preferee est le ppmmier cretzesc; Le poirier, deux ou trois variefes'; Le noy ·r
commun; Le noisetier des forets; Le pecher - la grosse peche filamendreuse mai
douce et acidulee et aqueuse, Le prunier, cu gofit, călugăreşti; Le grillotier; Le cerisier,
dont une·· variete sumommee Draganele de Pitesti est superieure a toutes par sa eh a ir
ferme, elles forment deux varietes: Ies rouges et Ies noires; L'abricotier a amend
douce, tres douces et acidulees; Le mirabellier commun; I.:'abricotier a amende amere;
Le brugnonier; Le cognassier; La vigne; Cerisier amer; La framboise; La fraise ; L 1
mure; Reine-claude; Cassis; Grosseiller amaquereau. I
De la pomme, la poire, la prune, l'abricot, la grillotte et le cognassier on retir
des profits assez visibles; mais malheureuserrient tout est â l'etat primitif et on peut â
peine la taxer d'une industrie naissante.
La pomme et la poire decoupees par tranche et dessechees servent de
nourritures au paysan dans leur jour de m~igre.

"
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L' abricot, Ia grillotte et la prune bouillis et desseches servent de meme

a

I 11 1 ntation; mais Jeur preparation si peu soignee qu'elle ne peut vraiment songer a
uue concurrence serieuse aux produits semblables de l'etranger.
La prune, le coing et l'abricot servent a faire une pâte qui est tres employee
11 I 1 patisserie. Ces fruits ainsi reduits en pâte sert aussi a l'alimentation du peuple. I
Mais le meilleur profit que l'on ait retire jusqu'a present de la prune c' est
11 de-vie que l' on en extrait et qui dans la Jocalite aussi bien que dans Ies districts
11 nants est la boisson favorite du riche et du pauvre avant Ies repas. Cette boisson ,
•ttl I · plus haut degre est 16 de !'alcoolmetre Wagner joue un r8le tres-important vu le
11
Ic nombre de distilleries; ils depassent le chiffre de 160 dans tout le district. Cette
11 •111 trie est exercee par des roumains et a un rendement de pres de 400,000 frs
111111 llement.
Tous ces fruits servent aussi a la fabrication de confitures, industrie tres111 h 1 tive par la grande consomation que l'on en fait dans notre pays et qui remplace
1 ps des autres pays.
Le raisin par exemple joue un plus grand r8le et deja non loin de Piteşti la
11 Măgura bâptisee depuis dernierement la Vigne Florica, propriete I de m. Jean C.
1 mu, le President du ministere actuel, a acquis une reputation europeene. Presque
I s coteaux avoisinants Piteşti sont occupes par des vignes et des vergers. I
II y a Piteşti :
6 tanneries exercees par des tanneurs roumains et qui emploient dans leur
I 111 cation Ies peaux de boeuf, buffie, brebis et chevre desquelles ils extraient des gros
1111 semelle, du maroquin, du cuir de Russie et de la basane qui produisent un revenu
I 1lu de 50,000.
3 fabriques de chandelles et de savons communs prepares avec des graisses de
1 he, de brebis et de chevre qui produisent un revenu de pres de 100,000 frs .
I fabrique de draps appartenant a M. Nicolae Coculescu qui fournit
1111l l ment pour la Jocalites des draps gris, bruns, noirs, marrons et d' un bon marche
ptionel. Cette fabrique a ete decoree de la Medaille d'or â l'exposition de la
1 1111 ordia Română (l'an dernier).
l Uee fubriEjlfe Eie ehapea\:lx""ae pai'lle eommoos flOHF leS' flft)'Sans a'HR pri)( tras
1 me eoefeetiennes avee Eie la"paill~ l:lu pays, maeufaeM"e 6fJJ3al1eeaet 'a M. I. l'J.
8
1 1 11leseH .- Les chapeaux de pailles sont faits par Ies paysans de Lunca Mârghiei (pi.
1

1 11lrt11faa). I .., "

•

7

Des mttptifactures de caciuola'pour le peuple. '
,
Des mahufactures de chaussures communs polH' la f!iiYsaes.
J
l
Une fabrique d' eau gazeuse.
· 1 '
1 j
1
Deux fabriques de cierges. • w
G •
/
beux abattoirs.
lflU
Une fal:)rique de cliapeau de feutre .
t ;/I
q
•'
L
4 confiseries et p~tiseries.
Deux imprimeries.
Quatre joumaux: Argeşul Roşu, Vocea Argeşului- Conservator, Cultura
Terranul cel Roşu.

'I

1#

4

1

f ln original, textul tăiat cu o linie.

I I
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Fila 12 r. manuscrisului
Piteşti

est une place commerciale pour Ies grains, pour Ie bois de construction,

Cett~ viile n'a aucune vitalite, elle est monotone et triste, malgre sa position

favorisee par la colline ou elle se trouve/.
La ville est etablie sur une couche aqui.fere. Aussi observe-t-on dans la ru
principale a une profondeur d' un metre de la surfai;e de Ja terre un courant d'eau qu l
arrose souterrainement la -ville; presque a chaque maison sur le I trotoir l' on observe d
petites citemes qui contient cette eau.
Ce qui m'a beaucoup surpris de voir tous Ies matins Ies rues de la viile arros
et je me demandai d'ou ce luxe; car la viile, outre Ies quelques pompes des pompier ,
elle ne possede aucun arrosoir municipal. C'etait simplement le jaillisement de l'eau
souterraine. Ces eaux9 traversent probablement aussi des gisements de mercure car I' 11
observe Ies dents de ses habitants noirs 10 . II yen a qui m'ont assurţ que bien souvent
'' Dont la composition contiens de sels en dissolution tels que sulfure de fer, magnesie et de )'arsenic el
( ..... ilizibil).
10
Action produite par le mercure avec calcaire qui se depose ă la racine des dents. Assertion du Docteur T
Cocul eseu.
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" I u·s caves ils trouvent des gouttes de mercure, comme par exemple dans ţa vieille
I la maison de M. Besteley. Cette viile n'a aucune activite et est tres peu
, pll 1llere, le monde vit chez lui sans trop s'occuper des autres en ce qui concerne
I li lt 11 te; autrertîent ils ont la langue bien pendue pour deblatterer leur voisin.
En ete le jeudi et le dimanche la musique militaire egaye le jardin public qui se
cl ns le centre de la viile, alors la ville deborde ici et dans ces seules occasions
1 1'011 peut observer seulement le beau sexe de la localite.
fi est vrai alors que vous ne pouvez pas resister de dire qqe la piquante brune a
111 I Piteşti comme lieu de predilection.
Le type de la localite est le dolyocephale prognate avec Ies varietes locales
nces et châtains. I
VIE
Le Baccarat. Pendant toute la sainte anee ii existe dans le high-life de la
une fevre des cartes, autant beau sexe que vilain sexe se depouille
1111 1 llement dans le jeu du baccarat. Malheureuse distraction qui d'un c6te ravit un
t 11p precieux, qu'on pourrait depenser â une production utile â la societe et de l'autre
llh p usse â la spoliation reglementee. li faut etre juste, ce vice n'est repandu que
1 I classe des boyaros locaux, car Ies commer~ants s'occupent de leur commerce et
I ur interieur. Point de club, point de reunion ou l' instruction ou la culture se
I ppassent! Gare â !'indigene et â plus forte raison â l'etranger qui visiterait la
1111 lllte ii blemirait.
GoOt de restaurants ce qui prouve que se nourir chez eux est de second ordre.
ommes vivent comme dans un serai!; beaucoup de luxe pour une si pauvre
hn I te. I

.„

LES EGLISES
Dans notre pays plus que partout ailleurs les eglises avec Ies croix et Ies
tombales sont Ies seuls monuments. qui peuvent aporter quelques pages dans
histoire. Aussi est-ii teinps que nous nous occupions tres serieusement de cette
d'autant plus que nous manquons presque de donees archeologiques. Cette
I 1 11 ·he scientifique n'est pas meme en voie de formation et si deux ou trois personnes
' n ccupent ce n'est ni grâce au concours du public, ni de gouvemement, masis â leur
111111tive privee. II est temps pourtant que l'on soit plus reverencieux envers cette
nce qui fouille l 'histoire/ dans Ies decombres du passe. Elle· nous servirait â fixer
1111 dates · historiques1 qui, jusqu'â present se trouve ă. l' etat nomade, si je puis
111 ' xprimer ainsi.
C'est par Ies fouilles que l'histoire de Babylone, de Ninive en Asie, de Troie,
11 Mycenes, de Tyrinte en Grece a ete refonnee et a gagne cette autorite autentifice par
I 1 I ve lation des objets decouverts.
C'est pourquoi, â part Ies quelques documents que nous possedons j'inserai
11111 ce court trace de Piteşti des inscriptions lapidafres des eglises et de meme qu 'a
I '11urtea d' Argeş nous avons mis â jour une pierre tombale d 'une princesse 11 dont
11

l (l princesse Stana portant le nom monacal de Sophronie, fille de Neagoe et femme de Stefan Voda le

lu uricux.
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l'existence etait avouee par nos I historiens et le nom ignore 12 , de meme ici peut-etrc
celles-ci nous preteront-elles un concours efficace pour la description historique de
cette viile.
Commen~ons donnc par l'eglise dont la date de sa construction nous affirmc
son antiquite.
C'est l'Eglise Bouliga placee sous le vocable des Sts. Voevozi (Ies archangcii
Michael et Gabriel).
Cette Eglise est situee a l'Ouest de la viile sur le penchant de la chaine de
collines aux pieds de laquelle se trouve Piteşti.
Sa configuration exterieure est un paralelograme dont !'abside est cn
hemicycle. Le porche est construit en brique et le plafond cintre appuye sur six pillier~
en brique. Tous Ies encadrements des fresques sont des rinceaux avec dessin~
geometriques rouge, brun et noir/. Toutes Ies fresques representent des scenes biblique~
et des persecutions de martyrs.
La chambranle du portai!, qui est de pierre peinte en vert, est orne d'u11
rinceaux de fleurs et de feuilles entrelacees. Au dessus se trouve la piem:
commemorative de cette eglise: Ky ep~ TaT)'JIYH WH KY axcyropio cl>ilonyH + A vec le
volonte du Pere ·et l'aide du fils et l'accomplissement (săvârşirea) du st. Esprit le bon
Dieu nous a accorde la grâce et l'exhortation de construire depuis Ies fondetions celle
sainte et divine /p. 18/ Eglise, moi l'esclave de Dieu Jupan Martin fils de Jupan Pătru
Bouliga et avec ma Jupenissa Neacşa pour la louange et l'honneur des tres grands
voevozi Michel et Gabriel et de tous Ies autres sans corps ... 13 durant le regne de notrc
eclaire seigneur Ion Constandin Nicolas voevod pour servir â nous et â nos parents de
15
souvenir eternei. Amen. Sept. Ier jours, annee 7254 (1746 14 d. Chr.) •
L'Eglise possede deux cloches dont la plus ancienne et la plus grande a une
hauteur de 0,46 m et le diametre 0,55. Elle porte au sommet une seule rangec
d'inscription latine avec caracteres majuscules !atins:
Ioannes Georgius Angerer
me fudit graecii 1746." Jean George Angerer m'a coulee â Greci en 1746. /
Plus bas sur le bord de la cloche ii y a en lettres cyrilliques l'inscription
suivante: MapTHHb K)'ncey JCHA „Martin Coupetzou 16 7254 ( 1746 d. Ch.)".
A gauche et â droite sur Ies parois de la cloche se trouvent Ies deux archanges
Michel et Gabriel. I

„""

INDUSTRIES
Tanneurs. Jusqu'en 1867 Piteşti possedeit une grande corporation de tanneurs
roumains qui faisaient un commerce assez actif avec Slatina, Râmnicu-Vâlcea,

12

M. Kogalni,.eanu, Letopiseţele Valah/el şi Moldovil, p. 487.

ll

Loc: alb.

~ În loc de 1745, autorul a datat greşit pisania în 1746.
+ Cu vrerea Tatllui şi cu ajutorul Fiului şi cu slvArşirea Duhului Sflnt, miluindu-ne bunul Dumnezeu,
îndemnatu-ne-a de am zidit aceasta sflntl şi Dumnezeiasca biserici din temelie, eu robul lui Dumnezeu,
jupan Martin sin Jupan Plltru Buliga, şi cu juplnessa mea, Necşa, întru lauda şi cinstea marilor voievozi
Mihail şi Gavril şi a tuturor celorlalte Ilir de trupuri ... în zilele prea I luminatului Domn Ion Constandin
Niculae Voevod, ca sa fie noua şi plrintilor noştri de pomenire ln veci. Amin. Sep. 11 di I. 7254 (1746 d.
Chr.).
16
Le mol „coupetzou" veut dire commer~t.
1

ii
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1111ulung, Courtea d' Argeş, Drăgăşani et Orezu et dans Ies autres localites

' I ntour.
Le nom des principaux tanneurs etaient:
I. Petcu Tabacu
2. Bociu
3. Filip
„
4. Avram
„
5. Niculcea „
6. Tudor
7. Ioachim „
8. Stoian
9. Hristache „
Chaque tanneurs employement dans leur tannerie de 8 â 10 ouvriers et meme
plus.
Cette industrie qui avait fait affirmer la bonte de ses produits dont la semelle
Piteşti avait acquis dans la pays une grande reputation. Cette corporation etait
1 doutable et etait installee dans une rue de la viile qui porte encore leur nom.
A partir de 1867 cette corporation ·a commence â disparaître./ et maintenant ii
11 ' ' iste plus que deux tanneries exercees par des Hongrois natifs de Piteşti; encore
li s-ci sont-elles d'une importance tres inferieure. Avant Ies cordoniers aussi bien de
1'11 şt i que d'ailleurs dans notre pays meconnaissaient Ies cuirs etrangers.
Marchands de poisson sate. Dans ce district de meme que dans ceux de
Muşce l et de Vâlcea, de Romanatzi n'ont point de balta et ils sont approvisionnes par le
pu sson sale des balta de Galatz et de Braîla~
Chez nous le poisson sale est une des nourritures Ies plus favorites du paysan
I ls l'employent aussi pendant le maigre et le gras; mais Ies deux epoques de l'annee
1111 la consommation est tres prononcee c' est pendant le maigre de la Noel qui dure 40
jours et celui de St. Pierre qui dure une semaine ou deux, de meme que Ies mercredis et
I/ ndredis et Ies jours feries qui sont specifies pour le maigre avec poisson comme
III govesteniele 25 marte, Floriile une semaine avant Pâques, Ovedenia au mois de Juin
/ 11 u 6 Aout (schimbarea la faciă să cercetez calindarul).
On voit donc bien quelle grande consommation l'on fait dans notre pays de ce
pol son autant comme nourriture de bon plaisir que comme nourriture imposee par la
1 llgion pour observer que son commerce doit donner des resultats tres satisfaisants
p ur ceux qui s'en occupent.
Comme nous l'avons dit, est le 'grand entrepot de cette marchandise. C'est
d' ici qu'il est debite â Râmnicu Vâlcii, â Courtea d'Argeş, â Campulung, â Drăgăşani
t Slatina quand celle-ci ne s'approvisionne directement de Zimnicea, de Giurgiu ou
I' illeurs . .
li y a actuellement plus de 12 commer~ants de poisson sale a Piteşti dont 3
tl 'cntre eu~ sont marchands en gros.
~
La variete des poissons sales est:
Craps en divisimale ciortocrap, ciortan, ciortanică; Morun; Somn; Ştiucă;
, ssac; Cârjanca (soiu de peşte alb di-i dice şi albişori); Plătică. I
Le consommation annuelle peut-etre evaluee a plus de 4-00 OOO okas de
isson. La valeur moyenne de l'oka est de 0,70. Ip. 24/
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Fila 13 r. a manuscrisului

LES CORPORATIONS
Les Corporations ont joue un grand role dans cette viile et y entretenaient I
monopole industriei dans Ies districts avoisinants. Son etat etait prospere surtout dan
certaines branches. Ainsi Ies pescari ou marchands de poisson frais et sal6
predominaient tous Ies marches des districts d' Argeş, de Muşcel, de Vâlcea et do
Romanatzi meme.
La corporation des blanari et cojocari dont le staroste ou chef etait Răducanu
Gligoriu jouissait d'une reputation etablie. Les particuliers et sourtout Ies monasteres
(car dans l'habillement des moines entrait lafermenea, veston fouree) en faisaient une
consommation qui assurait une vitalite de longue duree. Les hârşia etaient apportees du
nord de la Moldavie et meme de Bessarabie. Malheureusement, depuis la secularisation
des monasteres cette branche d'industrie a baisse petit apetit. Aujourd'hui elle a cessee
faute de consommateurs. II n'y a presque plus de moines. I
Avec l'introduction du costume nemtzesc (entre 1851-"52) ou habillement a la
mode europeenne pour quitter le costume turc, une autre branche de notre industrie qu i

'
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li 1res-developpee a disparu depuis la premier quart de ce siecle. C'etait la
tion des tailJeurs, dont deux d'entre eux jouissaient d'une reputation etablie,
I 111
Târtacu et Nitza Vargatu. L'habillement alors etant ă la mode turque et Ies
III urs etrangers n'auraient ose se hasar.der dans un pareil genre de specialite. C'est
1••11tquoi ces tailleurs roumains vacquaient-ils paisiblement a leur proffesion n'ayant
I llll
COOCUITence autant omme marcbandise provenant _Qe l'exterieur que COmme
1 IY I rs etrangers penetrant dans leur- sein.:
Pour Ies işlicari et les abagii c'etait la meme cause qui Ies maintenaient dans
I tl tat florissant. Ce genre de coiffurl;i ·1- seton la mode turque ou persanne etait
1 y 1lllee dans le pays et l'etranger n'al1rait ose entreprendre une jndustrie qu ţ ne
11 11v 1it se consommer que dans notre pays. Aussi Ies işlisarii jouajent-ils un role
I III' irtant dans cette localite. Les principaux etaient: •Marcu Abagiu, Petcu Daciu,
I 11111, Nicula, Necju, dont le staroste etaient Petcu Daciu et ensuite Marcu Abagiu.
.
Les cavafs et Ies cordonniers qui a eux deux formaient une cm:poration seule
1111 mmaient pour leur industrie Ies materiaux locaux; on ne connaissait alors la
11111 ·handaise provenant de l'etranger. '
La corporation des ca~ioulari dont le principal chef etait„ ..„„(spaţiu liber) I
ll j III

COMMERCE
Totit le commerce des cereales se trouve actuellement entre les mains des Juifs
la depuis 1-0 ans ă peu pres surtout la construction de la voie ferree. A v~nt Ies
qui par perfection etaient rep<ltes pour ce commerce se sont retires d'ici et Ies
I ux ou trois Roumains qui s'occupaient de cette speculation ontdisparu·. De sorte que
1 li principale artere economique est soumise aux captices •et aux avarices des Juifs.
11 i guettent-ils comme Ies araignees dans leur toile Ies malheureux fen:I)iers ou
111 oprietaires qui forcement doivent tomber dans leurs filet. La mesure de la vente des
1 16 Ies dans notre pays I est kila composee de 20 boisseau. Cette mesure n'a jamais
I adoptee par eux correctement. C'est tant<>t 21 boisseaux tantot 22 bou bien la vente
11 1· okas. I
Kirka biv vei ban ot Curtişoara
Lui Avram neguţătorul ot Piteşti şi cu fecioriii lui câţi Dzeu'i va da. Ca să-i fie
lu satul Seaca dupe Calmaţiuiu ot sud Olt preste tot hotarul, însă moşiia t"ăr de nume şi
lrtr de partea unui om anume (loc alb).
Pentru că acest sat cumpăratu-I-au Avram neguţătorul de la boiariul domniei
17
111 le Kirka biv vel ban ot Curtişoara
şi de la feciorii .lui Radu! (loc alb) deJept bani
1la ugri 120 care le-a fost şi lor de cumpărătoare şi cu zapis de la mâna lor de vânzare
f cu boiari mărturii.
Doc.umentul lui Duca Vodă 18 , pergament lung 0,68 -lat 0,50".
Notă : În traducere, notele 9-13 au fost introduse în text cu litere aldine.

11

I

•

'

Este vorba de Rudeanu Ghircă (din Curtişoara şi "din Ruda). Vezi: Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor
drogtitori din Ţara Romdneascti şi Moldova.sec. XIV-XVII, Editura Enciclopcd ~că Românii, Bucureşti , 1971 ,
p 237-238.
'Gheorghe Duca, domn al Ţării Româneşti (1673-1678)
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Traducere
„PITEŞTI

POZITIE GEOGRAFICĂ. ISTORIE.
MONUMENTELE. INDUSTRIA
Piteştiul a fost fondat de Negru-Vodă în sec. al XIII-iea, poate 111·
amplasamentul anticului Pirwn. El este situat între 43°,52' latitudine şi 24°,4'/'
longitudine, lângă râul Argeş.
Aeest eF&Ş este eapilala EiistFieRdai ,'\rgeş şi reşeEiinţa prefeerulai. Are 11.7011
leeaiteri.
Prefeekffa şi sahprefeeaw erenEiismenwlai Piteşti, TrihWtalal primei insten1•
a Eiistrietalai işi 8ll reşeEiinţa aiei. I
Oraşul este etajat pe panta colinei care-l mărgineşte şi este aşezat pe douft
niveluri diferite de teren. Primul începe la sud de lunca Argeşului, până către stradn
centrală principal!, iar al doilea se întinde spre vest, până aproape de vârful colinl'I
Primul nivel îngăduie locuitorilor să aibă pivniţe uscate, deoarece terenul este argilo~.
în timp ce în al doilea nivel acestora le este imposibil să aibă beciuri, din cau111
terenurilor aluvionare din care este alcătuit. Cele câteva pivniţe, care există în acc~I
nivel, sunt adevărate cisterne din cauza infiltraţiilor apelor subterane, pentru că terenul.
aluvionar fiind, nu împiedică apele subterane să !âşnească. I
Aşa încât, am putea spune, pe bună dreptate, că zona înaltă a oraşului esh•
aşezată pe un strat de apă. I
Populaţia, dupl recenslmintul de la 1882, este de 161,607 locuitol'i,
repartizaţi astfel:
Oraşe

Arondismente

Numlrul
satelor

Piteşti
Piteşti

Oltu-Topologu
LovL,tea
Curtea de Argeş
Argeş

Cotmeana-

Nr. locuitorilor oraşelor
şi arondismentelor
12.000
20,618
42,754
19,941
4,000
18,700
43,594

Gllişeşti

161,607 I
INDUSTRIA ŞI COMERŢUL
Districtul Argeş este livada României.
Mărul - cel mai delicios soi şi cel mai preferat dintre toate este mărul creţesc;
Părul - două sau trei soiuri; Nucul obişnuit; Alunul de pădure; Piersicul - piersica marc
şi cămoasli, însă dulce, acidulată şi suculentă; Prunul, cu fructe gustoase, călugăreşti,
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11111 • C ireşul .al cărui soi pumit Drăganele de PiteŞti este superior- tuturor prin carnea
unt de două feluri, roşii şi negre; Caisul cu fructe dulci, foarte dulci şi

I Io .

Corcoduşul obişnuit; Caisul cu fructe · amare; Nectarinul; Gutuiul; Viţa de
I ' r şui amar; Zmeura; Fraga; Mura; Pruna verde parfumată; CoacăzuJ; Agrişul. I

'1111ll ;

Din mere, pere, prune, caise,

li n nefericire, totul este într-o
, lu trie incipientă.
Mărul şi

para,

tăiate

felii

vişine şi

gutui se obţin profituri destul de mari,
numai cu gre.u o putem numi o

fază primitivă şi

I 11

şi

uscate, servesc drept

hrană ţăranului

în zilele de

Caisele, vişinele şi prunele, fierte şi uscate, servesc şi ele la aliment;ţie. Însă
rea lor cu atât de puţină minuţiozitate le pune în imposibilitatea de a putea face
1 1111 · urenţă serioasă produseior din străinătate.
Oin prune, gutui şi caise se face o pastă ce este foarte folosită în patiserie.
1 t
fructe, astf~l transformate în pastă, servesc, de asemenea, la alimentaţia
111 nilor. I
•
Însă, până acum, cel mai bun profit care s-a obţinut din prune este băutura
I llcă ce se extrage din ele şi care în localitate, ca şi în districtele;învecinate, este
I 11 ur favorită în~inte de m se, atât pentru bogat cât şi pentru sărac. Această băutură,
I I
unge la maxim 16 grade pe scara alcoolmetrică Wagner, are un rol foarte
111p u·tant, judecând prin prisma numărului de distilerii; ele depăşesc cifra de 160 în
hth ul district: De această industrie, care produce un câştig de aproape 400.000 franci
I, se ocupă românii. '1
·•
To~te fructele menţionate servesc, de asemenea, la prbducerea dulceţurilor,
li h1 trie foarte productivă prin consumul pe scară largă de care se bucură la noi în ţară
I 1 re înloc\)ieştc: siropurile din alte ţări.
;
Strugurele are un rol foarte important şi iată că de-acum, nu departe de Piteşti,
Măgura, botezată de curând Via Florica, proprietatea I domnului Ion Brătianu,
dintele guvernului actual, a căpătat o reputaţie europeană . Aproape toate dealurile
urui Piteştiµ1u· sunt. ocupateJde vii. şi livezi. 1.
1

I

11

l

La Piteşti sunt:
, 6 tăbăcării ale;: unor tăbăcari roqtâni şi care folosesc în procesul de fabricaţie
şi de capră/ din care eXtrag piei" mari de talpă, de
11111r chin, piele · e Rusia şi din 'cea mchisă la culoare, care produc .un câştig mai mare
tl ~ O . OOO [franci).
3 fabrici de - lumânări. şi .de săpunuri obişnuit preparate cu grăsimi de vacă şi
miel, care produc un venit de aproape I 00.000 muici.
1 fabrică de pânieturi, aparţinând d-lui Nicolae Coculescu 19, care furnizează
1111 abundenţă pentru localitate multe' pânze gri, brune, negre·, maro ce se vând ieftin.
· s tă fabrică .a fost decorată cu Medalia de Atjr la expoziţia
CoJlcordia
Română
L
,
(11 ·um un an).
.

I' le de bou, de pivo!, de miel

1•

..

Nicolae Coculcscu, figură marcantă a vie!ii politice piteştene în sec. XlX: în 1848 era preşedintele clubului
I vulutionar din Piteşti, la 12 septembrie 1848 a devenit judecător al Tribunalului Argeş, iar la 8 februarie
I H 9 a flicut parte din „deputlltia" Piteştiului care l-a întâmpinat pe Alexandn1-loan Cuza la sosirea în
llu ureşti (P. Popa, P. Dicu, S. Voinescu). op. cil„ p. 132, 135, 136, 140.
1
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O falnieA Ele pAIAFii de paie

e„işeu:He

peelFY

ţAFani,

feEHte ieftine,

seRfeeţienale din paie de la faM, aparţieifld d IYi I. l>t CeeYlese1:1. Pălăriile de paie suni
fhcute de ţăranii de la LlBlca Mârghiei2° (pl. Cottneana). I

Manufacturi de clciuli pentru popor.
Manufacturi de încllţlminte obişnuita.
O fabrici de apă gazoasă.
Dau! fabrici de pături.
Doua abatoare.
O fabrică de pălării de fetru.
4 cofetarii şi patiserii.
Doua tipografii.
21
Patru jurnale: Argeşul roşu 21 , Vocea Argeşului 22 conservator, Cultura ~I
4
Ţăranuli._ cel roşu.
Piteşti este un loc în care se comercializeaz.ă cerealele, ca şi lemnul pentru
construcţii.

Acest oraş este lipsit de orice vitalitate, este monoton şi trist, în ciuda poziţiei
sale favori:zatl de colina unde se află.
Oraşul este aşezat pe un strat cu multi apă, aşa cum se poate observa în stradn
principali, la o adâncime de un metru de la suprafaţa solului, acolo curgând apă ce udll
în subteran oraşul; aproape la fiecare casii, sub I trotuare, se observă mici cisterne cr
conţin aceasta apa. M-a surprins foarte mult să vid în fiecare dimineaţ! străzile oraşului
stropite şi m-am întrebat de unde acest lux; fiindcă oraşul, în afară de câteva grupe dr
pompieri, nu posedl nici un serviciu de stropire municipal. Era vorba, pur şi simplu, dr
izvorârea apei subterane. Aceste ape (în compozitia clrora intri silruri dizolvah',
cum ar fi sulfura de fier, magneziu şi arsenicul) traverseaz.A probabil şi zăcăminte dr
mercur, .căci aceasta se observă şi pe dinţii înnegriţi ai localnicilor (efect produs dr
mercur şi de calcarul care se depune la rldicina dintilor. Asertiunea doctorului T.
Coculescu). Unii dintre ei m-au asigurat că în pivniţele lor găsesc foarte adesea piclltun
de mercur, precum în vechea pivniţll a casei d-lui Beştelei.
. Acest oraş nu are nici o activitate şi este foarte puţin ospitalier; fiecare trăieşte
la el acasă, fhrll să se ocupe prea mult de ceilalţi în ce priveşte viaţa de oraş; alttninteri.
ei au limba îndeajuns de lungă pentru a-şi bârfi vecinii. I
Vara, joia şi duminica, muzica militară înveseleşte Grădina Publică ce sr
găseşte în centrul oraşului şi atunci oraşul se revarsă aici, acestea fiind singurele oca1.it
când sexul frumos al localităţii poate fi văzut. Este adevărat cil atunci nu veţi putea sll
La 1888, Lunca, numitA şi Moşnenii din Deal, era un sat cu 60 de familii ce flcea parte din comuna rurali
MArghia, Plasa Cotmcana, jucleJul Argeş (George Ioan Lahovari, DlcţiCJNJI' geogrqflc al.Judeiului Argr1
Stabilimentul Grafic Socecu & Tcclu, Bucureşti, 1888. p. 103). Astazi, satele Mllrghia de Sus şi Mllrghia di·
Jos fac parte din com. Lunca Corbului, jude1ul Argeş.
21
Probabil este vorba de •.Argeşul" apllrut la Piteşti în 1883 Olie Berangl, Dicţionarul presei argeşen•.
Editura Tritonic, Bucwcşti, 2003, p. 16).
21
in lucrarea lui Ilic Baranga, p. 163, este menJionat ziarul „Vocea Argeşului" (dec.1881- noiembrie 1882)
tipArit în Piteşti, în Tipografia lui Gh. Popescu.
n „Cultwa" a aplrut la Piteşti (8 decembrie 1878-scptembrie 1882) în Tipografia lui Gh. Popescu, giranl
responsabil fiind N. loncscu Olie Baninga, op. cil., p. 35).
1
• Probabil este vorba de "Ţcnoul" (14 oct. 181U-1884), rcdactor-respomabil Constantin Dobn:scu-Argc~.
tipArit la Piteşti la Noua Tipografic NitA Radulcscu (Ilie BarangA, op. cil, p. 150).
211
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1 mercaţi

faptul că ramura brună a ales Piteştiul ca loc predilect. Tipul localităţii
1~egnant doJiocefal, cu variabilele locale brun închis şi castaniu. I
"
VIAŢA
'
,
.
Jocul de Baccara. Cât este anul de lung, se manifestă în rândul
h h· life"-ului local o adevărată febră a jocului de cărţi, atât femeile cât şi bărbaţii
111 nindu-se unii pe alţii jucând baccara. Nefericită distra~ţie care pe de o p'arte
I te un timp preţios, ce ar putea fi consumat tntr-o îndeletnicire utilă societăfii, şi pe
lt parte împinge la spoliere ~eglementată. Trebuie să rechnoaştem însă că acest
11 nu este răspândit decât în rândul boierilor locali; negustorii îşi văd de comerţul lor
I interiorul lor. Nu exis~ club, nu există loc de întâlnire unde instruirea (cu sensu l
t htvliţământ - n. n.) sau cultura să se dezvolte. Să fie cu băgare de seamă localnicul
111 I ales străinul care, vizitând oraşul, ar p~ii.
'.
Există gustul r~staurantelor, ceea ce dem,onstrează că a mânca acasă este pe
lt1 li doi.
,
.
,I
•.
Femeile trăiesc~precum într-un s11rai - prea mult lux pentru o local!tate atât de
111 nă. I
-„

..

BISEJUCILFf

I

J

'

-

în tară noastră, mai mult decât în oricare altă pârte, biseh cile,Î cu crucile 'şrcu

tre le tombale, sunt singurele monumente care pot adăuga câteva pagini în istorfa
a sosit timpul s!i ne ocupăm foarte serios de acest stµdiu, cu atât mai
1111tll cu cât aproape c!i ne lipsesc datele arheologice. Aceast!i ramură'ştiinţÎfică nu este
11 1 măcar în cur~ de formare, iar dacă două sau trei persoane se ocuI?-ă de aceasta, nu
l oici datorită sprijinului publicului, nici datorită st!ipânirii, ci graţie iniţiativei lor
p1 vate. Totuşi, este timpul să ne avem mai mult respect pentru ·această Ştiinţă care
I / roapă istoria I din ruinele trecutului. Ea ne-ar folosi · 1a stabilirea silitelor noastre
l•torice care, până în prezent, se găsesc în stare nomadă, dacă mă pot eţeprima astfel.
1'1n ăpături, istoria Babilonului, a Ninivei în Asia, a Troiei, a Miceneului, a Tirintului
11 recia a fost refonnulată şi a câştigat acea autoritate autentificată prin aducerea la
I tn1ină a obiectelor descoperite.
Iată de ce, în afară de cele câteva documente pe care le posedăm, am inserat în
tă scurtă schiţă a Piteştiului inscripţiile lapidare din biserici şi aşa cum la Curtea
ii Argeş noi am dezgropat o piatră tombală a unei prinţese (Prinţesa Stana urtând
1111mele monahal de Sofrooia, fiica lui Neagoe şi soţia lui Ştefan Vodă 2 ), căreia
I I ricii. noştri îi recunoscusefă existent.a, I da îi ignoraseră nume!.~ (M. Kogălniceanu
etopiseţele -Valabiei şi Moldovil, p. 487), în acelaşi fel \ilir acestea ne vor putea
Ula În descrierea. istorică a acestui Or,aş.l I . •
. r
•
' ,
Să începem, deci, cu biserica a cărei dată de construcţie ne indicii vechimea sa.
I, ~e B~seric~ Buliga J],USă sub hramu\ Sfinţii Voievozi
(Arhang!Jelii Mihail şi Gavriil).
1
1
castă bjşeric~ eşte situată în vestul oraşu~u·! sub p~ţa lanţultli de coJine, iângă care
găsesc Piteştii. Confi~ţia ·sa ext~rioai:_ă J este 'o e paralelogram c~ ătis1da în
micerc. Pridvorul este din cărămidă, iar tavanul boltit ~l acestuia se sprijn:;ă pe şase
I lpi din căr!imid!i. Toate chenarele de frescă reprezintă wejuri cu motive geometrice
1

1111 1 tră. lată că

f

~.

11

Stana, fiica lui Neagoe Basarab şi a doamnei Despina Miliţa, căsătorită cu Şteftniţă cel Tânăr, domnul

M ldovei (1517-1527).
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roşii,

brune şi negre. I
Toate frescele prezintă scene biblice şi de persecuţii ale martirilm
Ancadramentul intrării este din piatră pictată în verde, decorat cu un vrej de flori )I
frunze intercalate (în entrelac].Deasupra se'găseşte piatra comemorativă [pisania n. 11 I
a acestei biserici: + Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Duh11l111
Sfânt, miluindu-ne bunul Dumnezeu, · îndemnatli~ne-a de am zidit această sBntA ~1
Dumnezeiască biserică din temelie, eu robul lui Dumnezeu, jupan Martin sin Jup1111
Pătru Buliga, şi cu jupănessa mea, Necşa, 26 întru lauda şi cinstea marilor voievo11
Mihail şi Gavril şi a tuturor celorlalte mT de trupuri. .. 27 în zilele prea/ luminatului
Domn Ion Constantin Niculae Voevod, ca să fie nouă şi părffiţilor noştri de pomenire 111
veci. Amin. Sep. 1•di L. 7254 (1746 21 d. Chr.).
arc 11
Biserica are două clopote, dintre care cel mai vechi şi cel mai
înălţime de 0,46 m şi diametrul de 0,55 m. Acesta poartă în vârf o inscripţie latinn
dispusă pe un singur rând, cu caractere majuscule latine: „r:r loannes Georgius Angerr1
me fudit graecii 1746." [Ioan George· Angerer m-a turnat pentru'greci în 1746]. /
Mai jos, pe marginea clopotului, se găseşte următoarea inscripţie în literr
chirilice: Martin cupeţu 7254 „Martin cupeţu (Cuvântul cupeţ înseamnil comerciant l
7254 (1746 d. Chr.)''. La stânga şi la dreapta, pe pereţii clopotului, sunt reprezentaţi rn
doi ar~angheli, Mihail şi Gavriil. I

mare

INDUSTRIILE
TtlbilcarL Până în 1867 Piteştiul avea o corporaţie importantă de tăbllcnri
români ce flceau un comerţ destul de activ activ cu Slatina, R.âmnicu-Vâlce11.
Câmpulung, Curtea de Argeş, Drăgăşani şi Horezu, dar şi cu alte localităţi dimprejur.
Cei mai importanţi tăbllcari erau:
1. Petcu Tabacu
„
2. Bociu
3. Filip
„
4. Avram „
5. Niculcea „
6. Tudpr
„

1.

1oacl1irri „

8. Stoian
„
9. . Hristache „
Fiecare tăbăcar folosea în tăbăcăria sa s.:'t O muncitori sau chiar mai mulţi.
Această industrie şi-a făcut cunoscuta calitatea produselor :sale, dintre earl'
pielea (talpa) de Piteşti şi-a câştigat o reputaţie însemnată în ţarii. Corporaţia ac:easta ern
redutabilă şi era instalată într-O. stradă a oraş_ului, care poartă încă numele lor.
Începând din 1867, aceaştl corporatie a început să dispară, /'iar astăzi nu mai
există decât douli t!băcării ţinute de ung'uri n!scuţi la Piteşti · şi care sunt şi de u
importanţă foarte redusă. Înainte, Ja Piteşti, ca :peste tot în ţara noastra, sforarii nu ştiau
,.

.

. '

Dupli Marin Branişte, autorul a transcris greşit Neacşa, ln loc de Anita care era sotia lui Martin Buliga (M
op. cil„ p. 50). .
17
Loc alb.
a În loc de 1745, autorul a datat greşit pisania în 1746.
26

Branişte,

www.cimec.ro

339
111ulte de pieile tăbăcite din străinătate.

Negustorii de peşte silrat. În acest district, ca şi în cele de Muscel, de Vâlcea
11 Romanaţi, nu există baltă, ele .fiind aprovizionate cu peşte sărat din Balta
I f I 1ţlu lui şi a Brăilei .
La noi, peştele sărat este unul dintre cele mai preferate alimente ale ţăranului ,
1 1 f11 post cât şi în dulce. Dar cele două perioade din an când peştele este cel mai mult
11 111 umat, sunt postul Crăciunului, care durează 40 de zile, şi acela al sfântului Petre,
1 <.!u rează o săptămână sau două, ca şj miercurea şi vinerea, precum şi în zilele de
I 1 ql in post, cu dezlegare la peşte, precum Blagoveştenia 25 martie, Floriile,
111 m ână înaintea Paştelui, Ovedenia, în luna iunie I sau 6 august (Schimbarea la Faţă
1 1 etez calendarul). Se constată uşor, deci, cât de mult este consumat peştele în ţara
1 11 lrll, atât ca hrană de plăcere, cât şi ca aliment impus de religie, astfel încât
11111 rcializarea sa trebuie să dea rezultate foarte satisfăcătoare pentru cei care se ocupă
I I est lucru. Cum am mai spus, aici [la Piteşti] , este un mare antrepozit pentru
• 11 tă marfă. De aici, peştele este dus Iii Râmnicul Vâlcii, la Curtea de Argeş, la
111pulung, la Drăgăşani şi la Slatina, atunci când . aceste localităţi nu sunt
p1ovizionate direct de la Zimnicea, Giurgiu sau din altă parte. Sunt acum mai mult de
I 11 gustori de peşte sărat la Piteşti, trei dintre ei fiind comerci~ţi en gros.
Speciile de peşte sărat sunt:
Crap, de mai multe feluri: ciortocrap, ciortan, ciortănică ; Morun; Somn;
I u ă; Cosac; Cârjanca (soi de peşte alb de-i zice şi albiciori); Plătică. I
Consumul anual poate fi evaluat la mai mult de 400.000 okale de peşte .
V I area medie a okalei este de O, 70. I
CORPORAŢIJLE
Corporaţiile au avut un rol important în acest oraş , întreţinând monopolul
1ulustrial în districtele învecinate, situaţia lor fiind prosperă îndeosebi în anumite
1 1niuri. Astfel, pescarii sau vânzătorii de peşte proaspăt şi sărat predominau în toate
11 tele districtelor Argeş, Muscel, Vâlcea şi chiar Romanaţi„ Corporaţia blănarilor şi
ocarilor - al cărei staroste sau şef este Răducanu Gligoriu - se bucurau de o
1 •putaţie recunoscută, particularii şi mai ales mănăstirile (deoarece din îmbrăcămintea
1 lugărilor făcea parte fermeneaua, un veston căptuşit) făcând o consumaţie care
I ura o activitate susţinută, de lungă durată. Hârşia era adusă din nordul Moldovei şi
1 hi r din Basarabia. Din păcate, după secularizarea mănăstirilor, această ramură a
11tlustriei a decăzut încetul cu încetul. Astăzi, ea a încetat din lipsă de consumatori.
proape că nu mai există călugări . I
O dată cu introducerea costumului nemţesc (între 1851-1852) sau a
mb răcăminţii după moda europeană, care a înlocuit costumul turcesc, o altă ramură a
Industriei noastre care era foarte dezvoltată a dispărut în primul sfert al acestui secol · orporaţia croitorilor (doi dintre ei având o reputaţie deosebită - George Târtacu şi N iţă
Vllrgatu). Îmbrăcămintea fiind atunci după moda turcească, croitorii străini n-ar fi
ndrăznit să se hazardeze într-un asemenea gen de specializare. lată de ce croitorii
1• mâni mai trăgeau chiulul fără grijă de la profesia lor, neavând nici o concurenţă , nici
11 privinţa mărfii provenind din exterior, nici a străini lor care ar fi putut penetra în
111ij locul lor.
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În privinţa işlicarilor şi abagiilor, aceeaşi cauză îi meoţinea în situaţi11 1111
înfloritoare. Acest gen de tunsoare I după moda turcească sau persană era practicatn lt1
ţară, iar străinul n-ar fi îndrăznit să iniţieze o industrie ce nu şi-ar fi găsit piaţn d1
desfacere decât în ţara noastră. De asemenea, işlicarii au jucat un rol important 111
această localitate, cei mai importanţi dintre ei fiind Marcu Abagiu, Petcu Daciu, lanl 11
Necula, Neciu, starostele fiind Petcu Daciu şi apoi Marcu Abagiu. Cavafii şi sfo1n111
care fonnează o singură corporaţie, foloseau în industria lor materiale locale; nu ~·
cunoştea atunci marfa străină.
Corporaţia cllciularilor al cArui şef principal era „. (spaţiu liber) I
COMERŢUL

Întregul comerţ de cereale se găseşte acum în mâna evreilor şi aceasta d•
aproape I O ani, mai ales construcţia căii ferate. Mai demult erau grecii care, 111111
excelenţă, sunt recunoscuţi pentru acest comerţ şi care s-au retras de aici. Şi cei doi ~1111
trei români care se ocupau cu aceste speculaţii au dispărut. Astfel el această ram111ft
principală a economiei este supus! capriciilor şi avariţiilor evreilor. Astfel, ei pânde"
precum păianjenii din pânza lor pe nefericiţii fermieri sau pe proprietarii care neapllr ~1
trebuie să le cadă în plasă. Mlisura de vânzare a cerealelor în ţara noastră este I kiln,
alcătuită din 20 de obroace. Această mlsurA nu a fost niciodată adoptată de ei coruri
este când 21 de obroace, când chiar 22 de obroace. Se mai practică şi vânzareu 1 11
ocaua." I

THE FIRST MONOGRAPH OF PITEŞTI
Abstract
The monograph inedited by Dimitrie Butculescu in 1883 presents somr
aspects from the history of the town. The monograph is preserved in manuscript it thl'
Argeş County Museum.
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