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PRECIZĂRI PRIVIND CONTRIBUȚIA MINORITĂȚII GERMANE 

LA DEZVOLTAREA CULTURALĂ, URBANISTICĂ  

ȘI SPIRITUALĂ A PITEȘTIULUI ÎN SECOLUL AL XIX-LEA 

MIOARA NIȚU (BURLUȘANU)* 

Abstract: This study presents the integration of ethnic Germans in the 
majority community, their demographic dynamics, the establishment of 
institutions designed to maintain and enhance their identity, such as churches 
and schools, and, last but not least, highlights the influences they have 
exerted on community. The coexistence of the German ethnic group together 
with the Romanian one, the majority, influenced the development of the 
Pitești community in all aspects, contributing at the same time, to the ethnic 
and cultural diversity of the city. Although confessional they were divided 
into Roman Catholic, Calvinist and Lutheran-Evangelical, the German 
minority remained homogeneous, the only elements that mattered being the 
unity of nation and language. This study highlights the contribution of the 
German minority to the cultural, urban and spiritual development of Pitești in 
the nineteenth century. 
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Colonizarea germană în răsăritul Europei, fenomen ce a marcat profund și 
durabil evoluția continentului, a făcut parte din procesul de expansiune a lumii 
occidentale catolice1. 

Coloniștii germani au venit în spațiul românesc din motive economice, 
căutând zone pentru practicarea comerțului și meșteșugurilor, dar și din motive 
politice, manifestate prin acordarea de privilegii oferite de domnie celor sosiți. Dar, 
acestor coloniști li se alătură și români, care au părăsit Transilvania din cauza 
persecuțiilor politice și confesionale. Sașii au preferat să se stabilească în așezările 
pre-urbane, pentru a-și practica negoțul și meseriile, în timp ce românii au preferat 
așezările rurale, unde au practicat agricultura2. 

 
* Expert restaurator carte veche și rară, Muzeul Județean Argeș, doctorand la Școala Doctorală, 

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, e_mail: mioara_b2009@yahoo.com 
1 Alexandru Ciocâltan, Comunitățile germane la sud de Carpați în evul mediu (secolele  

XIII–XVIII), Brăila, Editura Istros, 2005, p.15. 
2 Laurențiu Rădvan, Orașele și Țările Române în Evul Mediu (sfârșitul sec. al XIII-lea și începutul 

sec. al XVI-lea), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, p. 147.  



 Mioara Niţu (Burluşanu) 126 

În Țara Românească procesul colonizării, desfășurat într-un context pașnic, 
nu a fost unul întâmplător. Comunitățile germane s-au stabilit în poziții strategice 
pe principalele drumuri comerciale care legau orașele transilvănene Brașov și Sibiu 
de teritoriul de la sud de Carpați. Astfel, în perioada 1250-1350, sașii au întemeiat 
patru comunități germane la sud de Carpați: în Câmpulung și Târgoviște (puncte 
cheie pe drumul ce lega Brașovul de Brăila), Râmnic și Argeș (ce au constituit 
popasuri pe drumul de la Sibiu spre Dunăre)3. Astfel, comerțul devenise rentabil 
pentru coloniștii germani, în zona subcarpatică, din moment ce au decis să 
întemeieze colonii comerciale pe rutele comerciale cele mai importante. 

Cele două mari centre urbane săsești din Transilvania, Brașovul și Sibiul, „au 
avut un rol de seamă în legăturile lor cu Piteștii” și au influențat profund, atât viața 
economică, politică, cultural-spirituală, cât și cea instituțională și militară a Țării 
Românești în perioada medievală și începutul celei moderne4. Astfel, Brașovul a 
reușit să instituie o adevărată „hegemonie comercială la sud de Carpați în secolele 
XIV–XV”, bazată pe privilegiile primite, atât din partea regilor unguri (dreptul de 
depozit 1369, 1395)5, cât și din partea domnilor Țării Românești. 

Dintre drepturile şi scutirile acordate de domnii Țării Românești neguțătorilor 
brașoveni, și reconfirmate printr-o serie de privilegii, amintim că Vladislav I, la 20 
ianuarie 1368, hărăzea „pe veci sus-zișilor orășeni și locuitori ai provinciei Brașov” 
libertatea de a trece cu mărfurile lor „slobozi și nestingheriți” pe orice drum al Țării 
Românești, aceștia fiind datori să plătească tricesima la Câmpulung și lângă 
Dunăre, iar cei care alegeau „calea Brăilei” plăteau această taxă numai o dată, la 
Câmpulung6. De asemenea, la 6 august 1413, Mircea cel Bătrân a „împlinit 
rugămintea pârgarilor din Brașov, fiindcă s-au rugat de domnia mea să le înnoiesc 
și să le întăresc privilegiile ce le-au avut de la strămoșii domniei mele pentru vamă 
prin târgurile din țara domniei mele”7. Același lucru au făcut și Radu Praznaglava, 
la 21 noiembrie 14218, Dan al II-lea, la 23 octombrie 14229 apoi, la 10 noiembrie 
142410 și la 28 ianuarie 143111 și, în sfârșit, Vlad Dracul, la 8 aprilie 143712 și la  
7 august 144413. 

Sașilor li se datorează răspândirea modelului de organizare urbană bazat pe 
instituția județului, a celor 12 pârgari și a bătrânilor orașului. Câmpulungul a fost 

 
3 Alexandru Ciocâltan, op. cit., p. 314. 
4 Ion Gr. Rădulescu, Comerțul și industria în trecutul orașului Pitești, Pitești, 1939, p. 7. 
5 Alexandru Ciocâltan, op. cit., p. 21. 
6 Documenta Romaniae Historica, D. Relații între Țările Române  vol. I (1222–1456), București, Editura 

Academiei Române, 1977, doc. 46, p. 86 (în continuare se va cita: DRH). 
7 Ibidem, doc. 120, pp. 197–198. 
8 Ibidem, doc. 134, pp. 219–220. 
9 Ibidem, doc. 136, pp. 221–222 
10 Ibidem, doc. 141, pp. 228–230 
11 Ibidem, doc. 174, p. 275 
12 Ibidem, doc. 243, p. 341. 
13 Ibidem, doc. 275, pp. 383–384. 
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așezarea care a beneficiat de cea mai largă autonomie urbană, această așezare fiind 
întemeiată de coloniștii sași în a doua jumătate a secolului al XIII-lea14. Nicolae 
Iorga a fost primul istoric care a susținut ideea că sașii au fost aduși la sud de 
Carpați de cavalerii teutoni, iar orașul Câmpulung, intitulat de către istoric „burgul 
transalpina al Teutonilor”, a fost întemeiat de aceștia care au adus cu ei pe sași și 
unguri și, tot ei, ar fi și ctitorii conventului (Kloster) din oraș15.  

În ceea ce privește minoritatea etnică germană din Pitești, sursele documentare 
lipsesc în această perioadă, deoarece se presupune că ei au venit în oraș mai târziu. 
Abia la începutul secolului al XIX-lea apar primele nume de germani, dar destul de 
puține, aceștia fiind menționați abia în catagrafia întocmită în  anul 1838. 

 
Surse istoriografice 

  
Problematica minorității germane din Pitești în perioada de referință rămâne, 

încă, un subiect istoriografic inedit, în condițiile în care lucrările și sursele sunt destul 
de vagi. Nu a existat o preocupare a istoricilor legată de istoria minorităților etnice 
din Pitești, iar puținele referiri le întâlnim în anuarul Argesis16, de unde aflăm că,  
în oraș, în anul 1838, pe lângă majoritarii români, existau și diferite etnii: sârbi, romi, 
evrei, germani, unguri, greci etc. Aceeași sursă ne precizează și numărul minoritarilor 
etnici din oraș: sârbi – 891, țigani – 415, greci – 227, evrei – 78, ruși – 24 și  
armeni – 19. În categoria celor veniți, desigur de peste munți, îi avem pe nemți  
(18 la număr) și pe unguri, aceștia fiind foarte puțini, în număr de 517.  

În ceea ce privește componența etnică a orașului Pitești, scrierile sunt destul 
de sărace. Astfel, nu avem sinteze care să trateze strict etniile din Piteşti, ci doar 
unele lucrări care fac referiri sumare la acestea18. Singura minoritate etnică, căreia 
îi este dedicată exclusiv o lucrare, de altfel foarte bine documentată, cu multe 
informații inedite și scrisă de un membru marcant al ei, este cea armenească19. 

 
14 Alexandru Ciocâltan, op. cit., p. 315. 
15 Nicolae Iorga, Studii și documente cu privire la istoria românilor, vol. I – Socotelile 

Bistriței (Ardeal), II – Acte relative la istoria culturii catolice în Principate, București, 1901, p. XII.  
16 Spiridon Cristocea, Biserici și școli protestante la Pitești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 

în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, XXII, Pitești, Editura Ordessos, 2013, pp. 261–274; Idem, 
Țiganii din fostul județ Argeș reflectați în catagrafia din 1832 în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, 
XIV, Pitești, Editura Ordessos, 2005, pp. 459–467; Romeo Maschio, Marius Păduraru, Mauriciu Blank (1848–
1929), un bancher piteștean pe nedrept uitat în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, XVIII, Pitești, 
Editura Ordessos, 2009, pp. 287–293. 

17 Spiridon Cristocea, Biserici și școli protestante la Pitești în… ., pp.  261–274. 
18 Petre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu, Pitești – 600, Studii și comunicări, Pitești, 

Editura Museum, 1986; Petre Popa, Pitești 600 memento, ediția a I, Pitești, Editura Museum, 1983; 
Idem, Pitești 620 – memento. Istorie, economie, cultură, urbanism, ediția a II-a, Pitești, Editura 
Paralele 45,, 2008; Idem, Pitești 630 – memento. Istorie, economie, cultură, urbanism, ediția a III-a, 
Pitești, Editura Paralele 45, 2018. 

19 Nicolae Pârâianu, Peisaj urban cu negustori armeni și o biserică, București, Editura Ararat, 2013. 
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În demersul nostru, ne-am folosit de studiul intitulat O condică necunoscută 
a patentarilor piteșteni din iulie 186020, cu ajutorul căreia am identificat locuitori ai 
orașului, printre care și minoritari etnici germani. Precizăm că menționarea lor în 
Condică este sumară, ne ajută să aflăm numele lor, dacă erau sau nu supuși străini 
și dacă aceștia plăteau sau nu patentă. 

Există numeroase lucrări dedicate orașului Pitești21, ce cuprind istoria urbei 
din diferite perioade istorice sau care ating diferite teme, dar niciuna nu face 
referiri detaliate la etnicii minoritari din Pitești. De altfel, singura monografie a 
orașului Pitești22, realizată în anul 1988, nu amintește acest aspect și, prin urmare, 
nu găsim referiri la subiectul care ne interesează. Au existat preocupări majore ale 
unor istorici care au colaborat pentru a realiza o lucrare amplă legată de istoria 
zonei argeșene, și implicit piteștene. Aceasta se referă doar tangențial la unele etnii 
sau personalități din rândul minorităților etnice precum si la bisericile lor: luterană, 
romano-catolică și armenească23. 

 
Primii minoritari germani în Pitești 

 
Începând cu secolul al XIX-lea, Piteștiul a cunoscut o amplă dezvoltare 

economică și urbanistică. Orașul a ajuns centrul administrativ al județului 
Argeș, având cele mai importante instituții: Ocârmuirea, Subocârmuirea Plasei 
Pitești, Judecătoria, Școala Normală, Temnița ș.a. care au contribuit la 
dezvoltarea orașului din punct de vedere edilitar. Toate aceste transformări au 
dus, printre altele, și la atragerea diverselor minorități etnice din alte zone ale 
țării și nu numai.   

Ca urmare a dezvoltării orașului, a crescut și numărul meseriașilor/ 
meșteșugarilor, la fel și specializările acestora, ceea ce a dus la sporirea numărului 
negustorilor și a domeniilor lor de activitate. De exemplu, în anul 1811, negustorii 
din Pitești aveau 20 specializări, situându-se pe locul doi după capitală (cu 59 de 
specializări) și înaintea Craiovei (cu 16 specializări)24. 

 
20 Teodor Mavrodin, O condică necunoscută a patentarilor piteșteni din iulie 1860 în „Studii 

și comunicări”, V, Pitești, Editat de  Muzeul Județean Argeș–Pitești, 1980, pp. 324–355. 
21Idem, Istoria primăriei Pitești, Pitești, Editura Pământul, 1996; Teodor Mavrodin, Mircea 

Gâlca, Violeta Sima, Lucian Pribeagu, Dan Pintilie, Pitești, mărturii documentare 1388–1944, vol. I, 
Bucureşti, editat de I. P. „13 Decembrie 1918”, 1988; Eugenia Greceanu, Ansamblul urban medieval 
Pitești, Pitești, Editura Paralela 45, 2007; Petre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu, Pitești. Tradiție 
și contemporaneitate, Pitești, editat de Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș, 2008; Spiridon 
Cristocea, File din istoria Piteștiului, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în „Argesis – Studii și 
comunicări”, Seria Istorie, XXV, Pitești, Editura Ordessos, 2006, pp. 67–71. 

22 Petre Popa, Silvestru Voinescu, Paul Dicu, Istoria municipiului Pitești, București, Editura 
Academiei Române, 1988. 

23Enciclopedia Argeșului și Mușcelului, vol. I (A–C), coord. Petre Popa, Pitești, 2012,  
pp. 113–114. 

24 Constantin Șerban, Negustori argeșeni la începutul secolului al XIX-lea. Două documente 
inedite în „Studii și comunicări”, nr. 5, Pitești, Editura Muzeului Județean Argeș, 1980, pp. 270–275. 
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Despre existența negustorilor și meseriașilor de anumite etnii din Pitești 
amintesc diferite documente, mai degrabă tangențial. Catagrafiile din anii 1811 și 
182025 nu-i menționează, aceștia fiind greu de identificat, deoarece în cuprinsul 
catagrafiilor nu este specificată etnia locuitorilor. De altfel, documentele de arhivă 
studiate nu menționează prezența etnicilor germani în Pitești în primele trei decenii 
ale secolului al XIX-lea.  

Un document semnificativ, fără de care nu se poate scrie o istorie a Piteștiului 
în perioada menționată, este Catagrafia din anul 1838. Aceasta a fost întocmită ca 
urmare a Regulamentului Organic din 1831. Putem constata că, în orașul Pitești, 
alături de români, trăiau: germani, armeni, evrei, bulgari, greci, sârbi, unguri, romi. 
De asemenea, Catagrafia ne prezintă date despre situația demografică a orașului, 
despre originea etnică a locuitorilor și, implicit, despre religia lor. Recensământul, 
alcătuit pe baza declarației fiecărei familii, mai cuprinde date economice, sociale, 
culturale dar și aspecte legate de sănătate. 

Pentru o mai bună înțelegere a faptelor, menționăm că în anul 1838 Piteștiul 
era împărțit în patru „văpsele”, adică culori (Albastră, Galbenă, Neagră și Roșie). 
În  vopseaua Neagră îi întâlnim, locuind cu chirie pe: Franz Barche, „neamț”, sudit, 
curelar cu soția lui, Iuliana și cele două fiice, Ruzica și Nacheta; Adam a<l> lui 
Nerici „neamț”, sudit, tâmplar cu soția Ana; Chiriil Gima, „neamț”, sudit, 
tinichigiu cu soția sa, Maria; Erva Traicher, „neamț”, sudit, croitor; Catinca 
Pălărioaica, „nemțoaica” cu fiul său, Iosif și fiica sa, Anesca, fără alte date și Fani 
„nemțoaica”, soția doctorului Teodoraiche Capiie, sudit26. În afara acestora, 
catagrafia mai menționează prezența și a două femei de etnie germană, ambele 
slujnice: Maria „nemțoaică”, văduvă, în vârstă de 40 de ani, slujnică la cârciumarul 
Ioniță Portărescu, văduv, chiriaș, locuitor în vopseaua Albastră, și Roze 
„nemțoaică”, în vârstă de 28 de ani, slujnică la stolnicul Constantin Brătianu, 
proprietar, locuitor în vopseaua Galbenă27. 

În ceea ce privește meseriile practicate de etnicii germani din Pitești, conform 
catagrafiei, identificăm: un curelar, un tâmplar, un tinichigiu, un croitor, toți fiind 
sudiți (sub protecția altui stat) și un confecționer de pălării, în persoana Catincăi 
Pălărioaica. 

Potrivit statisticii patentarilor piteșteni din anul 1860, meseriașii de etnie 
germană, care se aflau în oraș, aveau o pondere mică, comparativ cu cei 585 de 
colegi din celelalte etnii28. Printre cei care plăteau numai patentă nu se afla niciun 
etnic german, iar printre cei ce plăteau și patentă și contribuție personală se 
numărau patru: Mihai Lerer, dogar, patentar de clasa a V-a, locuitor în vopseaua 
Galbenă; Sfaițer, lăcătuș, patentar de clasa a V-a, locuitor în vopseaua Neagră; 

 
25 Ibidem. 
26 Spiridon Cristocea, Orașul Pitești în catagrafia din 1838, Pitești, Editura Ordessos, 2011, 

pp. 39–124. 
27 Ibidem. 
28 Teodor Mavrodin, op. cit., pp. 324–355. 
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Iacov Franț, tabac, patentar de clasa a V-a, locuitor în vopseaua Albastră; Iosif 
Uclar, frânghier, patentar de clasa a V-a, locuitor în vopseaua Galbenă . 

Numărul etnicilor germani așezați în Pitești a cunoscut o creștere în a doua 
parte a secolului al XIX-lea. Cunoaștem parțial numele acestora, deoarece lista 
enoriașilor Bisericii Evanghelice lipsește din arhiva Primăriei orașului Pitești. 
Cercetând arhivele municipale, îi depistăm pe unii etnici germani, precum și  
activitățile pe care aceștia le desfășurau. La 1 iunie 1867 sunt menționate numele a 
13 familii care aveau copii la Școala Luterană și anume: Șvaițer, Coh, Bökeș, 
Keller, Uklar, Horvat, Helmuth, Wunder, Dörnert, Kekessi, Konert, Bender și Ioan 
August Gerger, învățătorul școlii29. 

 Studiind documentele de arhivă aflăm și despre activitatea altor minoritari 
germani locuitori în Pitești. Astfel, un anume Adolf Schveitzer, a cerut, în 1884, 
autorizație de la Primărie pentru a-și înveli atelierul mecanic30. La fel și Iosif I. 
Uklar a cerut permisiunea Primăriei pentru a face unele reparații la atelierul de 
tăbăcărie, pe care îl deținea31. Aceleași surse documentare îl menționează pe Iosif 
Hofer, ca fiind cel care a dotat, în anul 1880, clădirea-anexă a cimitirului Sf. 
Gheorghe din oraș cu obiecte de interior (canapele, masă, pat, stelaj)32. Adolf 
Gustav Schwaitzer, în anul 1899, solicita, de asemenea, autorizație de la Primărie 
pentru a-și repara casa33. 

Unii minoritari germani au cunoscut o evoluție economică notabilă, între ei 
remarcându-se: Johan Gangl, care, în 1895, era proprietarul unei „fabrici de 
frânghii”, iar asociații Schik și Paneth dețineau, în 1900, o fabrică de talpă34. Frantz 
M. Lehrer, într-o situație statistică din anul 1900, privitoare la marii comercianți de 
vinuri și depozite, este menționat ca având firmă încă din anul 186835. 

 
Contribuția urbanistică a minorității germane la dezvoltarea orașului 

Pitești 

 

O parte a etnicilor germani care au venit în Țara Românească din 
Transilvania au practicat profesii liberale. Un număr însemnat de arhitecți, de etnie 
germană, își vor aduce aportul la schimbarea și dezvoltarea orașului în plan 
urbanistic și nu numai: în noiembrie-decembrie 1839, Karten, arhitectul orașului, a 
întocmit un raport către Departamentul din Lăuntru cu privire la starea podului de 
peste râul Argeș36. La 23 iulie 1857, printre amploiații Primăriei se afla și arhitectul 

 
29 Arhivele Naționale – Serviciul Județean Argeș, fond Primăria orașului Pitești, dosar 1/1867, 

f. 57 (în continuare se va cita: A.N.S.J Argeș). 
30 Ibidem, dosar 11/1884, f. 68. 
31 Ibidem, f. 8. 
32 Ibidem, dosar 26/1880, f. 36 și urm. 
33 Ibidem, dosar 7/1899, f. 43. 
34 Ibidem, dosar 11/1900, ff. 43, 62. 
35 Ibidem, f. 113. 
36Teodor Mavrodin, Mircea Gâlca, Violeta Sima, Lucian Pribeagu, Dan Pintilie, op. cit., p.  105. 
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Johan Varga, de la care s-a oprit zeciuiala „de două parale la leu”. Studiul 
documentelor de arhivă ne indică faptul că între cei nouă salariați ai Consiliului 
local, numai secretarul avea salariul mai mare decât al arhitectului37. 

Pentru repararea școlilor din oraș, Primăria i-a cerut arhitectului Johan 
Aerkeder, la data de 13 ianuarie 1867, să facă proiectele pentru a demara această 
acțiune38. La 29 martie 1874, același Johan Aerkeder întocmea schița terenului de 
lângă mănăstirea Trivalea, unde urma să se amenajeze cimitirul pentru partea de 
sus (nord-vest) a orașului39. Se pare că activitatea sa este destul de intensă, de 
vreme ce îl găsim întocmind diferite documente tehnice pentru primărie în două 
rânduri, la 16 august 1879 și la 8 martie 188040.  

Pe arhitectul (uneori semnează ca inginer) Carl Zacharias îl identificăm 
începând cu finele anului 1880 ca funcționar al Consiliului comunal, unde depune, 
la 18 decembrie 1880, planurile clădirilor de la cimitirul nou Sf. Gheorghe. Carl 
Zacharias era foarte implicat și în activitatea de înfrumusețare a orașului: la 28 
martie 1881 acesta s-a deplasat la București, împreună cu grădinarul orașului, 
pentru a cumpăra arbori atât pentru Grădina Publică, cât și pentru cimitirul Sf. 
Gheorghe41.  

La 8 iulie 1882 îl întâlnim ca arhitect al orașului pe W.I. Drabandt42, funcție 
pe care o exercită până în anul 189043. Relații bune între membrii aceleiași etnii 
rezultă și din asocierea celor doi arhitecți Carl Zacharias și W. I. Drabandt, care au 
înființat o firmă de construcții numită „Zacharias & Drabandt arhitecți și 
antreprenori”.  

În ceea ce privește activitatea urbanistică, o filă importantă în istoria orașului 
o  reprezintă contractul încheiat între Primărie și inginerul Alfred Brűl, la data de 4 
decembrie 1894, prin care cel din urmă se obligă a ridica „planul stradelor din acest 
oraș”, conformându-se caietului de sarcini, care a fost aprobat de Consiliul Tehnic 
Superior. Se cerea ca lucrarea să înceapă de îndată și să se termine, cel mai târziu, 
peste 6 luni. Lucrarea a fost estimată la suma de 10.000 lei, acesta primind 2.000 la 
începerea lucrării, urmând a i se înmâna și restul de 8.000, la terminarea ei. Se mai 
specifica faptul că taxele de timbru și înregistrarea cădeau în sarcina inginerului 
Brűl. O referire este legată de stabilirea domiciliului său în Pitești, pe strada 
Craiovei, nr. 7. Caietul de sarcini prevedea, printre altele, și detaliile pentru 
ridicarea planului orașului, înfățișarea fațadele tuturor proprietăților, nivelarea și 
alinierea „stradelor”44. 

 
37 A.N.S.J. Argeș, fond Primăria orașului Pitești, dosar 2/1857, f. 119. 
38 Ibidem, dosar 1/1867, f. 16. 
39 Ibidem, dosar 27/1874, f. 41. 
40 Ibidem, dosar 21/1878, f. 1; Ibidem, dosar 22/1878, f. 59.  
41 Ibidem, dosar 7/1881, f. 25. 
42 Ibidem, dosar 13/1882, f. 96. 
43 Ibidem, dosar 13/1882, f. 96. 
44 Ibidem,  dosar 3/1894, ff. 1–4. 
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O altă activitate liberală, practicată de etnicii germani în Pitești, a fost aceea 
de farmacist. Astfel, în anul 1884, îl găsim pe W. Weinhold, cu o situație financiară 
foarte bună, ca proprietar de case în oraș și de farmacie45. Documentele vorbesc și 
de un alt etnic german, cu o situație financiară la fel de bună, Ernest Schiel care,  în 
anul 1897 deținea, de asemenea, o altă farmacie în oraș. Îl întâlnim în documente și 
mai târziu, atunci când a solicitat, la 21 iunie 1899, autorizație de la primărie 
pentru a-și construi o casă cu etaj46.  

Și profesia de medic este practicată de un etnic german, pe nume Fridirich 
Miller, născut la București. Exercitându-și profesia, acesta a fost cel care a 
constatat decesul Paraschivei Ștefu Nicolau din Pitești, la 4 martie 1869, 
donatoarea sumei de 200 de galbeni austrieci pentru înființarea unei biblioteci 
publice în oraș47. 

 
Aportul adus culturii de către etnicii germani din Pitești 

 
În plan cultural, etnia germană s-a evidențiat prin înființarea unei societăți 

corale numită Liedertafel, moment marcat și de confecționarea unui „steag de 
mătase pe care se află brodată o liră”48. Totodată, pe o bandă din mătase roșie, de 
dimensiunea steagului (120x15cm), au fost cusute următoarele cuvinte „Pitești din 
18 februarie 1866”, ceea ce atestă data înființării corului Liedertafel de către 
minoritatea germană a orașului49. 

Acest cor, care a activat multă vreme în Pitești, pe strada Lascăr Catargiu 
(devenită Crinului), avea în componența sa, pe lângă etnicii germani, și români, 
deoarece noii locuitori ai orașului erau prea puțini pentru a forma corala, fiind 
astfel nevoiți să apeleze și la elementul autohton. Printre persoanele care făceau 
parte din corala Liedertafel s-au remarcat, prin calitățile vocale deosebite, tenorii 
Andreas Hoffer, Iosif I. Streier și Adolf Schweitzer. Epitropul F.A. Keller făcea 
parte, de asemenea, din membrii de seamă ai coralei, fiind prezent la toate 
activitățile desfășurate în oraș, precum și în deplasările prin țară50. 

 Printre președinții coralei intitulate Societatea Corală Liedertafel, după 
1890, s-au aflat Iosef G. Materna, dirijor (1890 – 1904), și Franz Lehrer51.  

Iosef G. Materna (n. Nachold, Imperiul Habsburgic, 7 martie 1839 – m. 
Piteşti, Argeş, 26 decembrie 1904) a fost un artist plastic renumit și un important 
proprietar imobiliar. S-a  stabilit definitiv la Piteşti în 1875, în zona centrală 

 
45 Ibidem, dosar 11/1884, f. 80. 
46 Ibidem, dosar 26/1897, ff. 61–65; Ibidem, dosar 7/1899, f. 116. 
47 Teodor Mavrodin, Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu”Argeș, Târgoviște, Editura 

Bibliotheca, 2019, pp. 77–80. 
48 Acest steag se află astăzi în patrimoniu Muzeului Județean Argeș. 
49 Silvestru D. Voinescu, Un secol de activitate corală în Pitești, Pitești, 1971, pp. 10–12. 
50 A.N.S.J. Argeș, fond Primăria orașului Pitești, dosar 21/1890, ff. 3–6. 
51 Silvestru D. Voinescu, Un secol de activitate corală …p. 15. 
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urbană. Și-a lăsat amprenta artistică asupra unor lucrări murale de referinţă: edificii 
eclesiastice din eparhiile Bucureşti şi Argeş, Palatul Comunal Piteşti (azi Galeria 
de Artă) (1885–1886), Palatul Administrativ Argeş (azi Muzeul Judeţean Argeş) 
(1899–1900), Camera de Comerţ şi Industrie (sediul din strada Ion C. Brătianu), 
Casa Fostiropol (azi Şcoala de Arte şi Meserii din Piteşti)52. Aceste edificii  pot fi 
și astăzi admirate în urbea piteșteană 

Franz M. Lehrer (n. 1854 – m. Piteşti, Argeş, 16 iulie 1934), un renumit 
proprietar urban, comerciant și înalt funcţionar public, stabilit în Argeş la 1870, a 
fost implicat activ în viața societății românești ocupând diferite funcții: membru 
marcant al Camerei de Comerţ şi Industrie Argeş; vicepreşedinte, Secţia Centrală 
(1890); consilier (1896–1902); delegat, congresele camerelor, Bucureşti (1900) şi 
Iaşi (1901); corespondent de drept (1911–1914). A deținut și cea mai înaltă funcție 
în administrație, aceea de primar al oraşului Piteşti și preşedintele Consiliul 
Comunal (1917). A fost foarte atașat și implicat în problemele orașului, el  
fiind cel ales să gestioneze temporar administraţia locală sub ocupaţie germană 
(1916–1918)53. 

 Lehrer a fost înregistrat în documentele vremii și ca proprietar al firmei „Bal 
și teatre”54 din oraș. Din anul 1896, a devinit proprietarul primei sălii de spectacole, 
cunoscută urbei piteștene sub denumirea de „Universala Lehrer” sau „Salonul 
Universal”, sală cumpărată de la conaționalul său, Iosif Uclar (1891–1896)55. 

 
Școala germană luterană 

 
Școala înființată de minoritatea germană se afla sub îndrumarea pastorului, 

însă, unitatea școlară nu respecta instrucțiunile Ministerului Instrucțiunii Publice. 
Această atitudine a deranjat autoritățile locale care au acționat în consecință. Din 
acest motiv, la 19 mai 1867, primarul orașului Pitești trimitea adresă profesorului 
Ioan August Gerger, prin care cerea ca „În termen de 24 ore după, priimirea 
aceștiea, ești invitat a-m<i> trimite un catalogu de Nr. esactu al elevilor ce ai în 
școală și programul după care urmezi darea lecțiunilor, precum asemenea și copie 
după autorizațiea cu care ai deschis școala unde predai lecțiile, având urgentă 
necesitate”56.  

La 20 mai 1867, „instructoru privatu” a trimis Primăriei „catalogul 
discipoliloru din Schola privată allu Comunității Evanghelice, împreună cu 
Programu după care urmămu deocamdată instrucțiun”57. În privința programei 
școlare, profesorul a menționat că aceasta se va modifica și adăuga alte „sciințe, de 

 
52 Enciclopedia Argeșului și Mușcelului, p. 57. 
53 Ibidem, p. 12. 
54 ANSJ Argeș, fond Primăria orașului Pitești, dosar 26/1897, ff. 62–64. 
55 Ibidem, dosar 21/1890, f. 33; Silvestru D. Voinescu, Un secol de activitate corală …p. 15. 
56 ANSJ Argeș, fond Primăria orașului Pitești, dosar 1/1867, f. 48. 
57 Ibidem, f. 55. 
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exemplu Gramatica Limbei Române”, după 1 august, când elevii vor fi mai 
avansați, fiindcă până „acumu suntu, fără escepție, inferiori”. Profesorul mai 
menționa că în luna iulie, când va fi vacanță, va merge la București „spre a depune 
essamenu în limba română, cât și a supune Programulu nou abrobațiunei Înaltului 
Ministeru de Instrucțiune, care programu se va forma după acella allu Schoalei de 
Modelu din Berlinu”, adăugând că elevii sunt numai germani58.  

Prin adresa din data de 22 mai 1867, profesorul Ioan August Gerger  îl roagă 
pe primar să nu închidă școala și să îi acorde măcar opt zile, timp în care el va 
interveni la Ministerul Instrucțiunii Publice și la Guvern pentru ca școala să intre în 
legalitate. Din păcate, din rezoluția primarului pusă pe adresă se înțelege că școala 
a fost închisă, potrivit instrucțiunilor primite, fiindcă nu avea autorizație de 
funcționare. 

Catalogul a fost completat la 1 iunie 1867, deci la finele anului școlar 
1866/1867, aceasta însemnând că școala funcționa începând cu anul școlar 
1864/1865, fără să aibă autorizație de funcționare59. 

Învățătorul Ioan August Gerger îi trimite primarului și lista obiectelor de 
studiu, pe clase (diviziuni), pentru perioada 1 februarie–31 iulie, anul 1867: 

- „Diviziunea I sau Superioară Religiune: Gramatica Germană, Matematică, 
Geografie Universală, Citire și scriere Limba Română, Istoria Naturală, Muzica 
Vocală, Desemnu liberu; 

- Diviziunea a II-a: Religiune, Matematică, Scriere și cetire, Limba Germană, 
Muzica Vocală, Scriere și cetire Limba Română; 

- Diviziunea a III-a sau inferioară: Religiune, Silabismu și formarea litereloru 
în Germană și Română, Calculu, Eserciciuri mintuale, Gymnastica de salonu fără 
aparate”60.            

Primăria orașului Pitești a raportat, la 22 mai 1867, Ministerului Instrucțiunii 
Publice informații legate de existența școlilor private și legalitatea funcționării lor. 
Se arată că existau două, una a israeliților și una luterană, ambele funcționând fără 
autorizație: „m-am încredințat din chiar adresele primite de la învățătorii respectivi 
[…] că sunt private și fără nici o autorizațiune”; că la școala luterană „predă știința 
după unu programu al preotului comunității”. În finalul raportului primarul arată că 
„a dispozat închiderea acestoru școale și trimiterea elevilor la școala publică”61. 

În aceeași zi, Primăria a trimis adrese celor două școli, cerându-le 
învățătorilor să închidă școlile, în caz contrar, vor fi considerați că acționează 
împotriva legilor și trimiși în judecată62. 

Mai târziu, au apărut școli private, însă nu pe etnii, ci pentru toți copiii din 
oraș. De exemplu, sunt consemnate următoarele școli private: „Institutul Marie 

 
58 Ibidem. 
59 Ibidem, f. 58. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem, f. 59. 
62 Ibidem, f. 59 v. 
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Monti” și „Pensionatul Iosephine Ott”. La cel din urmă, avem informații despre cei 
48 de elevi care frecventau cursurile, dintre care: 41 români (ortodocși), 1 armean 
(ortodox), 1 german (protestant), 5 israeliți (mozaici)63. 

După  numeroase eforturi, școala privată de pe lângă Biserica Evanghelică 
Luterană s-a redeschis, îndeplinind condițiile Ministerului Instrucțiunii Publice. La 
11 octombrie 1882, pastorul Bisericii Luterane, E. Schuster și învățătorul „Școlii 
Luterane”, Ioan August Gerger, comunică Primăriei orașului numărul, 
naționalitatea și religia elevilor: 8 germani (luterană), 6 români (ortodoxă),  
1 francez (catolică), 2 israeliți (mozaică), 1ungur (reformat)64. Preotul evanghelic 
Vorhauer, informează Primăria orașului, la 20 aprilie 1887, că școala funcționa și, 
„pe lângă limba română obligatorie, se mai învăța și limba germană, iar cu plata 
școlarilor se suportă cheltuielile școalei și se mai sporește puțin leafa preotului 
nostru”65. 

 
Concluzii 

 

Conviețuirea etniei germane cu cea română, majoritară, a contribuit la 
dezvoltarea comunității piteștene pe toate planurile: economic, social, cultural și 
religios. În perioada de referință, au format o comunitate de interese, legați prin 
etnie, prin limbă și, mai mult, și-au întemeiat o școală germană, dar, confesional, 
erau împărțiți în romano-catolici, calvini și luterani – evanghelici. Confesiunea 
distinctă nu i-a împiedicat să se considere o minoritate etnică unită, să se ajute 
reciproc în situații diferite, iar elementul esențial, de care au ținut cont, a fost etnia 
și limba germană. 

Toți, se pare, se integrau în societatea urbană piteșteană prin ocuparea de 
funcții în administrația locală, prin realizarea de căsătorii mixte și prin implicarea 
în cultura, economia și treburile comunității, fără restricții de vreun fel. 
Conviețuind în bună înțelegere cu populația majoritară, minoritatea etnică germană 
și-a pus amprenta și asupra arhitecturii locale, bisericile sale confesionale fiind și 
astăzi prezente în urbea piteșteană, în zona centrală a orașului. Acestea pot fi 
admirate și chiar vizitate, excepție făcând biserica evanghelică calvină, bombardată 
în timpul celui De-al Doilea Război Mondial și dispărută din peisajul urban 
piteștean. 

 
63 Ibidem, f. 134. 
64 Ibidem, dosar 13/1882, f. 150. 
65 Ibidem, dosar 20/1887, f. 24. 


