
ZONA CENTRALĂ A ORAŞULUI CURTEA DE ARGEŞ 
arh . VICTOR POPA 

O p1«eocupare de seamă a urbanişti·lor seoolului nostru 
o constituie acţiunea de conservare şi valorificare a centre
lm isto.rice ale crnşdo.r. 

Această problemă a creat numeroase oontmverse cu 
privire la ce.ea ce merită ă fie păstrat şi conservat şi ceea 
ce 1trebui1e să fj,e s1upus 1fean1enajări:i au dernolat. Înseşi 
:restru.ctunarea şi restaurarea '.l!ondo1r exi tente nu se fac î.n 
toată lumea după ·principi1i .unitare. 

O tend :nţă generală Însă, prezentă a•ctualmente În lumea 
întreagă, esite aceea de .a valo·rifica zonde centrale istorice, 
în spiritul menţinerii ş i accentuării aspectului tradiţional şi 

a particu larirăiilor locale. 

La valor·iifioairea centrdo1r ve1chi ·is·tor i1oe 1s.e pot înnî:ln1i 
în generaol .3 cazuri: 

a) Localităţ i care au cunlQlsCut şi cuno c o ascensiune eoo
nomică, bazată pe dezvoltar·ea industrială, sau deţin funcţii 
importante În teritoriu: noduri de circulaţie rutieră sau fero
viară, centre polarizaitoare ale funcţiunilor administrntive, 
1cu:l tuiiale 1euc. 

b) Localităţi care din cauza pienderii trepta1le a fun c
ţiun·il.o r pe oare le deţineau , ipwstrează ntumai un i.i1teres isn:oric 
~i îşi ax•ează ex:iisnenţa pe funtcţiunea tllri st iieă. 

c) Localităţ i ce deţin În paralel funcţiuni eoonom1oe ş1 

turi st i ·e permiţînd dezv.oltarea lor completa. 

Din această ca.tegorie, cea mai frecventa de altfel, face 
parte şi o·ra:şul C L11rtea de Argeş•. 

• Incepurnri1\e ora şu lu i Gurnea de Argeş se î mpJe1Lc~c m cele a le 
Ţări i Româneş ti. 

Sirnată pc drumul Sibiului, care vine de la Olt prin Lovi.5tc, 
locali tatea se dezvoltă iniţial ca un tîrg de schimb pentr u mărfurile 
a du c din Transilvania ş i de pe Valea Argeşului. 

In anul 1330 Argeşu l era reşcdinfa d o mnească a lui Basarab I. 
D istru geril e provocate de războiul purtat Între armatele lui Basa

rab I ş i regele U ngariei, Carol Robert (bătălia de la Posada), au 
.determinat mutarea Cu rţii domneşti de la Curtea de Argeş la Cî'mpu-
1ung. 

In anul 1359 ia fiinţă la unea de Argeş prima Mitropolie a 
Tăriii Româneşti. 1n unm,a froestlli import:1111't even,iment c:u;e contribu ie 
la consolida rea independen1.ci statale, oraşul urtca de Argeş devine 
un LLi d iin oen trei\e VlÎeţii sp1i.ritu:11\e a epocii. 

u Mircea cel Bătrîn se încheie şirul domnitorilor Basarabi, care 
~i-a u av Llt oeoa1tiei:i. de s·c.aLLn h A11ge~. ln1po11Dainţa omşu.lui de-sc re1;te, 
acesta pierzînd treptat rolul de necropolă voievodală, iar ulterior de 
reşedinţă a Mitropoliei, care se mută din ctitoria din 1439 a lui Vlad 
Dro.au'l la Tîrgiovi ~ne, ,'lllă,nwii. de sc:JJun,LLl domnesc . 

Totuşi o ra ş ul continuă ă se dezvolte eco nomic şi Îşi men1inc 
.atr ibutele de o ra ş voievodal. 

Fosta caipiuală a Ţării Româneşti, centru â:nfloritor în 
seooldie XIII şi XIV, caire decade odată cu mutarea reşe
d inţei dorrnne:şti În 1sec. XV 1şi icu deschiderea 1ailnor căi de 
transport pentru negoţul cu Transilvania, mică Loiealitane de 
provincie Între secolele XVII-XIX, Curtea de Arg·eş, 
cunoaşte astăzi un accentuiat reviriment eoonomic, bazat pe 
o indu1 't·ri1e în 1oon1tinuă dezvolitarie. 

Al nreil<e~a ca măir.ime .şi iimrpo1J.1ta.nţa economică din judeţul 
Argeş, .ce111tn.1 pola:r.iz.a1101· 1şi de coordonan:ie >a .activi1tăţilor 
social-culnurale din nrnid-ve.stul jrndeţului, oraişrul Curtea de 
Arg·eş dispune În pr·eze111t de o bogată zestre de mo!11umente 
i1stooioe, a icămr simplă nrece:re în rnvi•stă este ediifricatoare . 

Bi•serioa Sf. Nioofae Domnesc (mij.Jocul sec. XIV), din 
·Cadrul Otwţii Domneşti şi bi eri•ca mănăis·tirii Argeşului 
(inaugurată În 1517, terminată şi zugrăvită în 1526), monu
mente a cărm· istorie .a fo t striî..ns legată ,de dezvoltarea 
ornşu:lui şi s-a Împletit cu Însăşi isi11oria Ţă·rii Româneşti, 
ocupă un loc im.portant În bibliografia de specialitate. 

Reamintim aici numai că Între anii 1878-1885, biserica 
Episcopal ă este restaurată_ de arhi·te:ctul francez Andre 
Leoomte du Noi.iy. A:th ne.respeoua1riea în touailiitaote a a:sipec
uului 1iniţial, cît şi repictarea inte:rioairă, după înlăturarea 

prealabilă a frescelor ilui Dobromir, au alterat în rpaJr.te ori
g.ina:linatea mO'nlllmenlJllhllÎ. O soaJrtă n'1ai foricită a avut-o 
bise11Îica rSf. Nicok1ie Do1Ul11esc, a dr.ei r·estaur:a,r.e, începută în 
anuJ 1911 de 1airh. Grig·o.re CeDchez, a rellŞit sa o 1oomerve 
Împreună cu ipi1ctu.ra sa inte1r1i01ară, de 10 deosebiită valoare. 

F:l!Îma sa reniaşue dată cu inJ!ll)!IUrareia în a1ml 1517 a bisericii 
Mănăstirii Argeşului, ctitorie a lui Neagoe Basarab pc locul ruinelor 
bisericii lui Vlad Drac ul, sediul vechii Mitropolii. Dorită de ctitor, 
mai pres us de toate biser icile Tă rii Român eş ti, de o bogăţie uimitoare, 
cu m nimen i nu mai clădi se pînă atu nci, bise rica Mănăstirii Argeşului 
este terminată şi zugrăvită În anul 1526. pc vremea d o mniei lui Radu 
de la Afumaţi. 

Dar dacă prestigi ul oraşului Argeş porcş tc prin prezenţa acestei 
ctitorii, autoritatea administrat ivă scade treptat, ca urmare a pnv1-
legiilor acordate mănăst rii . Lipsit de venituri proprii ş i de o condu
ce re administrat i vă independentă, oraşul C urtea de Argeş cunoaşte o 
tot mai accentuată decădere. Ravagiile pe care le-au făcut ar matele 
lui Gabriel Bathory, principele Transilvaniei, în anii 1610- 1611 , aduc 
grave prejudicii localităţ ii. 

Oraşul se reta ce încet, dar după 1670, devine practic o moşie a 
mănăstirii, .iar ansa mblul voievodal, lăsat în părăsire, se degradează 
treptat. 

1n anul 1864, prin legea d omnitorului C uza Vodă referitoa re la 
sec ular izarea bunurilor mănăstireşti, se produce împroprietărirea foş
tilor clăcaş i ai d o meniilor Mănăstirii Curtea de Argeş din satele Marina, 
Flămînzeşt i, Valea Danului. Astfel, Mănăstirea unea de Argeş dispare 
ca putere economică şi administrativă. 

Eg. 1. Vedere :ieri:mă a oraşului de pe dea.ILLl cimitirului, poziţie probabilă a locutlui de pe care Michel Bouquet şi-a desenat stampa În 1826. 
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U n monument istoric de mare impo rtanţa este bi erica 
Si'n-Nicoar1 ale că·rei ruin e se găsesc pe colin a din pane:i 
de est a Curţii Domn eşti. Datarea lui , ca re a.crnalmente 
os CJlează Între s fî r şitul sec. XIII ş i Înoeputul sec. XIV, 
va fi prec i zartă p oate ele recentde săpă turi arheologice. 
Bi~er ica, cu un turn prismatic mas iv (10 presu.pu ă adăugire), 
este, se pare, •Opera unor meşteri bizantini c rescuţi la una 
din şcolile de a rhitectură provincială di n B:ilcan11. După 
unele ipol1eze bazate pe tradiţia populară, ruinele ar aparţine 
lo·ste i biserici catolice. Srndii mai recente, Localizează în să 
„vechea catedrală fie pe lornl fostei biserici Sf. Nicolae, 
din Tîrg, fie mai probabil pe cel al bisericii Botu,rnri"' L. 

Biserica Botuşari, veche ctitorie a voievo dului Petru 
Ce rcel (1583-1585) este În Întregime refăcuta În 1819. 

Bi er ica Ola·ri, refăcută la s fîrşirul sec. XVII, este datata 
cu aproximaţie În ec. XVI. 

1 G ri gore Ionescu, C1trteci de Argeş - istorici oraşttliti prin mo111t-
111rnrele lui, Bucureşti, 1940, p . .L 07. 

2 Pave l Chihaia, Di11 cetăţi le de scaun ale Tării R o111:111eşti, Bucureşti, 
Ed. Yfer idiane, 1974, p. 192- 204. 

Fig . 3. Fos1.-1 olădire a primă rie .i di.n b-du1l egru Vodă. 

f'ig. 4- 6. AspeoLe ale zonei com.ercLnde :t onaşu lui. Fi g. 4 

Fjg. 6 
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Fig. 2. Curtea de Argeş J.:t 1826, după ~t':t :npa exec.ut :ltă de Miche.[ 
13ouq uet. 

Biserica Flămînzeşti (num:tă ş i „bi er ica lui SranisJav") 
este i0 fos tă capelă a Bolniţ·ei mă năsti•rii Argeşului , construită 
Î n că idin 1526, dar refăcuta În sec. XVIII3. 

Biser:ca Sf. îngeri, construi.tă În 1716, se remarcă prin 
o riginalitatea p '.c turi·i. 

Bi erica Drujeşti, co nstruită În 1760, a fo st re tanrată 
în două rîrnduri (în an.ii 1793 şi 1875). 

Arhitectura locuinţel o r din Curtea de Argeş este repre
zentată doar prin cîteva ca e rama e din sec. XIX: casa 
Ră,duilescu , oaisa Ci·ocuJeşril.or, caisa Goangă, casa Căliin"'scu 
ş i casa Deleanu. Tipul dom inant este cel de casă V·eche cu 
Ja lă ş i faţadă asimetrică. Soclul este din piatră şi adăpo steşte 
de ceJ.e mai multe ori pivniţa ş i cămara (foane rar camere 
de 1ocuit). 

La ca ele mai noi, de după l 900, e ob servă tendinţa 
de simetrie În plan ~i devia.ţie, a.la turi de 1inifl.uenţe neodas ioe. 

Zonele de rezervaţie arhitecturală includ si unele clădi ri 
( ~ ec . XX) care c reează un ca:dru aJdecvat monumentelor 

3 în această b i serică a fo st înrnormînr:i.t arhiteCL ul fran cez Andre 
Leconne du Noi.iy. 

Fig. 5 

Fig. 7. Gon8tr.uqii vechi ş i not pe b-cllLl Negru Vodă. 
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istorice şi contribuie la unitatea urbani.stică de ansamblu, 
specifică localităţii. De tip neoclasic, cu parter şi etaj (par
terul era rezervat magazineLor, rar etajul pentru locuit, cu 
un balcon cu balustradă de fier forjat), aceste case se găsesc 
ac·tualmente Într-o stare avansată de de.gradare: singurele 
intervenţii (de altfel neoorespunzăuoarc) au fost făcute la 
magaz inele de la parter. 

Nu ne-au parvenit date sau hărţi care să permita o 
analiză detailată a modului de evoluţie, de-a lungul seoo
lelnr, a suructurii urbani1s~ce a oraşului Ourteia de APgeş. 

In epoca prefeudală se pa1«e că zona de locuit a Argeşu
lui era situată de-a Jungul p îrîului Tîrgului 1şi pe platoul 
din partea de sud (actualele străzi Lorile, Elia;de Rădulescu, 
Traian, Decebial). Tfr.gul, care ervea efoctua·rii chimburiLor 
şi vînzărilor de produse la.cale, se gă ea În apropierea rnn
fluenţei Între pM ul Tîrgului şi rîul Argeş, adică pe locul 
unde are loc şi în prezent uîrgul periodic de vite. 

Mai tirziu, cînd impo.rtanţa ·economică a loca;litaţii creşte, 
devenind tîrg, pe lîngă agriculwri, apar meseriaşi şi negus
tori rom âni ş i s trăini. 

In se.w lul XVI, teritoiriul urţii de Argeş eria Îmipărţiit 
în 2 părţi di stincte: 

- în j1U.rul Cu1rţii .Domneş.ti şi pînă J,a mahalauia B i:u

şari, la sud, era tîrgul Curtea de Argeş, locuit el e nîrgoveţi, 
negustori ş i meseriaşi şi condus de 1 j'llcleţ şi 12 pîrgari cu 
atrib uţii limi1tate. 

- la nord de biserica Sf. Gheorghe Începea moşia mă
năstirii Argeş4, cuprin'.Z!Înd atele: Bolniţa Ţigănia, Flărnîn
zeşti, Marina şi Valea Uleiului5. Ea era condusă de egu
menul mănă·stirii , care primise ele la N eagoc Basarab drep
turi de judecată a upm „pricinilor din nîrg". 

In apropierea tÎ'rigului periodic (pc platoul sudic, unele 
se .află a·Ctualmente piaţa agroalimentară), era amenajată o 
piiaţă permanentă, rnenţiorna·ta în documentde sec. XVII sub 
111umde de „bazar". Î'n acdaişi secol se aflau lîngă ansamblul 

4 Pavel Chihaia, op. cit., p. 46- 65, face o încercare de delimitare 
a grani1clor fostei moşi i F l ă mînzeşti. 

s Marele dicţionar geografic al României, vol. III, Bucureşti 1900, 
p. 387. 

Fig. . Ga1-:i. Go:i,ngă. 

Fig. 9. Fronvur~ de ca. e vechi pe stea.da Olari. 
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fostei Ou.rţi Donmeşui, moa:ii şi manuf1JJcturi care 'llitili zau 
forya_ apei. Docu111entele epocii menţionează existenţa unor 
traz1 denumite „ ale chi·var·eşilor" sau „ale botuşarilor", 

precum şi cartierul olaril1or cu o biserică a acestei bresl.e6• 

La Argeş, ca şi la Cîmpulung, Tîrgovişte sau Bucureşti, 
Curtea diomneas'Că a fost amplasată în a1propier.ea unui curs 
de apă, pe drumul principal Între Tîrgul de schimb şi curţile 
boierilor şi nu pe o ri•dică tură de teren mre să-i permită 
o fortificare. Acest lucru e explică pr.in fapm.11 că ampla
samentul a fost stabilit clin raţiuni eoonomice şi nu strategice. 

Curtea domnrea·scă se înni1111dea şi pe oolirm vecină a bise
fi.cii Sin-Nicoara, după cum reiese de altfel şi din desenul 
executat În 1826 de Michel Bouquet. Imaginea reprezintă 
o vedere panoramica a oraşului , văzut probabil de pe celălalt 
ma:l al p~nîullll'i T~rig1u:lu1i7 . Se rpo•a:te di·stinge În depărta•re sih1e1t•a 
mănăsciir.ii, î111caidu:ată în 1stîng·a de b.i1Seruca domneia:sică, iar în 
dreaipta, în prim p1an, de turnul ma1siv al bisericii Sîn-Ni
cor<l!răB. inrtre aroosne ohiecuivc major1e se imerrpune o zonă bogat 
plaruta:tă, icu grădină şi lii vezi delimita ue cu gamduri şi presărată, 
ici-icolo, rcu 10Îtevia 1ca1Se (mai viZJibiJe În imediata ve·oinămte a 
Cuxţii Domneşti). Singurul drum mre s•e p oaue observa es•te .cel 
ca•re du.ce la turnul biseir~oi~ Sîn-Nicoa•ră. Se ma1i observă în 
depănare, ·un grurp de constrncţi i situaine în ap11opiereia biser~oii 
episcopa1e, care .pot ·să fie dă,diril e aparţinfod incintei mă
năsrtirii, cu nurnrul de rintiratie, caisa domnească, chi1iiil·e, bu.cătă
r,i ile ·enc., sau mraii probabil, lom1·~n1ţele mba·o•r rnănă t·i11"'ii, 
1ampla·sa:te de-a tun.gul drumului oare o leagă de uîrg. 

La hotarni dintr·e domeniile tîrgului şi ale mănăstirii 
se afla „bariera mănăstirii sau bariera Flărnînzeşti" 9 . 

O serie de probleme neelucidate Încă, ca de e2Cemplu 
rolul pe care l-a avut biserica Sîn-Ni.coară, cu ·O poziţie 
douninamă În cadrul oraşului, saiu motivul pentTu care, 
zidlLr·ik de incintă a1e Curţii Domneşui .nu m1 fost foni.fri
cat·e cu turnuri de colţ, îşi vor găsi poa:te răspunsul după 
efoctuarea unor viitJoare cercetări a·rheologice. 

Ce aipare clar, atît din document·ele vrnmii oît şi din 
puţinele imag;ni carie ne-rau parvenit, este că iniţia-1 Curtea 
Domn.eaiscă şi biiser~ca Sîn-Ni.coai-ă e aflau Într-o incintă 
comună . După unde opinii acea.sta ar fi avut un si1stem 
de fortificaţii pe drumul spre cetatea Poenari1D. Abia pe la 
sfiî1rşiml secolului 1a.l XIX-lea, Leoomue du N oi.iy trasează 
bulevardul care face legătura Între uîrg şi mănăstire, despăr
ţind Crnrtea Domnească de dealul bi sericii SSn-Nicoară. 

în 3Jllrul 18 95, cornu na Flămînz.eşti de c<l!r•e ţine.:'l'u s ~ueJe: 
Marina, Flămînzeşti şi Groapele, se alipeşte LÎrgului Curtea 
de Argeş 11 . Pe la sfîrşitul secolului XIX, o raşu l avea apro
ximativ 400 de case, În care locuiau cca 4.000 locuitori, în 
cea mai mare parte agricultori ş i mici meseriaşi. Oraşul avea 
un aspect semirural cu case de lemn construite pe socluri de 
piatră, aşezate răsf irat şi separate de terenuri cultivate, livezi 
ş i grădini . 

Linia f.emtă dată ÎI11. folosinţă În 1898 , .ce va lega Curtea 
de A·r·g·eş de Piteş ti, transformă astfel fosta taţie de cai de 
poştă, În gară terminus. 

Dintre construcţiile mai importante, existente ş i a s tăzi în 
zona cen:tJra.Iă, menţionăm: hah de ioarnc din veoi.n ă ta:tea pieţei 
a~rna1linmntare, fo turl Semia11ar teologic •00'11Struit În 1928 şi 
U niversitatea liberă terminată În anul l 937, ambele sînt astăzi 
licee teoretice. 

Despre înfăţişarea oraşului C urtea de Argeş, înainte de 
cel de-al doilea război mondial, Nicolae Io rga sc ria: ,Jîrvtl 
Citrtea de Argeş ... o adimătt-tră sc'irăcăcioasă de case rn cîte 
itmtl san doită rînduri, altfel destt-tl de wrate, şi de livezi, 
pe care o slrtibcit străzi rn pietrele ieşind pret1.ttinde11i la iveală, 
răzvrătite " . . . Iar în fina.I: „La t-tn biet han primitiv, în-

6 PaveJ Ch[haLa, op. cit„ p. 334 
7 Amplasamentul actual :i.l ci 111itirului o raşul ui. 
8 Este puţin probabil ca, chiar atunci cînd vegeta\ia din jurnl bise

ricii Sîn-Nicoara era mult 111ai joasă, să se fi putut cuprinde cu pri
virea roate cele 3 monumente deodată, c:t în desenul lui Bouquet. Se 
pare că desenul , aflat actu almente În pă~trarca Bib li tecii Academiei, 
a fost executat pc secţiuni lu ate din m:i.i multe pozi\ii ş i combinate 
1ntr-o singura imagine. 

9 C. G. Micle1-cu şi G. Păunescu, Geografia j11deţ11L11i Argeş, pentru 
ci. II pri111:i.ră, Piteşti 1 91, p. 24. 

10 Tnaid~ţia populară :i.mirnDCşte de exisuen\a unei gaile11i1i care făcoa 
legatuG:l Între de,alul Sîn-Ni.ooară şi incint:i. Curţii Do•mneşti. 

11 Gherlan Gheorghe, Docu mentare urb:i.ni s ti că pentru planul de sis
tern.aitiz·a.re , Primari·a omşu.Jrt1i Gunea de Argeş , Scrv. tehni c, 1948. 
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tr-1t11. tîrg neohişnuil înâi a primi, stt'"ipîneşte acelaşi aer de 
singrtrătate nuirdaril. şi tristă, tare se mî.nt•tie, pe Lîngă case 
dărăpZînate şi biserici sprijinite Î.n paiante la acel a1·tr d e 
i· isipă din f1md1,tl şose lei " 12. 

Nu se cunosc date refeniroaire la n umă ru.\ ilon1itorilor din 
C urtea de Argeş pînă în sec. XIX. Se poate presupune în s_ă 
ă au exi stat flu c tuaţii , core spunzătoare numeroaselor eveni

mente poliri·ce, e·conom ice ş i de natură religioasă, pe ca1re 
le-a trăit loca-li ta.rea. 

Abia în 1859 aflăm .că ona.5ul C urtea de Argeş ::t·re 700 
case ş i 3 500 locui vo ri. Numărul populaţiei se duhlează pîn ă 
în 1925, :ijungînd la 6 809 locu itori b recensămîntul din 
1930 ş i este de aproape 8 OOO ·locuitor.i În 1940. În timpul 
celui de-a l doilea războ· i mondial număru l populaţiei c reşte 
brusc la 11 OOO loc uitmi . dat o rită popul aţ i e i reifugiate. 

Pînă în 1947, după plecarea refugi aţilo r , populaţia scade 
la 8 OOO de locuito ri 13. 

Zona ce ntra l ă , form:ită de-a lungul secolelor printr-un 
proces isto ri c de sup rapun eri ş i ext ind e~·i, de d~rîmări 0 re
facer i, are deja cre:i t un fond co nstruit, car~-1 conlera un 
aspect urban istic specific, îi d etermină personalna tea. 

Nu s-au păs nra t în fornn or i ginară saiu 1cu mici preface ri 
deoît edifâcjj,le de ouh; V•eichiJ.e clădiri adm inis·unativ•e, oc•iale, 
comerciale ·s<Vu de locuit, iau di spăn1t În totalitate, fă1ră a le 
cunoaşte măcar ampl asamenrul (excepţie o fa,c doar ruinele 
Curţii Domne.şti , care au adăpo•s1ti ·t pimbiaibi.l, cea din spre no,rd 
casa domnitoru lui , iar cea din co l ţLtl sud-ve ti c cancelariile 
domneşti) . La aceas tă sta re de lucruri a u con tribuit: fie di stru 
ger il·e provociaioe de Tăzboa,ie s1aiu de catacli1S1nde natu nale ca.re 
· -a u abătut asupra l o•ca l,ită ţii, fie, după cum am arăta:t, iniţia 
tivele lu•aite de •unii cti•tori •Ca•re a u d:ist:rus „din temelii" vechile 
construq :ii găs ite pe amplasamentu l dorit. 

Cunoa-şrem <1 proximativ pozi~ia. tîrgului de vite şi a baza
rului dar ne lipesc comp let datele privind amplasamentele 
vechii primar.ii, a-le judccămriei , pîrcăJăbiei etc. De a e1mene·a 
este ş i acum controversa t amplasamentu l fostei bi se rici cato
lice. Casele vechi existente, majoritatea. clin sec. al XIX-iea 
ş i Începutul sec . XX, sînt Într-o stare avansată de degradare , 
neces i tÎnd ia tît •CO n •so1Jidări la Sltrucwră .cît şi reface·r·ea deco
raţiei de faţadă. 

Regretab i,l es·te în să fapnul că în sernhLl no·S·tru s-au făcu1t 
o serie d_ greşe li atît prin amp lasarea unor con stru cţii cu 
o airhitectură ruptă de tradiţi a local ă, cît ş i prin ·executa•rea 
unor clădiri .de locuit individuale sau colective, care au influ
enţat t11egativ s.pecifi1cul urbanis~ic al localită ţii, a.cumul at şi 
conservat în timp cu suEiciente sa.crifi cii . în ac·eastă situaţie 
e găseşte p a rrea de norei .a zonei central e. La fel, pe fr?ntul 

ve ti c a l b-dului Republicii Sociali sne Româ nia porţiunea 
cuprin să Între Ca.sa ele cultură ş i Biseri ca epi s.copa·l ă s-au 
consnruit o se rie de ·case indiv·iduale , parter şi ·etaj ·care a lte
rează a·s.pecrnl oracljţi-o nal şi u11itatea a.r hj 1tenonică de 1an
samblu. în aree t mod, axu,! urb:ani1sDi1c de importanţă maj oră 
pen nr.u nra1111a tradală a lo:e.aili .tăţii, c~l'Te leagă 1cele 2 mo!l1u
numente istoi·ice de .căpe1tenie: Curtea Domnea1scă şi Biserica 
ep i s·copală, este în parte comipro:mi.s. 

U n alt aspect, care va trebui rectificat în viitor, îl are 
şi fronvuJ con truit al ,străz i . i Decebal, pe p aruea ·opusă halei 
a limentare, cu case ş i barăc i improvizate, garduri şi magazii 
a;şezate în clezo11dine. 

T[·1ebrnie să ru11JÎ,11mi ,m · to11i0dată că ·diguil. liaicuh1i de '3JC'l1mu1la l'e 
Curtea de r gie·ş, s.i1nuat ·e 'drept în 1a,fara zonei ,centrale (în 
vecină tatea p arn11]1ui ş i a viitoarei z,one sp ort ive), .consti.nu-ie 10 

intervenţie ca re n1odifi .că peisajul şi silueta urbană ale Joca
lităţii. 

Se ce rc sa se ia toa te măsurile ·de come·rvare a fondului 
con struit v.aloro mo·ştenit, printr-o politi.că 1consecventă ele 
ed u caţie şi control în disciplina rnn smmoţiilor, aphcată pentru 

' 2 Ni co :ae Iorga, Dmmu.1·i şi. o raşe, Bucurc~ti , 1915 , p. 47 ş i 55 . 

13 L t recen săm înwl din 1948 ~e găse:uu în unea de J\rg.eş 2 200 
case ş i 9 180 •loc·uitori . Nu.măruJ ipopuLa1iei ln re ce.11să 11'1ilint.ele din 1956 şi 
1966 n fo~t de 10 764 ş i rnspectiv 16 424 lorni ro ni. Astăzi Jooa.!itatea are 
cca 20 OOO locuitori În urm :l to rÎ•Î 15 ani prevăz î·ndu - e dubi.a rea popula,1iei . 
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Fi~: 10. l Jiaseu:l actu•:i.I a l DruniUJlui Na~ional 7C, luniirrof incintei bise
ncu SL Nicolae D omn esc. 

toată locali,tatea În general ş1 în cadrul zonei .ele rezervaţie 
arhitecturală, în special. 

Zona de rezervaţie arhitecturală, ·CU o s uprafaţă de cm 
60 ha, include atît monumentele istorice ele arhite'Ctură, cît ş i 
o zonă înconju1ră toare, necesa ră pentru a crea un •cadru adecvat 
acestora. De aceea, zona ele rezervaţ i e cuprinde o serie de 
s trăzi ş i pieţe, care c.o nferă un ca racter pecific localită ţ. ii , 
contribuind la .aocennua.rea pi•tolfesculu,i , la .con ervarea atmo-
fcrei tracii ţio nal·e: 

- ansamblul s trăzii Cuza Vodă cu biserica Olari ; 
- ansamblul străzilor Zorilor, Eliade R adule cu ş i Fili-

mon Sînbu; 

- ansamblul m·ăzii Negru Vodă. 
Es te ne:cesar ca perimetru l astfel .delimitat să co nstituie 

obiectul unor studii ele specialitate pentru asanarea fondultii 
con truit, înlăturarea anexelor din material·e pe·ri ab ile (ma
gazii, g:a.riduri dintre lotizări etc.), agrementarea in cintdor 
interioare cu jocuri pentru copiii, anexe gospodăreşti, locur i 
de odihnă şi recrea:re pentru adulţi, parca.je şi garaje ( even
tual subterane), precum ş i restaurarea propriu-zi ă a clădi
rilor ş i a.daiptarea lor unor funqiuni ade.cvate (comerţ, 
prestări meşteşugă·reşti, ar.tJÎz,anait, alimentaţi e publi'Că cu 
peicifiic euc.). 

1n acele locuri, uncie unita rea de ansamblu este alte·rată 
(Jo.euri goaile În1tre ·ca lcane, fronrnri ,neco.r.e·spunză,uo1a1re) , 
ar trebui ă se execute pilombe cu oon srr.uqii noi, În·ca.drate 
armonios În tre cele existente (str. Negru Vodă, str. Decebal, 
fronuul esti1c etc). 

Sîm ne·oesa•r·e totodată menţinerea, În·cadrarea ş i eviden
ţierea un or clădiri iz·olate, de un deosebit inueres arhitectural
istoric, amplasate În afara zonelor de r·ezervaţie 1a.rhitecturală 
(bi erica Botuşar i , casele de pe tr. Tudor Vladimirescu etc.). 
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Se recomandă, de asemenea, păstrarea iUnor olădiri, caTe deş i 
nu prezintă run intere arhitectural deo· ebit, sînt Într-o stare 
fi~i1că, ce nu ju tifi că demolarea lN. 

în acelaşi timp, unele .oase, CU · aspect arhiuenural speoific 
arge;;ean de uni1cat! care prin volumeu:ie, nu jusrifi.că pr~zenp 
lor 111 cadrul zonei centrnle (nu pot f1 rncaidrate armomos 111 

1·egi1J11 ul de înălţime al oonstruqiilo r limitro fe), pot fi mutate 
Îtlt'r-o rezervaţie special oreată în zona parcului Sîn-Nicoară . 
În aceas tă s ituaţie se găsesc unele ·case situate pe str. Tudor 
Vladimirescu, în apropierea interseqiei cu str. 7 Noiembrie, 
au de ·pe tr. Negru Vodă, porţiunea situată pe partea opusa 

a li ceului Vlai.cu Vodă. 

Este absolut necesa r să s·e fouografieze şi să se releveze 
roate casele propuse a fi demolate. 

Clădirile prevăzute a fi ampla ate, atît În interi1orul 
zonei de rezervaţ ie arhitectura l ă oî t ş i În vecinătatea ei, 
vor a,vea puţine nivde (maxim parter şi 2 etaje), şi se vor 
realiza după pmiec-te 'l1t1icat, Într-un caracter specifi c În 
cornoordanţă cu aspectul .arhitectural al cdorlallle construqii . 

În măsura pos ibilităţilor, se va dluta menţinerea vegeta
ţiei existente, care c.orntribuie la agr·ementarea zonei. 

* 
Ca În cazul •ceJorLalte lo calită_ţiv âsto.r.ic wnstituire, OCl!rie, 

cunosc as tăz i o dezvioltare ocononuca şi În consecinţă, demo
g;raf.i.că, generatoare de noi funqiuni, cu dotării. ce se cer 
ampl1a::>aite în zona cootrailă, este nece airă a1nalizairea posibi
lităţilor de ex tindere a ace rara, pentru a corespunde noilor 
cerinţe. 

In general , dezvoltarea zonelor oentrale formate istori c, 
se fa ce de la caz la caz, în f unqie de pios·ibilităţile exis
ren te, preoum şi de amploa;rea aoestei dezvoiltă1··i. In unele 
cazuri , cînd ex tinderile necesare nu sîn t de mare anvergură, 
noi le fonqiuni pot fi grefate pe vechiul centru , prin con
stniirea unor dădj.ri noi sau prin extinderea oelor existente, 
a.s tFel Încît •unita tea de an amblu ă nu fie influenţată . 

1.n cazurile În ca·re sînt necesare dezvoltări importante 
ale Z·onei centrale - numeroase ampb aimente pentru do tări 
noi poJiti:co-aidministDa1rive, culturale şi ·comer.ciale - se pot 
înrîlni 2 s ituaţii . 

a) Zonele centrale formate ist·oric au posibilităţi d e ex
ri. nde1·e în zo nele limitrofe, fie .dauorită exi stenţei unei 
1·ezerve de teren liber, în:că neconisuruit (oazuri maii rar Întîl
nite), fie prin c ură ~irea terenului de clă1diTi1e În stare 
proas tă, neinteresante din punct de vedere arhitectural
i Sto'l"•I.C. 

b) Zonele centrale vechi nu dispun d e terenuri vecine 
libere sau con truite, care să permită extin derea lor, fiind 
necesa ră cău1tar·ea lor În exterior şi deci o disociere Între 
centrul i tor.ic şi centrul nou. în cazul acesta, se caută totuşi 
acele terenuri ca·rc să poată permite o legătură cît mai 
o rganică Între cele 2 zon e centtale. 

Zona centrală ia oraşului Curvea de Argeş, dezvo.Jtată 
iistoric de-a .lungul s trăz.ii Negru Vodă, are po s ib ili tă ţi de 
dezvoltare spre nord - începÎntd d e ila fosta barieră a Ffă-
1nîn zeş tilo r - de o parte ş i de alta a bulevardului R . S. 
România , între incima Ouiiţii Domneşti şi Bi erica 1episcopaJă. 

Amplasare ·:i. do tă rilor se p oate face astfel îndt să se res
pecte zon if,i.carea fu.ncţion ::dă moşteni tă, ·Completîndu-se nu
cleele deja 1crea te În curs de formare: dotă ri.Je polinioo-admi
ni strative grup::ite Într-o pi aţă care va fi creată În faţa 

clă.di1rii Co nsiliului p opular şi ::i sediului Intrerp.rinder~i de 
con truqii hidrotehni.ce; dotă rile cultural-eduoative amplasate 
în ca drul unei alte pi•eţe situ ate mai la notid ş i marca tă d e 
prezenţa cl~dirii existen te a Casei de cultură ş i de intrarea 
la Stadion . 

Reţeaua comerci al ă se recomandă a fi menţinută În cadrul 
zonei tra1diţiona l e, necesiuînd Însă unele re structură ri ş i mo
dernizări făcute în spiritul con servăr ii ş i accentuării specifi
cului argeşean, care să co re spundă totoda tă cerinţelor moderne 
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de .comerţ (s tr. Neg.ru Vodă, între ~ trăz. il e Traian ş i Olga 
Banci c) . 

La rezolvarea c irculaţiei preceptele moderne de u·rbanisrn 
pr·evăcl s·epararea fluxurilo r r.utiere ş i pietona•le, pentru pune
rea în va:loa·re a .an:samblului ş i a monumentel or arhiteicrurale 
clin zonă, asigurarea locurilor nece arc pentru parcarea ş1 
g;ua rea au tovehiin 1lel or. 

fig. 11 . Vedere p:in o r :tmi că :i zonei cc nr r:i.'.e clin ,p re 110~d-esr. 

Aceas tă so lu ţie rezolvă mai multe deziderate: 

- sînt degreva te zonele centra le comerciale 
culturale, intens circulate pietonal, de c irc ulaţi::i 
ra ră de tinată aprovizi.onării magaZJinel or; 

ş i social
·uplimen-

e vo1r putea reunifica înnr-o ·singură inc intă C urtea 
Domnească ş i dealul bi serica Sîn-Ni.ooa•ră, sepa:riate după 
cum am văzut, odată cu trasarea bul•evairdului pr·e manas
tire; se ~].im~nă notodaită punctul de conflict din vecinătatea 
Curţ ii Domn eşiti , •aoorlo unde monumenwl ş i antera maj-oră 
de circ ulaţie se stînjenesc reciproc (În dreptul z idului de 
incintă, din cauza Îngustimii străzii , lipseşte trotuarul); 

- se a sigură securitatea pietonului care poate vizita şi 
admira , în ma.i bu111e condiţii, cele 2 impornainite monu
mente isnorice, inclusiv şirul de clădiri cu magazine la par ter, 
care le separă; 

- se reali z.ează o ma1 bună protejare a monumentelor 
istorice şi a cdorl.a!.te clădiri, de eventualele deteriorăr·i , 
prov.ocate de v.ibraţiilc circulaţiei au to· 

- se evÎ•tă pofoa1rea anmo.s.forid a zonei centraie în ·Care 
se aglomerează de cele mai multe ori un număr mare de 
auto·vehicule ; 

- În s fîrş i t, se poate crea o a tm osferă apropia-tă de cea 
di.n .perioada comwuirii zonei cenurale, cînd nu exi sta 1a1uto
mobilul şi pe . trăz i e cirrnla num ai pe jo au cu trăsura. 

În urma acestor mă-s·urii , i printr-o sup11aveghere perse
verentă, zona centrală a oriaş ului Curtea de Argeş va îmbina 
Ye.:hiul ş i noul, cont11ibuind la con•se rvarea specificulu i arhi
tectural şi urbanistic al ·acestei localită ţi istorice , la crearea 
unei atmosfere caracteristice, În oare d ementul arhitectural
urbanistic să se îmbine cu cel natural, de o valoare peisa
g i s ti că dcosebiită . 
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