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ŞI cercetări 

REUTILIZAREA CLĂDIRILOR VECHI (I) 

EXPERIENTA ISTORICĂ DIN ANTICHITATE Sf EVUL MEDIU . . 
Volumele c lădite ş i s paţiile amenajate nu sînt elemente inerte; 

chiar dacă au o dinamică abia perceptibilă, ele duc o viaţă a lor, 
< desea palpita ntă ş i presărată cu neaşteptate răsturnări de situaţie. 
Această v i aţă , c l ăd i1· ile ş i a menajările existente (deci avînd o vechime) 
ş i -o împart cu cele neproiectate încă sau aflate pe planşetele arhi
tecţ ilo r, cu ce le predate la cheie viitorilor utilizatori. Ea (exi stenţa) 
se con s umă sub cele mai diverse forme înscrise între intervenţii 
de restaura re sau refolosire ca materiale de construcţie, înt re 
demolare şi reconstitui re, înt re modernizare şi întreţinere . 

Reutili zarea fondului clădit (monumente, clădiri protejate, 
alte construcţii) prin schimbarea de destinaţie, prin modernizare 
ş i redotare, prin varierea gabaritului a evoluat de-a lungul timpului 
osc ilînd între avantajele materiale, economice şi cele culturale 
sau de rep rezentare. Nu în ultimul rînd refolosirea fondului de 
cl ădiri vechi se înscrie între principiile unui nou mod de viaţă 
„ecologic". Rolul arhitectului şi marja de intervenţie profesională 
pot căpăta în această acţiune regeneratoare dimensiuni şi valenţe 
nebănuite, cu condiţia să accepte reactualizarea fundamentelor 
meseriei sale. 

El trebuie să renunţe la tradiţia demiurgică şi să ocolească 
pretenţiile mercantile ale beneficiarilor fără scrupule. El poate 
deveni o componentă pozitivă în creşterea firească a lumii şi prin 
cunoaşterea lecţiei conţinute în reutilizarea fondului clădit 
moştenit. 

Seria articolelor ce urmează să fie publicată de RMI începînd 
cu acest număr încearcă să prezinte unitar nu numai experienţa 
din acest domeniu (vechi şi în acelaşi timp nou) , dar şi şansele 
viitoare ale intervenţiilor asupra fondului clădit moştenit pentru 
reutilizarea lui polivalentă. Va fi trecută în revistă evoluţia din 
punct de vedere tehnic, urbanistic, estetic, statistic etc. a inter
venţiilor pe clădiri existente, după care vor fi analizate reali zările 
prezente şi perspectivele reutilizării fondului clădit moştenit . 

1. Intervenţii spontane în antichitate 

Conturarea unui sistem teoretic de abordare constructivă a 
procesului de reciclare se poate sprijini pe experienţa practică 
a trecutului chiar dacă exemplele cercetate nu au fost totdeauna 
rezultatul unor preocupări planificate. Clădirile în funcţiune au 
constituit din cele mai vechi timpu ri obiectul nu numai al deg radă
rilor de tot felul, dar au fost supuse şi unor intervenţii nedistructive. 
În majoritatea cazurilor, aceste intervenţii se înscriau, sub dife
rite forme, în preocuparea ce viza prelungirea duratei de folosinţă, 
în efortul de menţinere într-un circuit valoric dinamic, pe scurt , 
făceau parte dintr-o activitate de reciclare a cadrului clădit . Evi
dent, practica de recuperare, refacere şi refolosire a evoluat cu 
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precădere în zonele de concentrare a fondului clădit: aşezările 
umane compacte - oraşele. 

Ca formaţiune social-economică, mod de organizare şi exploatare 
a teritoriului, produs cultural-artistic, oraşele există de cîteva mile
nii. Nu toate oraşele de azi au această vîrstă, dar unele (Atena, 
Roma - în Europa) au fost locuite în permanenţă peste 15-25 de 
secole, ele constituind un fel de imense depozite de materiale, 
însumări de volume şi spaţii, colecţii de stiluri etc. (stivuite în 
parte sub formă de clădiri) care pot şi trebuie să fie reciclate. 

Din perioada de început a oraşelor (mileniile 111-11 îen .) s-au 
păstrat unele componente de ansamblu (amplasamentul, părţi 
din schema stradală), dar extrem de puţine clădiri (de regulă, inutili
zabile astăzi). Explicaţia trebuie căutată pe de-o parte în timpul 
scurs pînă în prezent (fatal chiar şi pentru materiale naturale 
durabile), în producţia redusă de fond clădit realizat cu materiale 
şi tehnici rezistente, pe de altă parte, în eficacitatea factorilor 
dist ructivi naturali, dar mai ales artificiali (teama de revanşă 
impunea atunci desfiinţarea totală a duşmahului pînă la ştergerea 
tuturor urmelor lăsate de acesta). 

Totuşi au existat preocupări privind reciclarea unor clădiri, 
părţi ale acestora sau pur şi simplu a materialelor înglobate. Este 
de presupus că majoritatea intervenţii/or de recuperare, recondiţio
nare ş i reutilizare s-au desfăşurat întîmplător, spontan, fiind în 
unele cazuri obligate de conjunctură (criza de timp, materiale, 
mînă de lucru). Prezenţa intervenţi i lor reciclatoare trebuie pusă 
în seama dificultăţilor de exploatare şi prelucrare a materialelor 
naturale de construcţie (datorită caracterului rudimentar al 
uneltelor) şi ca urmare a problemelor de transport de la carieră 
la şantier. Aşa se explică de ce reciclarea primitivă (a materialelor 
de construcţie) ocupă un loc predominant, începînd cu constituirea 
acelor fundaţii succesive (numite „teii") din Mesopotamia (mileniile 
111-11 îen.) pînă la terasele ş i rampele realizate la palatele din 
Creta (mi I. 11 îen .) prin umplerea ruinelor cu var şi argilă. 

O altă formă de reciclare con stă în adăugirile treptate sau în 
continuarea unor clădiri pentru realizarea de ansambluri. Mai multe 
faze de extindere au fost semnalate la palatul cretan din Mallia 
(sec. XX-XV îen.) în timp ce la Cnossos (începutul mileniului 
li îen.) ans~mblul a rezultat din unificarea unui număr de clădiri 
existente. ln cazul incintelor sacre din Karnak, Egipt (de pildă , 
templul lui Amon sau cel al lui Horus, realizat în etape din sec. XII 
pînă în sec. li îen.), ca şi în cel al complexului de palate din 
Persepolis, Persia (sec. VI-IV îen.) se constată extensiuni 
succesive în care arhitecţii au luat în considerare clădirile edifi
cate de predecesori. O variantă a acestui tip de intervenţie 
constă în realizarea de corecturi sau completăr i tematice : 
astfel templul peripter al reginei Hatshepsut de la Medinet Habu 
(sec. XIV îen .) a fost transformat ulterior în templu închis prin 
încorsetarea între două incinte, în vreme ce templul lui Sethos I 
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1. Troia antică. Secţ iune idea lă , sugerînd formarea structurilor succesive pe 
acelaşi amplasament 

de la Abydos, Egipt (sec. XIII îen.) a fost completat de u rmaş ul 
său .cu d ouă c u rţ i preced ate de un pilon. 

ln Orientul antic au fost semnalate şi primele lucrări care pot 
fi incluse în categoria recons trucţiilor ş i restaurări/or, cu feluri tele 
lo r var iante . Astfel în sec. IX îen. hitt itii reconstr uiesc aseza rea 
de la Teii Halaf ut ilizînd edificii a nter i~are , iar două sec~le mai 
tîrz iu la Babil on se reface templul ze i ţ ei lshta r, menţinîndu-se 
pl anu rile d ina inte. Se pare î n să că repa raţii (cu int e nţii de rest au
rare) s-au rea lizat mai r:!ev reme în Egipt : în sec. XVîen. Tuthmosis 
IV resta u rează ş i compl etează monumenta lul Sfinx de la Giseh, 
iar Am enophis III este comandita rul resta urării templului zeiţei 
Mut de la Karnak, un seco l mai tîrz iu . Probabil că număr ul cl ă
di r ilo r reparate (poat e ş i restaurate) a fost mai mare, dar ele at,J, 
d i s păr u t împ reu nă cu sem nele inte rvenţiilor suferite , victime 
ale diverselor catac li sme naturale , dar mai ales ale multelor răz
boaie sau ale d istruger ilo r din timp de pace (între care t rebuie 
ami ntite cele pet recut e sub urmaş ii reginei Hatshepsut, sec. XV, 
ş i ai lui Eh naton, sec XIV îen etc.). Totu ş i în vîltoarea atîtor eveni
ment e d ist ructive de care abundă întreaga isto rie a anti chităţii, 
apare gest ul semnificativ pe multiple pl anuri (inclusiv cel al acti
v ităţii de reciclare) petrecut în anul 539 îen . cînd regele persan 
Ci rus li cel Mare cu ce reşte vestitul Babilon, fără în să a- l supune 
di st ruger ii . 

În antichitatea greco-romană se reîntîlnesc formele primare 
de reciclare amintite: utili za rea cl ăci iri lo r existente pentru pro
cu rarea de materia le brute folosit e la terasamente şi fasonate, 
utili zate la construi rea de c lădi r i noi. Este cazul s ubst r ucţiilor şi 
zidu rilo r de sprijin de pe Acropola atenian ă (sec. V îen.), ca şi al 
altor acropole şi agore din lumea greceas că, dar mai ales al ample-

2. Karnak, Egipt, 
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Ansamblul de cult dezvoltat între sec . XVI- IV î.e.n. 
în jurul templului lu i Amon 

„ .• 

lor lucrări de terasa mente reali zate de romani pentry reconstruc
ţi a oraşelor di st ruse din provinc iile anexate imperiului (de la 
Numantia, Spania, cucer it în 133 îen. la Troia, unde ampl asamen
tul a fos t ni velat d upă 86 en., Seleucia cucerit în 164 sa u Palmi ra 
distrus în anul 273 etc.). So l uţia se regăs eşte ş i în cazul unor 
ansambluri loca le ori c l ădi r i precum Termele lur Traian (114 en.) 
la ale căro r s ubst r u cţ ii s-a folosit mater ial d in Domus Aurea a 
lui Nero. (sec. I) 

Prezenţa materialFlor refolosibile constituie una din explica
ţiile menţinerii ampl asa mentelo r ; un alt argument, îndeosebi 
în caz ul ci v ili zaţiei g receşti , este legat de valoareo s imbo/î că o 
locului . Templul Herei din Olimpia a fost refăc ut pe acel aş i ampl a-

• 
• 
• 
• 
• 
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3. Luxor, Egipt 
Ansamblu/ templelor dedica te lui Amon, Mut şi Honsu 
în două faze de contru cţie (sec. XV- X III 1.e. n. ) 
legate prin portice 

4. Samos, Asia Mică 
Pe amplasamentul templul ui Herei (670 î.e.n ). 
s-au succedat anterior trei refaceri , urmate p înă 
înainte de 330 î.e.n. de a/te două cl ădir i de cul t. 

sament de t rei ori (ultima oa ră, în jurul anului 600 îen.), ce lebrul 
Parthenon din Atena (438 îen.) se află pe locul unor temple pre
cedente, templul din Sardae (Asia Mică) dedi cat Artemize i a fost 
şi el reclădit pe fu n d aţiile celui anterior după 356 îen. Se pare 
că în unele s ituaţii s-a recurs la o formulă rar în tî lni tă, aceea de 
reconstituire identi că precum la Artemisionul din Efes, incendiat 
în 356 îen., unde prnbabil s-a folosit o parte din vechiul material 
litic, aşa cum s-a procedat la Gardae (unde s-au reutili zat coloa
nele). O var i a ntă a reconstituirii se întî lneşte la Li ndos (insul a 
Rodos), unde s-au imitat Propileele de pe Acropola atenia n ă . 

Exemple de refolosire a ampl asamentului ş i d ţ refacere (u neori) 
pretins identi că a unor clădi r i se întîlnesc ş i în c iv ili zaţia romană . 
Templul l1ii Jupite r Capitolinus, ca şi ce l al Diosc urilo r, ambele 
d in Roma, au cunoscut de-a lungul timpului (sec. VI-I îen .) un 
număr de reconstrucţii. Ni ci clădi r ile civile nu fac excepţie : 
Bas ilica Aemili a (edificată în 179 îen .) este refăc1tă în întregime în 
sec. I îen. , odată cu Palatul Curiilor (Curi a Hostilia) c l ădit din 
nou sub Caesar . 

În perioada imperiului se concretizează ideea de „monument", 
de protejare a celor afl ate în stare bună şi de refacere (poate 
chiar restaura re) a celor deg radate. Vespas ian (69-79) este inti
tul at „conservator al edificiilor publice ş i restaurator al celor 
privat e" , contir1 uînd şi dezvoltînd o activitate ini ţ i ată cu două 
secole înainte : în t impul lui Sylla este refăcut templul Fortunei 
din Praeneste, puţin după aceea s-a reclădit templul Vestei din 

http://patrimoniu.gov.ro



Roma. Într-un fel, împăraţii romani se mîndreau cu activitatea 
de reclădire a monumentelor: Augustus a reparat templul Con
cordiei, în vremea dinastiei Julia Claudia este reconstruit Templul 
Capitolin din Pompei, sub Hadrianus este refăcut Panteonul din 
Roma, în timpul lui Aurelian se reclădeşte Templul Soarelui 
de la Palmyra etc. Interesant este faptul că romanii repară ori 
refac temple şi clădiri publice preluate de ei în provinciile cucerite: 
Augustus termină un templu în insula Philae, Marc Aureliu reedifică 
Artemisionul din Efes. 

Gustul pentru reconstrucţii (poate chiar resta urări şi reconsti
tuiri) a permis şi realizarea de soluţii mimetice precum la Villa 
Hadriana, un complex monumental situat la Tiveli, lîngă Roma, 
unde, după anul 120, împăratul Hadrian a reprodus clădiri şi situri 
văzute în timpul călătoriilor prin imperiu. Se află acolo un teatru 
grecesc, o altă clădire imitînd „Stoa Poikile" din Atena, un complex 
amintind de calea de acces la templul lui Serapis din Canopae, 
Egipt, terasa „Tempe" ce reface valul omonim din Thessalia etc. 

Pragmatismul manifestat în utilizarea clădirilor explică şi numă. 
rul mare de corecturi, completări sau înlocuiri parţiale la care 
au fost supuse acestea. Sub Augustus, de pildă, au loc transfor
marea şi extinderea marelui teatru din Pompei, un secol mai 
tîrziu unor operaţii asemănătoare le sînt supuse teatrele greceşti 
din Efes şi Milet (acesta din urmă datînd din sec. IV îen.). Basilica 
lui Maxentiu (edificată în anul 309 en .) este modificată sub Con
stantin prin schimbarea intrării de pe o latură pe alta (din mot.ive 
urbanistice), în timp ce arcul lui Janus, realizat în acel a şi secol 
(IV en.), este rezultatul unor operaţii mai complicate, el fiind 
compus din piese de construcţie recuperate de la alte clădiri, 
puse în operă după canoanele vremii. Cea mai spectaculoasă 
intervenţie pare să fi avut loc la Basilica din Pompei, unde coloanele 
separînd navele (înalte de peste 10 m) au fost înlocuite cu o supra
punere de ordine. 

O altă posibilitate de reciclare a clădirilor existente a constat 
în integrarea lor în ansambluri dezvoltate de-a lungul timpului. 
Exemplul cel mai caracteristic îl reprezintă forurile realizate în 
mai toate municipiile vastului imperiu. Pentru racordarea clădirilor 
dezvoltate pe diverse axe sau avînd volumetrii diferite, arhitecţii 
au utilizat o gamă de edicule şi elemente de construcţi~_ ri nedite 
de forme poligonale, curbe, aşa cum se poate constata în ansam
blurile dezvoltrite parţial r.eplanificat (Forul roman, Cîmpul lui 
Marte la Roma). Ulterior legătura dintr~ clădiri şi „scenografia 
spaţiilor puhlice reprezentative" s-a făcut prin colonade şi por
tice. Primele încercări au avut loc la Roma, unde s-au înconjurat 
-spre protejare -templele din „Largo Argentina" (sec. III îen.) 
declarate monumente. Intre 54-46 îen, pentru a da Forului 
lui Caesar un aspect unitar, tavernele au fost dublate de un portic, 
soluţie adoptată la scară mai mare în cazul Forumului din Pompei. 
În oraşele din afara Italiei, de la Efes (Calea Arcadiană) şi Palmyra 
(Marea Colonadă) pînă la Timgad şi Leptis Magna, colonad ele 
şi porticurile au permis menţinerea într-un cadru urban unitar 
(chiar dacă de faţadă) a clădirilor riverane construite neplanificat. 

Tn cazul arhitecturii domestice, cu pretenţii mai modeste de 
reprezentare, reciclarea ia formele uzuale ale t ransfor mărilor, com
pletărilor, extinderilor de tot felul, aşa CLJm se poate constata 
în zonele rezidenţiale nu numai de la Pompei şi Herculan um, dar şi 
din numeroase alte oraşe ale imperiului roman. Acest prag mat ism , 
exemplificînd caracterul de sinteză al producţiei de ar hitectură 
realizate de către romani, este însă complet abandonat cînd se 
află în joc probleme vitale: în timpul dinastiei Fl avia s-a recurs 
la demol area demonstrativă a Casei de Aur a lui Nero, după cum, 
la finele războaielor punice (146 îen.), Cartagina a fost complet 
distrusă, amplasamentul fiind arat cu plugul, fără nici o intenţie 
de a refolosi (chiar documentar) substanţa construită. 

În sistemul de aşezări umane de pe teritoriul României se 
întîlnesc încă din antichitate cele mai diverse forme de reci
clare a fondului clădit. Aşezările fortificate din Munţii Orăştiei 
(Costeşti, Blidaru, Piatra Roşie, Sarmizegetusa), const ituind pe 
un teritoriu de cca 150 km 2 centrul regatului dac, s-au format 
într-o perioadă mai lungă, perfectîndu-se şi completîndu-se trep
tat. Distr use parţial după primul război daco-roman din 101-102 en, 
refăcute în grabă, ele sînt definitiv nimicite cinci ani mai tîrziu, 
folosind apoi drept carieră de piatră . Pe ţărmul Mării Negre se 
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5. Efes, Asia Mică, 
Refacerea relativ identică (gabarite, planimetrie, detalii) a templului zeiţei 
Artemis după incendiu/ din 356 î.e.n. 

constituiseră anterior (sec. VII-V îen.) coloniile greceşti Hist r ia, 
Tomis, Callatis, care au avut aceea_şi existenţă agitată, fiind dis
truse şi refăcute de mai multe ori. ln cele aproape două secole de 
administraţie romană (106-271 en) au fost reconstruite şi ext inse 
unele din foste.le aşezări dacice, utilizînd în continua.re amp lasa
mentul iniţial. lncepînd cu a doua jumătate a sec. III en., perimetrele 
aşezărilor s-au restrîns, unele clădiri publice, de cult sa u militare 
din partea centrală fiind transformate în locuinţe provizorii de 
către populaţia săracă rămasă pe loc. în perioada romano-b izantină 
(sec. IV-VII en.) v iaţa orăşenească a continuat în Dobrogea prin 
folosirea mai departe a vechilor vetre, o parte a s ubstanţei clădite 
părăsite servind la extragerea pietrei de construcţie. Alături de 
formele primare ale reciclăn i lutilizarea materialelor la substrucţ ii, 
precum poate la amfiteatrul din Ulpia Trajana, platforme, ase
menea celei pentru Marele sanctuar reconstruit de la Sarmizege
tusa, ori fortificaţii ca la zidul de incintă de la Histria, al cărei 
perimetru a scăzut treptat între sec. V îen - 111 en), apar şi alte 
soluţii, mai puţin cercetate. La cetatea dacică de la Blidaru (sec. I îen -
li en) s-a menţinut vechea incintă extinsă printr-una nouă. Recon
strucţii (preluînd ace laşi amplasament şi în mod variabil vechea 
volumetrie) se întîlnesc la Histria (templul arhaic al lui Zeus 
Polienus, refăcut în perioada elenistică), în presupusa Argedava 
(sanctuarul cu colţuri rotunjite), la Remula (clădire publică pro
babil cu dest inaţie de baie). Cercetări mai atente în perimetrul 
fostei Capitale, Ulpia Trajana, au evidenţiat lucrăr i de reparaţii 
şi extindere la Palatul Augustalilor, la terme şi Amfiteatru . Nu 
este exclus ca reciclarea să se fi desfăşurat şi în alte forme . 

6. Priene , Asia Mică 
Asamblarea a două case orăşeneşti (sec . I l.e.n.) şi adăugarea unui peristil 
în curtea interioară 
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8. Roma, Forul lui Caesar 
Diversele clădiri se compun într-un ansam blu 
şi prin intermediul portice/or de legătură 

0 000 0 000 00000 0 

7. Roma, ansamblul templelor din Largo Argentina (sec. // - /// f.e .n.); 
unul din primele exemple de protejare a monumentelor 

,,, ,...:=-==------::..-=.=== ====":.·::::::.-- == o Wii ~ ,,,,,,,,,,,~ 
I 

I 

'1 ,, 
1, 
f 1 ,, ,, 
ii ,, 
li ,, ,, ,, ,, 

ii 
// 
I/ =- I ,, ,, , . 
11;\ 11 
I I ._, )1 I ,, ,, 

fi 
I/ ,, 

11 1, [QJ 
I 

• 

• • • • 

• • 

• 

• 

o 
o 
o 

OJ 
• 

• 

• • • • • 

I' 

• • • 
„ 

• 

• 
• 

• • • 
------- ===::::....::==----- --. -;-, -';.-:. ':'-_ ':"'.. _--;-, :-. -::: __ :-::' __ - . -- - -::...-

1110 30 

O O OO O OOOOO OOOO OCOVO G 

o o c ooo0oooo o o ooo o o o 

2. D iversificarea recic l ăr i i în evul med iu 

Antichitatea a l ăsat moştenire, în Asia Mică şi în regiunile 
învecinate Mării Mediterane, un important fond clădit, executat 
în parte din mate riale durab ile (pi at ră , mai puţi n cărămidă) . 
Efectele politico-administrat ive şi social-economice ale destrămării 
imperiulu i roman s-au res imţit şi asupra modului în care gene
raţiile ulterioare, organizate în alte orînduiri,, au înţeles sau au 
fost în stare să se folosească de avuţia transmisă. ln ci uda pierder ilor 
imense (prin distrugere în timpul războaielor sa u degradare în 
urma părăsirii şi neutilizări i), partea de fond c lădit locati v şi institu
ţional păstrată a făcut obiect ul unei reciclări extinse ş i mai ales 
diversificate. 

Înainte de a cerceta diverse le forme de reciclare, merită atenţie 
cîteva soluţii care au căpătat, datorită repetării, caracterul unor 
fenomene de masă. Este ştiut că o i mportantă parte din reţeaua 
de aşezări (îndeosebi cu caracter urban) , generate sa u dezvoltate 
în timpul administraţiei romane în Europa, a contribuit ulterior 
la fundamentarea şi extinderea urbanizăr ii medieval e. Vetrele 
multor oraşe din Italia (Bologna şi Tor in o, Pav ia şi Florenţa), dar 
şi din restul continentului (de la Londra la Trier, de la Lyon la 
Cluj) au fost preluate şi utilizate de comunităţile urbane din Evul 
Mediu în cele mai diverse forme. Aceasta a însemnat, înai nte de 
toate, extinderea valorii simbolice a amplasamentului de la obiecte 
la întregi ansambluri şi aşezări. A presupus apoi menţinerea în 
folosinţ ă a unei părţi din fondul clădit cu aceeaşi destinaţie, precum 
şi reintroducerea în circuit de utiliza~e a altor componente din 
substanţa clădită cu o nouă funcţiune. ln ace l aşi timp se păst rează 
în mare structura planului, poate şi ceva din raportul dintre spa
ţiile publice şi cele private sau chiar din împărţirea în proprietăţi 
Translarea în Evul Mediu a vetrelor romane nu a decurs fără pro-' 
bleme : ca urmare a decăder ii vi eţii urbane (în timpul marilo r 
migraţii -sec. IV- VIII en. - dar şi după aceea) populaţia a 
scăzut, folosind doar parţial structurile c l ădite moştenite. Astfe l 
oraşul Koln va ocupa în jurul anu lui 900 mai puţin de jumătate 
din suprafaţa utilizată în sec. IV en. (cînd avea 50 OOO locuitori); 
în Evul Mediu oraşul f\lîmes a preluat doar o ci nc ime din vechea 
incintă romană . Se pare că Roma număra în sec. VI - VII en. cîteva 
mii de locuitori, în timp ce Florenţa a atins abia în secolele IX-X 
nivelul de populaţie existent pe vremea imperiului roman. Utili 
zarea în parte a fondului clădit moştenit din aritichitate (utilizare 
posibilă numai prin ajustări ş i modificări de tot felul) expl ică 
de ce restul s-a degradat profund, atît din cauza lipsei de între
ţinere cît şi pentru că a devenit un depozit cu materiale de con
strucţie uşor şi ieftin de procurat . În fostele provincii (de pild ă, 
în Germania) acest proces s-a accelerat, deoarece populaţia, aflată 
încă în fază rurală de dezvoltare, nu s-a aşezat în oraşe, ci a l ături 
de vatra acestora. 

Într-un asemenea context nu e de mirare că , pe măs ura regene
rării şi dezvoltări i vi eţii urbane după secolele X-XII, fond ul cl ăd it 
preluat din ant ich itate a fost spol iat fără mi l ă . Extragerea materiale-
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9. Roma, Pantheonul lui Agrippa, una din cele mai vechi clădiri aflate ln folo
sinţă, în ciuda furturilor masive de materiale din evu/ mediu. 

10. Roma, Basilica lui Ma xentiu, 
Mutarea intrării de pe latura scurtă pe cea lungă , ln l egătură cu adaptarea 
la situaţia urbanis tică 

lor de construcţie (îndeosebi piatra, mai rar metal şi cărămidă, 
dar şi lemn) a fost urmată fie de prelucrarea acestora, fie de pune
rea în altă operă în forma lor proprie. În multe cazuri, prelucrarea 
a presupus arderea în cuptoare de var: clăci irile formînd sanctuarul 
lui Esculap din Epidaur, părăsite la finele erei păgîne, au devenit 
carieră de piatră sau au servit ca materie primă pentru producerea 
varului; pînă în secolul al XIX-iea, ruinele sanctuaru lui lui Apollo 
din insula Delos, ca şi cele de pe Acropola Atalizilor din Pergam, 
evacuat după cucerirea de către turci (sec. XIV), au avut aceeaşi 
destinaţie. Exemplele includ şi numeroase monumente din eooca 
romană, transformate de regulă în cariere de piatră, lucru favo
rizat de însăşi tehnica de construcţie recurgînd la placaje de piatră. 
Atît în provincii (în Galia, la Arena din Lutetia-Paris, în Germania, 
la termele din Trier, în Dalmaţia la ansamblul din Split), dar mai 
ales în Italia, la Roma, impresionează mulţimea de c l ădiri rămase 
fără îmbrăcămintea de piatră (marmură). Aceasta era recuperată 
de pe edificii de cult (Templul lui Antoniu şi al Faustinei), de pe 
monumente funerare (Mausoleu l lui Hadrian), de pe clădiri comer
ciale (Forumul lui Traian), chiar de pe palate imperiale (Domus 
Augustana). Jefuirea fără scrupule a vechilor clădiri a condus chiar 
la dispariţia unor monumente importante, precum Templul Dios-

11. Extinderea în etape a Cetăţii 
dacice de la Blidaru (sec . I e.n . ) 

12. Amfiteatru/ din Sarmlzegetusa, utilizat ca fortăreaţă - re ţugiu lmpotrlva 
barbarilor (sec. IV-VII e.n.) drept carieră de piatră ln evul mediu şi azi, 
ocazional, ca scenă pentru spectacole cu sunet şi lumină 
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eurilor (const ruit în anul 6 e.n. pe locul unuia din tele mai vechi 
temple din Forum). Altele, precum celebr ul Pantheon, au fost şi ele 
sărăcite de diferite podoabe: în anul 655 împăratul Bizanţului, 
Constant li, dispune recuperarea ţiglei aurite de pe acoperiş, 
un mileniu mai tîrziu (în an ul 1632) papa Urban VIII ordonă extra
gerea componentelor de bronz de peste portic pentru a fi folosite 
la Catedrala San Pietro. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate 
în secolul al XVI-i ea, după alte două sute de ani fiind înlocuit 
placajul interior. 

Fondul clădit în antichitate (nu numai la Roma) a constituit 
în Evul Mediu timpuriu un frecvent vizitat depozit de piese de 
construcţie ce puteau f1 utilizate fără modificări: la basilica San 
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Paolo fuori le mura, edificată după sec. IV e.n., s-au utilizat fusuri 
de coloane recuperate din alte c l ădiri, la Santa Sabina, c l ădită 
în sec. V e.n., s-au montat coloanele de marmură grecească ale 
unei c l ădiri din sec. li . Comerţu l cu piese de constr u cţ i e extrase 
din ruine le Romei a depăşit chiar hotare le Ita lie i: la Capela lu i 
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13. Schimbare de dest inaţ ie: un mausoleu roman transformat in biserică creştină, 
Santo Constanza, Roma, sec. IV 

14. Capidava ; fazele de reutilizare desfăşurate între sec. li - sec. X I 

=== 

8 J. 
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~ RUT/JR/ CASTRU SEC. li 
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~~=j ŞAll( CASTEL sec VI 

:„„.i:„: LOCU!NTE SEG . 1-t-X 

::t:ic LOCUlllT.E SEC. X - XI 

Carol Cel Mare de la Aâchen s-au folosit multe co loane antice 
din porfir de provenienţă romană, împărat ul Otto cel Mare a 
dispus aducerea unor cap itele din Italia spre a fi montate la dom ul 
din Magdeburg (961). 

O a l tă interve nţie reciclatoare la scară mare, tipică începutului 
de Ev Medi u, a constat în adaptarea la ceri n ţe l e noi i s ocietăţi a 
unu i mare număr de clădiri ant ice. Unele c l ăd iri au fost reamena
jate pentru cultu l creştin, îndeosebi în Italia ş i pe teritoriul fostu
lui Bizanţ, unde fondu l clădit moştenit as igura mai mu lte oferte. 
La Roma au suferit asemenea intervenţ ii templul lui Antonius 
şi al Faustinei (141 e.n.), reamenajat în sec. XI în bi ser i că (San 
Lorenzo in Miranda), mausoleu l fiicei împărat u l ui Constantin 
(326 e.n.), astăzi biserica Santa Constanza, baz ili ca lui Junius 
Bassus şi binecunoscutul Pantheon, devenit în 608 e.n. biserica 
Santa Maria Rotonda. Cu două seco le mai devreme, mauso leul 
împăratu l ui Galerius de la Salonic a fost transformat în biserica 
Hagios Georgios, în t imp ce biserica Panag ia din Atena (sec. VI) 
a fost amenajată în ceea ce pare să fi fost o sa l ă de lect ură aparţi 
nînd bibliotecii lui Hadrian (sec. li e.n.). La Split, mausoleul împă
ratu lui Dioc letian a de11enit în Evul Mediu timpuriu Catedrala 
oraş u lui, fostul temp lu al palat ului fiind transformat în baptisteriu. 

O altă funcţiune pentru care se ada ptează vechile clădiri este 
cea defen s i vă. Colosseul din Roma devine după secolul XI fortă
reaţa baron ilor din familia Frangipani, în timp ce mausoleul lui 
Hadrian a fost transformat în fortăreaţă papală, fiind legat de 
ansamblu l Vaticanu lui. La Corstantinopol zidu l de a părare a in clus 
arcu l de triumf al lu i Teodosius li (423 e.n.) sub forma unei porţi 
(Porta Aurea), iar palatul lui Dioc l eţian din Da l maţ i a s-~ meta
morfozat după sec. VII într-o aşezare fortificat3, Sp lit. ln acest 
d in u rmă caz intervenţ i ile asupra c l ăd i r il or preluate nu au modi
ficat radical constitutia acestora, în ciuda schimbăr ii de destinatie. 
Sit u aţ i a este însă alta în ce le cîteva exe mple de reutili zare, ~ ub 

15. Nucleul roman preluat in planimetria oraşului Lucea, Italia 

formă de comp lex fortificat, a unor amfiteatre romane. La Nîmes• 
în urma unor mi ci intervenţii, clădirea (cu o ca pac itate de 25000 
locuri) a fost co nvertită în sec. VII e.n. în fortăreaţă. Cinci seco le 
mai tîrziu, arcade le vor fi umplute ş i vor primi la par!ea s uper ioară 
turnuri crenelate, iar la bază taluzuri ş i şanţ uri. ln inte rior se 
va dezvolta un orăşe l care va fi demolat. în sec. XVIII, după care 
amfiteatru l va fi adus la forma iniţi a lă. ln multe cazuri, c l ădirile 
moştenite din antichitate au preluat destinaţii rez idenţi ale. La 
Florenţa, amfiteatrul, transformat în locuinţe care prin extin
dere vor ocupa şi s paţiul liber, traversat de st răzi , a fost as imil at 
de oraş ul medieva l pîn ă la ştergerea aproa pe a tuturor urmelo r. 
O soluţie intermediară apare la Lucea, unde s-a u păstrat ş i contu 
ru l e li ptic, dar şi s paţiul interior transformat în pi aţă publi că. 
Piaţa Navona din Roma descinde, la rînd ul e i, dintr-un ansa mblu 
antic (stadionul lui Domitian), flancat de locuinţe, ame najat în 
Evul Mediu ca loc de desfăşurare a serbăr il or populare. 
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16. Florenţa, Cartieru/ Santo Croce; reutilizarea amfiteatrului roman 

Dacă în Europa Centrală ş i de A pus, în prir:iele secole după 
destrămarea imper iului roman , a pred om inat reut i l izarea fondulu i 
c l ăd i t moşten i t, ulterior real izarea de construcţ i i no i (care în 
imperiul biza ntin ş i -a păstrat în continuare impo rtan ţa) îş i va 
re lua l~cu l pr ior itar, împlet ind u-se loca l cu i ntervenţ ii rer icla
toare . Int re formele simple de reciclare întîlnite se numără 
ridicarea de clădiri pe fundaţii ex i~tente , extinderi le locale pre
cum şi gr uparea în ansambluri . ln Anglia, un n umăr impor
tant de biser ici got ice s-au în ă lţa t peste fundamente răcn2s e de 
la normanz i (îng lobînd uneori ş i porţ i un i de z i dăr i e). ln cazul 
Catedrale i d in Du rham se ev i de nţ i ază (poate) un exemplu de 
rec iclare plan i ficată: edificarea, rea l i zată în etape, a avut la bază 
fu ndaţi i existente (sau prevăzute) i n i ţ i a l. Uneor i, ca în cazul clă
dirii de cult d in Colchester , E0 sex, fu n daţii l e ut i lizate se spri jineau 
pe s ubstr ucţi i păstrate d in vre mea roman i lor. So luţ i a se întîl neşte 

17. Cluj Napoca - Suprapunerea teritoriilor locuite indică posib1/itatea conti
nuităţii în exploatarea cadrului construit 

VE C!IEA CETATE 4 CLUJUL UI (PROBABIL 
PE LOWL UNUI CASTRU ROMAN ) 1 PRll1A 
Z ONA LOCU!T.4 IN EVUL NcO!U ( SEC.X!-Xll} 

ş i pe continent: la Milano biser icil e San Nazzaro ş i San Si mp li
cian o st au pe fundamente şi naşt er i de z i dăr i e mai vechi, alte 
refacer i pe fundaţii rămase în urma distruger il or ş i incendi i lor 
se întîlnesc la Hersfe ld ş i Hil des heim etc. Ext inderea (în planul 
solu lu i) rep rez intă de departe cea mai frecve ntă formă de reci
clare, ju st i fi cată în Evul Med iu, pr in defic i enţe de pro iectare 
(s ubaprec ierea gabaritelor necesare în pers pect i vă). Adăug i r i de 
capele (abside, pr idvoare , turnur i ş . a .) neprevăz ute i n i ţ i a l se 
găsesc la major itatea clăd i r il or de cul t bizant ine şi romanice. 
Sînt de notat t u rn u r il e-clo potniţă de la Sa nt 'Apol l inare in 
Cl asse la Ravenna sa u de la Santa Mar ia in Cosmed in la Roma, 
cape lele adă ugate la biser ica Sf. D imi trios din Salon ic sa u la bise
rica constr u ită de Con stant inos Lips (908) d in Con st ant inopol, 
cele al ipite de-a lu ng ul secole lor la nave le domur ilor d in Mainz 
ş i Speyer, prid voarele rea lizate ulterior la bi ser ici le Sf. Serg ios 
ş i Bachus de la Constant inopo l, catedrala Sf. So fi a d in O hr id ori 
San Vitale d in Ravenna etc. Ext inder i le de mari d imens iu ni, cupla
rea c l ădir il or sa u legarea pr in cor pu ri intermed iare au cond us 
la rea lizarea de comp lexe clăd i te, reflectare a concepţ i e i mai 
avansate în pl anu l act i v i tăţ ii de rec iclare, conc ret i za bi l ă prin mij 
loace uzuale. Este cazul comp letăr ii ş i di v ers ifi căr ii dest i naţi il or 
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18a Istanbul / CC'.nstantinopol, realizarea unei piserici cu cupole din tr-o bazil ică 

cu trei nave şi precedarea e i printr-o curte în portic (sec. VI) 
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18b Istanbul/ Constantinopol , Biserica construită de amiralu/ Lips (sec. X) 
căreia i s-a adăugat Capela Paleologilor (sec. X II I), fn spaţiu l central prin 
realizarea unei cupole pe arce s-a renunţat la sprijinele verticale. 
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19. Ansamblu/ Catedra/ei din Voraster, sec. XIII-X/V. 
Biserica principală cu extinderea, curtea interioară cu portic, capela , 
baptisteriu/ 

unor clădiri cărora li se anexează corpuri noi: biserica din Hosios 
Lukas (Grecia) primeşte (în anul 1020) un katholikon, martyrionul 
evanghelistului Ioan din Efes este precedat de un atrium -for
mulă 1ntîlnită şi la Sf. Sofia din Constantinopol (sec. VI e.n.) ca 
şi la San Clemente din Roma, fiind difuzată ulterior sub diverse 
foi-me: marea bazilică de la Pliska tsec. IX), bazilica Sf. Petru din 
Roma (sec. IV-XIV), biserica din Laach (sec. XII) etc. O variantă 
de ext indere prezentă în lumea bizantină a constituit-o cuplarea 
clădirilor de cult: biser ica Pantocratorului din Constantinopol 
(sec. XII), compusă din două edificii racordate printr-o capelă, 

este exemplul caracterist ic, dar în aceeaşi familie pot fi citate şi 

biserica de !a Hosios Lukas , precum şi cea, tot din Constantinopol, 
r idicată de Constantinos Lips. 

Majoritatea ansa mblurilor închegate în perioada medieva l ă n-a u 
avut la bază un pl an prest abilit prin adăugiri succesive. O parte 
din complexele religioase (San Giovanni in Laterano din Roma, 
sec. IV-XIV, cel de la Posec, Dalmaţ ia , sau Sf. Maria de la Efes, 
Asia Mică , ambele construite după sec. VI e.n.) se dezvoltă după 
sisteme de axe rectangulare, eliminînd astfel corpuri de legătură 
sau de marcare a îmb in ărilor nereuşite. Soluţia se regăseşte şi 

în cazul clădirilor civile precum ansamb lul palatelor imperiale 
de la Constantinopol ~sec. IV-XIV) înglobînd de-a lungul unui 
mileniu numeroase componente (palat ul lui Constantin cel Mare, 
cel al lui Teodosi u, hypodromul, palatul Bukoleion etc.) sa u com
plexul palate lor imperiale (de asemenea puţin cercetate) de la 
Ravenna (extinse după sec. VI e.n.). Extinderea întîmplătoare, 

ocolind ordinea geometrică, se întîlneşte mai puţin în ansamblurile 
religioase, cît mai ales în cele civile, dar nu mai recurge la para
vane, cum se proceda în Roma a ntică . Majoritatea oraşelor medie-

10 

va le, fortificate, fondate între sec. X-XIV, de la Sibiu pînă la 
Bruges, de la Avignon pînă la Stockholm, cupri nd ansambluri 
centrale dezvoltate neplanificat prin includerea de c l ădiri exis
tente în compoziţii libere . 

Nu lipsesc nici forme deosebite de reciclare, care pretind 
îndrăzneală tehnică, bune cunoştinţe inginereşti şi cunoaşterea 

a mănunţită a clădirii pe care se intervine. Un exemp lu îl constituie 
cupola refăc ută de la Sf. Sofia din Constantinopol după cut remuru l 
din anul 558 e.n„ refacere care a redus desc hiderea mărind înălţi
mea secţiunii . Refaceri mai mult sau mai puţin identice se regă

sesc în Evul Mediu aproape peste tot de la Catedra la din Canter
bury ş i domul din Speyer, pînă la bi serica măn ăstirii San Zeno 
din Verona ş i Catedrala din Chartres (toate din sec. XII), inter
venind adesea după incendii sa u războaie , ba chiar după greşeli 
de proiectare şi execuţie . 

20. Mănăstirea Maria Laach din Germania sec. XI-XIII; Modificarea accesului 
la două aliniamente, ultimul format de o curte Interioară cu portic. 
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21. Biserica S(. Atanas ie , Nic u/iţe / (sec. XIII) 

Tot din Constantinopol, la fosta bazilică Sf. Irina (534), tavanu · 
plat (p robab il din lemn) a fost înlocuit după un incendiu printr-o 
cupolă şi o boltă cilindrică realizate din cărămidă. Intervenţii 

ingenioase au avut loc asupra unor clădiri , iniţial de plan bazilical, 
transformate în edificii, cu cupolă, dispusă uneori la intersecţia 

navelor perpendiculare: bisericile Hagios Titos din Gortyna, 
Macedonia (sec. VI-VII e.n.) şi Chrisokephalos din Trebizond, 
Turcia (sec. X) ilustrează această evoluţie. Trecerea de la un sistem 
de acoperire la altul, mai avansat, permite ş i unele modificări 

structurale, precum la biserica d în Constantinopol clădită de 
Konstantinos Lips (sec. X), unde, după sec. XV, prin realizarea 
unei cupole sprijinite pe patru arce, s-a renunţat la cîteva spr ijine 
vertica le. Mult mai devreme (sec. XI), în timpul remodelăr ii domu
lui din Trier, coloanele de granit au fost transformate în piliere, 
la Ravenna, unde bisericii Sant'Apollinare in Classe i s-a ridicat 
nivelul pav imentului (sec. XV), bazele coloanelor au fost îngropate, 
fiind incluse în fundaţie . Înzidirea coloanelor a avut loc şi la bise
ricile Santa Maria de Naranco din Leon şi cea din Bradford-on
Avon (sec. IX-X). Astfel de consolidări sînt frecvente în Evul 
Mediu: tot la Bradford-on-Avon s-a înzidit loggia, în Ravenna, 
Id turnul de la Sant'Apollinare in Classe s-au umplut ferestrele 
bifore, capelele alipite de navele de la Rydar holmskyrka din 
Stockholm au rolul unor contraforţi (după sec. XV), la catedrala 
din Strassbourg bazele turnurilor din sec. XII au fost reunite 
pentru a permite înălţarea· unui turn unic mai înalt (după 1450), 
la catedrala din Sf. Quentin consolidarea s-a realizat sub forma 
introducerii de ancore. Se pot cita şi exemple de străpungere 

a unor pereţi precum la Sant'Apollinare în Classe la Ravenna, 
unde s-au tăiat ferestre bifore sa u de înlocuire a unor co mpo
nente din sistemul de rezistenţă, precum la catedrala din Canter
bury tsec. XI I). 

Şi pe teri tori ui Rom âniei societatea medievală a preluat o 
parte din structurile urbane închegate în antichitate. Cazurile 
în care s-a utilizat mai departe ter itoriul vechi lo r oraşe sînt totuşi 
puţin numeroase (precum la Cluj sau Constanţa). Aceasta se explică 
prin relativa lipsă de corespondenţă dintre noile str ucturi sociale 
şi cadrul clăd it moştenit, prin existenţa unor tradiţii urbane 
insuficient de trainice, şi mai ales prin frecvenţa şi amploarea 
distrugerilor survenite în timpu l marilor migraţii. În sec. IX-XI 
apariţia reşedinţelor cneziale de la Moigrad, Biharea, Morisena, 

22. Cetatea de Scaun Suceava; schema zonelor de intervenţie de-a lungul unui 
secol (sec. XIV- XV) 

23. Evoluţia iniţială a oraşului Sibiu, adăugiri succesive la patrimoniu/ clădit 
anterior, atlt la nivelul oraşului, cit şi la scara ansamblului central sau al 
sistemului de fortificaţie (sec. XII - XVI) 
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mai vechea pr·ezenţă a aşezărilor romano-bizantine de la Vicina 
sau Hîrşova se leagă de unele forme primare de recicl are (cum 
ar fi recuperarea materialelor durabile). Amfiteatr ul de la Sarmi
zegetusa (sec. li e.n.), fortăreaţă refugiu după retragerea aure
li ană (sec. IV-VII), a devenit carieră de piatră în Evul Mediu. 
Biserica din Dens uş (sec. XII-XIII) dovedeşte o preocupare 
deosebită pentru refolosirea de material litic (poate şi ceramic) 
provenit din vec hi ec.Jificii romane. Un exemplu interesant îl oferă 
biserica Sf. Atanas ie de la Ni c ul i ţel, care a cunoscut (după sec. XIII) 
nu mai puţin de trei ext inderi succesive, dezvo ltate pe axul longi
tudinal spre vest . La marea catedrală romano-catolică de la Alba 
Iulia, diferitele componente s-au adăugat de-a lungul mai multor 
faze des făşurate între 1247-1356. Preluări ale unor clădiri existente 
ş i înglobarea în ar,sambluri mai mari se întîlnesc la Cetatea de 
Scaun a Sucevei (sec. XIX-XV), ca şi la Castelul Huniazilor de la 
Hunedoara, unoe între 1409-1446 au loc prefaceri cu caracter 
defensiv, în timp ce în a doua jumătate a secolului XV efortul 
este concentrat as upra creşterii confortului şi a menajărilor este
tice. Experienţa reciclatoare din Principatele Române cuprinde 
ş i intervenţii deosebite. Astfel, la începutul sec. XIV, vechea basi 
li că catolicădin Cîmpulung îşi schimbă destinaţia în bi serică orto 
doxă, iar un secol mai tî rz iu la biserica epi scopa lă de la Curtea 
de Argeş meşte rul adus de Ne2goe Basa rab recurge, după unele 
ipoteze, la înglobarea zidăriei unei clădiri vechi în noul edificiu . 
O so luţie îndrăzneaţă se a plică în timpul domniei lui Ştefan cel 
Mare, cînd, după ridicarea unei bi serici de zid la Volovăţ, vechea 
biserică de lemn (atribuită de legendă lui Dragoş Vodă) a fost 
desfăcută şi remontată la Putna. 
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SUMMARY 

The revaluation of old buildings was a permanent concern of the people 
even if in the Antiquity andin the Middle Ages the rule of destroying the 
enemies' settlements was widely spread. 

lnitiall y the recyc ling of the built substance took the primary form 
(quarry for construction materials) and it was met spontaneously . 

Nevertheless, as far back asin Antiquity the problem of protection was 
taken into account and thus the problem of the continuous reusing of the 
buildings that were considered important (monuments) . 

The refore , towards the end of the slave-system and then i n the Middle 
Ages the inte rve ntion solutions applied on the inhereited buildings were 
diversified . These so lutions take both simple forms (reuse of the buildings 
locations or settlements as in the case of those erected by the Romans) 
and more complicated forms (extension on the horizontal and on the verti
ca l, replacement of components etc.) preparing the later e x peri ments of 
the transition period from feudali sm to capitalism . 
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