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li Experienţa istorică de la Renaştere până la finele secolului al XIX-iea 

Conştientizarea efortului ·de reciclare 

Între perioada Renaşterii ş i cea a clas icismului se consumă ceea ce 

s-ar putea numi cel mai amplu efort de valorificare a fondului clăd it 

moştenit din antich itate. Deşi diverse etape din dezvoltarea unor zone 
ale continentului au căpătat numele de Renaştere (se vorbeşte de o 
„renovatio" carolingiană şi de alta ottoniană între secolele IX-XI, ca ş i 

de o „renaştere paleologă" în secolele XIII -XIV), numai m işcarea care 
a po rn it din It alia seco lului al X IV- iea a îmbrăcat forma une i 

redescoperiri active a producţiei de arhitectură din Roma antică . 

Renaşte rea şi apoi clasicismul nu au i nfluenţat activitatea de reciclare 
decât în măsura în care reevaluând arhitectura din antichitate au 

dete rminat trecerea de la formele primare la cele evoluate de 

recuperare, re fa cere şi refolosire a fondului clădit moşte nit. Dar 

efervescenţa teoret i că legată de cercetarea, eva luarea ş i 

reactual izarea vechii arhitecturi a condus ş i la unele so l uţii practice 
demne de interes . 

Pornindu-se de la i niţiative mai vech i, în t impul Renaşterii se 
înmulţesc actele legislative privind protecţia şi conservarea clădirilor 

decretate monumente, care sunt cercetate amănunţit ş i pentru care 
se fac uneori propuneri de reparare şi chiar restaurare. În 14'.25 se 

emi te o ordonanţă papa l ă care prevedea desf iin ţarea c l ădir i l or 

parazitare ce aduc prejudicii monumentelor, un secol mai târziu (1534) 
la Roma se interzice adosarea clăd irilor noi de cele vechi protejate, în 

1646 se impune apărarea tuturor ed ifi ci ilor antice . Între timp la 
Vatican s-a înfi i nţat un Comisariat al Anti chităţi l o r , postul de comisar 

fiind ocupat de-a lungul secolului XVI pe rând de Rafael , Bramante, 
Michelangelo , Leonardo. În 1455 se interzice folosirea clădirilor antice 

de pe cuprinsul Romei drept carieră de materiale pentru construcţ ii ş i 

câteva decenii mai târziu (1490) se iau măsuri pentru stăv ilirea 

înstră i nărilor de antichităţi . Exemplul Romei este preluat şi de alte ţări: 
în Suedia ex i stă din 1630 un directorat al anti c hităţi l o r cu răspunderi 
privind protejarea monumentelor; în Anglia se interzice ridicarea de 
clădiri neautorizate în centrul vechi al oraşe l or; în Germania s-a început 

după 1450 o inventariere a monumentelor provenite de la romani etc. 

Dar tot în Italia se conturează primele elemente teoretice şi practice 
ale unei ştiinţe a conservării şi restaurări i clădiri l or vechi. Primul pas îl 

constituie cercetarea substanţei păstrate în Peninsu la Italică , real izarea 
de relevee ş i încercarea unor reconstituiri. Printre primii se află Rafael 

care stud i ază clădirile din ansamblul fo rurilor Romei , propunând în 
unele situ aţ ii so luţ ii de consolidare ş i reparare a acestora. După 

exemplul său, aproape toţi artişt ii renascentişti activi ş i în domeniul 
arh itecturii au făcut cercetări pe clădiri antice. Dintre lucrările publicate 
se numără Tratatu l lui Giacomo Vignola din 156'.2 ca şi cel al lu i 

Andrea Palladio din 1580 unde sunt prezentate ş i vestig ii antice din 
Franţa. Cu un secol mai devreme , Ciriaco di Ancona identificase 
monumente romane în timpul une i excursii prin Orient şi Balcani 

(1435-144 7), relevându- le şi făcând unele propuneri de reparare . 
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În secolele XVII -XVIII au apărut diverse lucrări dedicate artei şi 
arhitecturii romane: după Poggio Bracciolini cu a sa „Ruinarum urbis 
Rom ae descriptio", Flaminio Vacca cu pri mul jurnal arheolog ic 
„Memorie di varie antich ita di Roma" (1707) ş i mai ales Giambattista 
Pironesi care scoate între 17 48-1756 celebrele „Vedute din Roma" ş i 

„Le antichita romane" , se interesează de patrim on iul ant ic şi 

ce rcetători din alte ţă ri (Stephan de Perac, J. P. Letaroui lly, J. J. 
Winckelmann etc.). Dacă concluziile studii lor asupra monumentelor 
Italiei se vor regăsi în producţia de arhitectură renascenti stă şi barocă, 

ce rcetările (mai frecvente în sec. XVII I-XIX) asupra vestigiilor vechii 
arhitectu ri greceşti îş i vor găs i reflexu l în c reaţia clasicismului . Deş i 

începutu l l-a făcut J. J. Winckelmann prin descrierea rezultatelor 
săpăturilor de la Pompei ş i Herculanum (după 1755), o contribuţie 
i mportantă au adus-o dările de seamă publ icate de Society of 
Dilettanti din Londra (începând din 1769) despre „The Antiquities of 
Jon ia", lucrarea lui W. Wilkins „Antiquities of Magna Graecia" (1808) 
dar mai ales tratatul lui James Stuart ş i Nicholas Revett „The 
Antiquities of Athens" tipărite între 1762-183'.2. Prin aceste lucrări s-a ~1 pus la punct modul de inventariere ş i s-au perfecţionat tehnici le de I 
cercetare şi relevare a monumentelor fără a se clarifica posibi litatea de 1 

evaluare, sursele de fi nanţare a lu crărilor de protecţie ş i reparare, ,

1 
so l uţii l e de ut ili zare etc. În mod paradoxal, concomitent cu 
reconsiderarea patrimoniului antic (care treptat nu va mai f i folosit 
drept carieră de materiale de construcţie) , cade în dizgraţie producţia • 
mai recentă, de pi ldă cea de factură gotică (în timpul primei Republici ~ 

F~~aj . I 
În ciuda difuzării unei atitudini noi, pozitive faţă de vec hiul 

patrimoniu , nu s-a renunţat cu desăvârşire la formulele de recicla re 
primară. Probabi l că exemplele de utilizare la substructun, l ucrări de I 
terasamente ori con strucţ i i defensive s-au împuţinat, dar preluarea I 
pietrei de construcţ ie , a materialelor ceramice sau a pieselor metalice 
pentru refolosirea la clăd iri noi a continuat. Se ştie că piatra celor două 
ş iruri de arcade demontate d upă 131 '.2 din partea de sud-est a I 

Colosseum-ului a folosit la clădirea mai multor palate din Roma între 
care Palazzo Venezia, început la 1455 de papa Paul li (auto r 
necunoscut), Palazzo delia Cancellaria (atribuit lui Bramante), edificat 
între 1483-1511 de card inalul Riario , Palazzo Farnese, construit de 
papa Paul II I (fostul card inal Farnese) pe baza unor planuri ale lui 
Sangallo cel Tânăr, Michelangelo, Vignola ş i Giacomo del ia Porta. 
Abi a la jumătatea secolu lui XVIII , în timpu l papei Benedict XIV 
(17 40-1758) a fost trecut în rândul monumentelor protejate. 

Colosseum-ul din Roma nu rămâne singurul exemplu: alte clăd iri şi 

ansamblu ri antice nu numai din Italia, dar ş i din Franţa , Span ia, 
Germania, Dalmaţia au fost utilizate mai departe drept cariere de 
piatră, mai puţin pentru producerea de var. Aceeaşi soartă (cu 
excepţia aproape inex pli cabilă a Sf. Sofia) trebuie să o fi avut şi 

patrimoniul clădit preluat de tu rci după cucerirea Imperiului bizantin: 
amplul efort constructiv ce a urmat căde rii Constantinopolului din 
1453 poate fi în parte explicat prin prezenţa acelui imens depozit 
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de materiale de construcţ i e (piatră, marmură etc.) pe care l-au 

constituit fortif i caţii le oraşului, zona central ă , ansamb lul palatelor 

imperiale din care s-au păstrat atât de puţine urme. În afara capitalei 

Imperiului otoman, în provincii le incluzând vechile oraşe greceşti căzute 

în ruină (Efes, Pergam , Milet etc.), în lipsa unui alt debuşeu , materialul 

litic a fost transformat în var până la începe rea marilor campanii 

arheologice din sec. XIX. 

În timpul luptelor religioase din Europa secolelor XVI-XVII intervin 

de asemenea fo rme de reciclare primară. În afara schimbări l or de 

destinaţie (preluarea de către unele comunităţ i a lăcaşurilor de cult ale 

altora) ş i a di strugerilor (din timpul Războ iului de 30 de ani, 

1618- 1648 ş.a . ), multe clă di r i t re bui e să fi fost demolate 

demonstrativ pentru a folosi în altă parte materialele. Probabi l că aşa 

s-a întâmplat cu lăcaşurile de cult protestante din La Rochelle , 

Montauban, Cog nac sau Baux ( Franţa) după lichidarea opoziţie i 

hughenote de către card inalul Richelieu (1628). 

La soluţii apropiate s-a recurs ş i în unele perioade ale revoluţiilor 

bu rgheze din Angl ia (1642) ş i Franţa (1789) . Între sch imbările de 

clestin aţie frecvent întâlnite în Franţa se înscriu transformări l e clădiri l or 

expropriate de la autorităţile b i sericeşt i în ateliere şi depozite mi litare, 

mai rar în dotări publ ice. Bisericile St. Pierre ş i St. Frambourg (sec. 

XI-XII I) din Senli s (n u departe de Pari s) au devenit grajdu ri ale 

Roma, palatele Farnese şi „de/la Cancelleria" 
(sec. XV-XVI) unde s-au folos i/ materiale din 
monumente antice (Colosseum) 

cavaleriei şi hambare pentru furaje , Couvent des Carmes (sec. XIV) a 

fost transformat în magazin militar ş i înch isoare la fel cu fostele clădiri 
monasti ce de la Saint Germain des Pres (sec. XI) sau Palatul 

Luxembourg (1627) din Paris. Fostul complex cistercian de la Noinlac 

(provincia Berry) a adăpostit o fabrică de porţelan, iar Notre Dame des 

Victoire (sec . XVII) a fost reconvertită în bursă . Palatele aristocraţiei au 
devenit sedii ale noi lor in stituţii : Palatul Bourbon (1722) a fost numit 

Maison de la Revolution în timp ce Palais Royal a ajuns complex 

comercial şi de alim entaţie pub li că. Multe clădiri de cu lt au căpătat 

destinaţii politice. St. Sulpice (sec. XII) a devenit Templul Victoriei, iar 
celebra Notre Dame, Templul Raţiunii . 

Au existat şi cazuri de reciclare primară p l anificată: la Arras , o 
capelă relicv i ară sau la Reims, biserica St. Nicaise au fost demolate 

de un grup mobil specializat , deoarece depăşeau limita si luetei urbane, 
iar materialul rezultat folosit la alte clăd iri. 

Tot în timpul Revo luţiei Franceze a fost dezvelit acope rişu l 

mânăstiri i din Chartres ş i demontate piese metalice de la Catedrala din 

Auch pentru a fi utilizate la fabricarea de arme şi muniţii. 

Ş i în această perioadă se regăseş t e formula adăugirilor şi 
extinderilor, a regrupărilor şi constituirii de ansambluri cu variante 

cunoscute şi inedite . În cazu l clădirilor de cult se întâlneşte frecvent 

cazul adăugiril or de tu rn u ri -clopotniţă ş i capele laterale. La San Spirito 

din Florenţa (1445) campanila datează din 1506, San Giorgio dei 

Greci din Veneţia (1538) primeşte campanilul în 1587, biserici i Santa 
Maria delie Grazzie din Milano (1465) i se adaugă corul în 1497. 
Adăugi ri locale se real izează peste tot ca urmare a corecturilor sau 
completărilor teo retice: Catedralei din Bruges i se al i pe şte turnul 

central în 1567, primăria med i evală din Kăln capătă un portic în 1571 , 
la Paris Saint Sulpice (1655) obţi ne turnuri le cu un secol mai târziu. 

Uneori adăugirile depăşesc volumul clăd irilo r iniţ i ale la care au fost 

anexate: Catedrala din Granada (1563) a fost al i pită unei vechi Capele 
regale. 

Cuprinderea clădirilor existente în compoziţia unor ansambluri 

proiectate treptat poate f i exemplifi cată pe larg în perioada Renaşterii 
ş i Barocului . În Italia ansamblurile sunt de dimensiuni mai restrânse, 

ref lectând limitele f inanciare ale comanditarilor. În domeniul arhitecturi i 

civile poate f i citat Palatul Pitti (cel mai mare complex după cel al 

Vaticanului) extins în trei etape (sec. XV, XVI ş i XVIII). Un caz cu totul 
aparte îl reprezintă Catedrala Sf. Petru real izată între 1506 ş i 1656 pe 

baza planuril or furnizate de mai mulţi arhitecţi , care , preluând 
segmentele executate anterior le-au continuat pe baza altor planuri de 

ansamblu. Exemple interesante se întâlnesc în Franţa: ansamblul de la 

Fontainbleau înce ut de Francisc .1 ş i continuat sub toţi regi i până la 

Ludovic XV, ce l de la Blois conturat între secolele XI II -XVI I, sau 

Louvre , început în 1546 ş 1 extins până recent (1989 - cu pri lejul 
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Kăln , Primăria veche, căreia i s-a adăugat În sec. XVI un portic 
renascentist 

Foinlainbleau, extinderea În etape a ansamblului medieval (sec. XVI-XVIII) 
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bicentenarului Revoluţiei franceze). O concepţie avansată în planul 
reciclării prin includerea obiectelor existente în compoziţii extinse o 
vădesc câteva ansambluri din Anglia. La Whitehall Palace din Londra 
John Webb a inserat într-o compoziţie rectangulară închisă Sala de 
banchete construită după 1619, în timp ce în ansamblul Spitalului 
regal de la Greenwich (sec. XVII) , cu o compoziţie rectangulară 
d eschisă , au fost integrate două clădiri existente „The Oueen 's 
House" şi „King Charles's Block". Într-o compoziţie mixtă s-a extins 
ansamblul palatului regal de la Praga început în sec. XII şi continuat 
timp de peste patru secole . Datorită condiţiilor locale arhitecţii au 
trebuit să imagineze o varietate de forme pentru corpurile de legătură, 
efort evitat de pildă la Ansamblul Central din Nancy unde racordurile 
au fost executate sub formă de colonade (procedeu folosit de romani 
cu altă finalitate) . 

Lărgirea orizontului teoretic ca şi îmbogăţirea practicii constructive 
a permis arhitecţilor renascentişti şi baroci abordarea unor soluţii 
novatoare în domeniul reciclării. Transformarea felului de viaţă s-a 
reflectat şi în arhitectura timpului, clădirile vechi (nu numai dintre cele 
nefinisate) primind faţade la modă. Ospedale Maggiore din Milano 
(1456) primeşte o altă faţadă în sec. XVII, clădirile gotice ale 
bisericilor San Francisco din Rimini şi Santa Maria Novella din Florenţa 

. Londra, aşa-numitu l Greenwich 
Hospital, unde două clăd ir i dife rite au 
fost cuprinse într-o compoziţi e amplă de 
Christopher Wren (sec. XVII) 

sunt remodelate la nivelul faţade i în mani e ră re nascenti stă (după 

1459) , un secol mai târziu Michelangelo unifică faţadele clădirilor din 
Piaţa Capitoliului. Una din cele mai complexe remodelări volumetrice a 
rea li zat-o Pall adio la Bazi li ca din Vi cenzo ( 1444), o s tru ct u ră 
medievală îmbrăcată în haine renascentist-baroce (1515-1614). În 
secolele XVII-XVIII mai multor clădiri de cult din Pari s (St. Gervais în 
1621, Saint Etienne du Mont 1625, St. Sulpice 17 49, St. Eustache 
1787) li se reînnoiesc faţade l e, de regulă cele principale (vest) . Moda 
actu a li ză rii faţadel o r se re g ăs e ş te în Eu ro pa ce ntra l ă (Palatul 
Lichtenstein din Praga) ca ş i în Scandinavia (Palatul Wranghel ş i 

altele) stimulând chiar real izarea de clăd iri noi ce mimează diferite 
monumente: astfel Arhiepi scopul Eftimie din Novgorod a dispu s 
reproducerea bise ricii Ivan no Opokah (sec. XII) într-un complex din 
1453, Palladio reface la Vicenza (1584) un teatru roman (Teatro 
Olimpico) în timp ce capodopera sa „Villa Capra" (1567) este i mitată la 
Ch iswick ş i la Mereworth Castle , Angli a (1725) , James Stuart 
(1713- 1788) reface, în unele din operele sale, alura vechilor temple 
greceşti , iar la Viena Karlskirche (1737) este flancată de două replici 
ale Columnei lui Traian. 

Secolele XV-XVIII înregi strează un important salt calitati v în 
intervenţiile asupra clădirilor existente , nu în ultimul rând ca urmare a 

progreselor înregistrate în studiul mecanicii aplicate la construcţii. Din 
acest interval au rezultat cele dintâi lucrări cunoscute de supraetajare: 
prima pare să-i revină lui Michelangelo care a realizat în 1548 un al 
doilea etaj peste Palazzo Farnese (1530). Alte asemenea intervenţii , 

determinate de trecerea la construcţia intensivă în condiţiile accentuării 
procesului de urbanizare, sunt cunoscute la Veneţia: Palatul Pesaro 
(1679) a fost etajat trei .decenii mai târziu, iar etajul superior al 
palatului Rezzonico (1667) a fost executat în 1756. Cu totul ieşită din 
comun a fost cl ădirea Campanilei (1579) peste anticul Tabularium 
roman, devenit prin reorientare şi amenajare Palatul senatorilor din 
Piaţa Capitoliului. 

Concomitent, au loc şi alte procese de remodelare a substanţei 
clădite prin regruparea clădirilor de pe vechile parcele înguste tipice 
Evului Mediu. La Roma Palatul Massimi (1536) a rezultat din alipirea a 
două clădiri organizate pe axe diverse. La Praga, Primăria veche şi 

Palatul Thun-Hohenstein (sec. XVIII) au fost realizate prin regruparea 
ş i transformarea mai multor case medievale, la fel ca la Oslo unde 
Palatul Anker (1755) a luat locul a cinci clădiri mai vechi . Alt fel de 
remodelare a clădirilor existente este cel exemplificat prin Palazzo delia 
cancelleria din Roma (1498) încorporând o bazilică antică (San 
Lorenzo în Damasc) şi mai ales prin Santa Maria degli Angeli edificată 

de Michelangelo (sec . XVI) în locul acelei „Cella media" din fostele 

terme ale lui Diocletian, conservând în mare parte decorul ş i d i spoziţi a 

i nte rioară a edificiului antic . 

În tre exemplele de excepţie care se înscriu la loc de onoare în 
evo luţia practicii de reciclare se numără interve nţiil e conducând la 

„dezghiocarea" structurii interne a clădirilo r . Determinate de schimbări 

importante în desfăşurarea funcţiunilo r (de pi ldă creşterea nivelului de 
iluminat) s-au realizat străpunge ri ale înve li ş ului cl ădi rilor : înlocuirea 

tavanelor prin bolţi luminate de sus (ca la biserica lui Constantinos Lips 

de la Constantinopol, sec. XV ori la Catedrala din Florenţa unde domul 

lui Bramante se r id i că peste o clăd ire de factură gotică) sau perforarea 

de ferestre ş i luminatoare (precum la Sant Apollinare in Classe din 

Ravenna dar mai ales la Catedrala din Toledo, unde Narciso Tome 

realizează în 173'.2 un luminator ingenios între nervurile gotice din sec. 

XIII). 

Intervenţii riscante au loc atunci când în miezul clădirilor existente 

se execută case ale scării în manieră barocă . O primă încercare poate 

fi apreciată „Escalera dorada" de la Catedrala din Burgos (sec. XVI). 

Un secol mai târziu Bernini realizează la Vatican (1666) Scala Reggia 

dar abia în sec. XVIII Balthasar Neumann va perfecţiona intervenţia în 
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cele câteva scă ri reamenajate în vechi reşedinţe nobiliare : precum 
palatul din Bruchsal ( 1733) şi castelul din Bruhl ( 17 48) dar ş i în 
ansambluri bisericeşti, ca la mânăstirea din Ebrach (1719). 

Concomitent, s-a câştigat experienţă într-un domeniu aplicat cu 
precădere după secolul XIX: demontarea, deplasarea ş i remontarea 
un or obiecte de mare greutate. Este vorba deo camdată de 
translatarea unor sculpturi sau piese de mobilier orăşenesc cu caracter 
decorativ, operaţii care nu s-au mai efectuat din antichitate (cea 
egipteană ş i romană). O dată cu sistematizarea Pieţei Capitoliulu i 
acolo vor fi remontate statuile colosale ale Dioscurilor precum ş i 

monumentul ecvestru al împăratului Marc Aureliu (1548) . Majoritatea 
acestor operaţii executate la Roma au fost pregătite ş i conduse de 
Domenico Fontana, autorul reabi litării celor două columne (a lui Traian 

şi Marc Aureliu) prin folosirea ca soclu pentru statui le sfinţi l or Petru şi 

Paul . Tot el remontează între 1585-1590 pe actualele amplasamente 
mai multe obeliscuri egiptene: cel din Piazza del Popolo , cel din Piaţa 
Sf. Petru (fost în faţa circu lui lui Nero) precum şi cel din faţa catedralei 
San Giovanni in Laterano. Alte deplasări de obeliscuri au loc în secolul 
XVII I, pregătind terenul pentru diverse intervenţii inedite , implicând 
eforturi ş i cunoştinţe tehnice superioare. 
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Roma, Palatul Massimi realizat prin alipirea a două clăd i ri de căt re 
Michelangelo 

Proiectul lui Pal ladio pentru vila Capra, reutilizat în Marea Britanie 
(la Chiswick) 
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Roma, tran sfo rm area unei p ă rţi din 
foste le terme ale lu i Diocletian (sec. III) în 
clădire de cult (biserica Santa Maria degli 
Angeli , sec. XVI) 
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Viena, plasarea în faţa bisericii SF. Karl Borromeus a unor replici ale columnelor 
antice de la Roma (1737) 

Toledo, lanternoul tăiat de Narciso Tome în colaterala Catedralei pentru 
iluminarea unui altar secundar (1732) 

Secolele XVIII -XIX marchează apariţia sau perfecţionarea unor 
materiale, tehnici şi utilaje noi în construcţii. 

Momentul începerii restructurărilor orăşeneşti, plasat la jumătatea 
secolului al XIX- iea, poate fi socotit ca un punct de separare în 
activitatea de reciclare a fondului clădit. Pe de o parte, acesta nu mai 

corespundea cerinţelor funcţionale, sanitare, de siguranţă etc. pe de 
altă parte, prin dispariţia unei importante părţi a acestuia se pune 
pregnant problema valorii cu lturale (istorice, estetice etc.). Corelarea 
cu progresele în domeniul materialelor, tehnicilor şi utilajelor de 

construcţie, cu generalizarea în sectorul urban a legilor şi conceptelor 
economiei de piaţă pune acut problema oportunităţii reciclării 

moştenite . 

Ca de atâtea ori în istorie , ş i conceptu l protecţiei ansamblurilor, a 
substanţei clădite considerate global, a fost formulat prea devreme: 
aplicarea lui în practică se va difuza abia după al doilea război mondial , 
după luarea la cunoştinţă a imenselor pierderi datorate conflagraţ i ei 

dar mai ales a demolărilor planificate ca urmare a politi c ii de 

reconstrucţie a localităţilor . 

Începutul acestei politici, rezultat al reacţiilor faţă de activitatea de 
reciclare (reacţii parţial manipulate de dezvoltarea indust ri ei 
construcţii l or ş i a „capitalizării" acesteia), a fost făcut o dată cu 

programul de restructurare a lui Haussmann la Paris (mijlocul secolului 
XIX). 

În cele trei ţări române se întâlnesc, la scara şi în diversitatea 
corespunzătoare, unele din tipurile de operaţii recic/atoare amintite, în 
ciuda unei relative stagnări a vieţii orăşeneşti datorate perioadei de 
apogeu a dominaţiei turceşti din secolele XVI-XVIII. După 1700, în 
târgurile şi oraşele din Moldova ş i Muntenia, trădând încă obârşia lor 
rurală, se manifestă o serie de preocupări de ordonare şi dotare 
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Bruchsal, scara barocă realizată de J.B. Neumann (sec. XVIII) în palatul 
cardinalului von Schonborn 
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edilitară. După introducerea administraţiei austriece în Banat, unele 

din oraşele distruse în timpul operaţiilor militare se reconstruiesc 

complet (precum Timi şoara) dar fă ră preocupări anume pentru 

refolosirea clădirilor preexistente sau recuperarea materialelor rezultate 

din demolare. O asemenea poziţi e se explic~ mai puţin prin calitatea 

cadrului clădit anterior, cât mai ales prin schimbarea radicală a modului 

de co n strucţ i e urb an ă , mod ce în ce pu se a se contura ş i în 

Transilvania. În Moldova ş i Muntenia dezinteresul majorităţii târgoveţilor 

?entn.i c\ăcfaea În te\\nici rei1stente cu materiale c\ura'oile Î~i găse~te 

diverse ex?lica\ii 0nsta'o\litatea ?Ol\t1că, li?sa c\re?tulu\ la autoa?ărare, 

statutu l terenului etc.). Între altele, dato rită formelor specifice de 

utilizare a terenului (cum a fost embaticul , care consta în închirierea pe 

termen fix a parcelei) , locuitorii se deplasau frecvent dintr-un loc într

alt ul , demon tând ş i remontând case le de lemn . O modalitate 

asemănătoare de reciclare a clădirilor se întâlneşte în cazul bisericilor 

din suburbiile ş i satele învecinate vândute atunci când se construia un 

l ăcaş de cult din cărămidă ş i p iatră. 

Totuş i de multe ori materialul de construcţie se procura din clădiri 

mai vechi, aşa cum a fost cazul la Cetatea Sucevei până în 1777, 

când o di s poziţie domnească a interzis utilizarea monumentului drept 

carieră de piatră , tot aşa precum a încercat cu un secol mai devreme 

(1635) Vasile Lupu când a oprit extragerea de material de construcţi e 

din cu~ile domneşti de la Vaslui . 

Realizarea unor po~iuni mai complexe prin extinderea cl ădiril or 

existente folosite în continuare rămâne una din soluţiile de reciclare 

cele mai frecvente. Între 1520 ş i 1750 biserica ortodoxă din Schei -

Braşov a trăit patru faze de amplificare pe axe perpendiculare. Bisericii 

Sf. Nicolae din Suceava, ca ş i cele ale fostelor mănăstiri Bârnova şi 

B amo\Jsc\\\ I\ s-au ali?it c\e-a lungul secolului X.\Jll tumuri-clo?otni\ă. 

l_ocuin\a c\\n ansarn\Jlul Negru-\Joc\ă c\e la Câ.rn?ulung Muscel a -\ost ~i 

ea extinsă (într-un mod mai puţin uzitat) între secolele XVII-XIX. 

Re pa raţ i il e ş i refaceril e (uneori cu inte nţii de restaurare sau 

reconstitui re) păstrează însă un loc predominant în activitatea de 

reciclare. Unii voievozi sau guvernatori se l audă pentru efortul depus în 

acest sens: Matei Basarab este numit pe piatra de mormânt de la 

Arnota „înnoitor de biserici"; privitor la activitatea lui Vas ile Lupu se 

aminteşte că „a făcut de iznoavă nu mai puţin de 14 bise rici", în afara 

palatului domnesc de la l aşi, după incendiul din 1624. În Transilvania 

sunt amintiţi laudativ generalii Francisc Geszty ş i Ulisses Maximilian 

care, la interval de aproape 2 secole, au reparat Cetatea Devei. 
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Târgovişt e, extinderi ş i înlocu iri în cadru l 
ansamblulu i voievodal (sec. XIV- XV II) după Gh. 
Curinschi-Vorona 

· Braşov, intervenţi i succesive la Sf. Nicolae din 
Schei, între sec. XV - 1595) (d upă E. Greceanu) 
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Sibiu, t ran sfo rmări la casa Hecht cu modificarea faţad ei (1812) (după H. 
Fabin i) 
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Roma, propunerile lui Domenico Fontana 
pentru trasarea unor artere integrate (sec. XVI) 
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Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu, Nicolae Mavrocordat 
sau Mihai Racoviţă ca şi al ţi domnitori au finanţat lucrări de reparare la 
clădiri de cu lt sau civi le din Muntenia şi Moldova. În Trans ilvania 
secolului XVIII se refac Cetatea Alba Iulia (la ordinul lui Eugenio di 
Savoia, din 1724), şiruri de clădiri din Piaţa Mică de la Sibiu sau din 
Piaţa centrală din Bistriţa, Casa Sfatului de la Braşov (după 1770), 
Castelul Haller de la Coplean ş . a. Un gen de intervenţii caracteristic 
acestei perioade în Moldova priveşte modificarea acoperişuri l or la 
biserici le rid icate în sec. XV-XVI (cu efect asupra vo lumetriei 

generale) în timp ce în Transilvania s-a răspândit preocuparea pentru 
prefacerea exteriorului clădirilor (Catedrala din Turda, Castelul de la 
Bonţida, Casa Haller la Sibiu) în manieră barocă . 

În acest interval (secolele XVI-XVI II) sunt de notat unele premise 
legate de reconsiderarea vechilor clădiri cu valoare de monument. În 
1632 Grigore Matei Ghica trece în revistă . toate clădiri le istorice de pe 
cuprinsul Moldovei . O inventariere a bunurilor bisericeşti (implicit a 
clădirilor de cu lt) are loc d u pă 1781 în Bucovina , sub egida 
autorităţilor austriece. Preocuparea şi gustu l pentru antichitate 
determină pe principele Gabor Bethlen să-şi decoreze palatele de la 
Hunedoara şi Alba Iulia cu piese litice romane . Se pare că stolnicul 
Constantin Cantacuzino şi Dimitrie Cantemir au adus moda în 

Muntenia şi Moldova. 
Privită în ansamblu, s ituaţia din Principatele Române prezintă 

numeroase semne de racordare la experienţa europeană în domeniul 
reciclării fondului clădit moşten i t, racordare ce se va împlini în a doua 

parte a secolului al XIX-iea. 
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Paris, artere noi realizate în timpul adm1nis l1 a\1e1 lui Haussman (1853-1870) 
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Paris, Boulevard Richard -Lenorr, execu lat între 1861 - 1863 

Paris. scuarul Ca l clr aler Nolr D m- , înarnle de demolarea clădi rilo r învecinate 
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RESUME 

L'auteur montre que la transition depuis un reemploi 
spontane a la reutilisation consciente du fonds construit 
herite peut etre constat ee pendant une longue periode 
comprise entre le moyen âge et le x1xe siecle . Cela se 
doita la redecouverte de l'architecture antique (particuli
erement en ltalie) au temps de la Renaissance d'une 
part, et aux trouvailles archeologiques de la I' Ancien 
monde grec, sur le seuil du Classicisme, d'autre part. 
De fait, ces deux moments representent en soi Ies 
sommets de la reconsideration des constructions 
anciennes, autant de marches dans la configuration de 
la mentalite specifique. 

L'auteur constate ainsi la diminution du nombre de 
recyclages primaires et, en parallele , Ies premiers 
signes d'une protection des anciens bâtiments, pour 
com mencer dans le cas des exemplaires uniques a 
valeur exceptionnelle. En meme temps on y souligne 
l 'exten sion des inte rve ntion s requi ses pour la 
reutilisation (agrandissement, readaptation , groupement 
etc.) des constructions heritees, sous l'effet d'un debut 
de formation de l 'engoument pour Ies va leurs 
historiques. Enfin, compte tenu du developpement du 
secteur constructif (outillages, materieux, techniques 
etc.), ce n'est pas l'effet du hasard que pendant la 
longue periode susmentionnee se so ient auss i 
multipliees Ies interventions de reutilisation d'exception. 
Celles-ci se manifestent notamment au niveau des 
objets, car sur le plan de l'u rbanisme ell es se 
maintiennent dans une phase conceptuelle jusqu'au 
milieu du x1xe secle. 

5f:,....:oort4 

Moscova, planul lui Vasili Bajenov pentru 
extinderea ş i reconstrucţia ansamblu lui de la Kremlin 
(sfârşitu l sec. XVI II) 

Nîmes, amfiteatrul roman 
(transformat în fortăreaţă ş i ansamblu 
rezidenţial în timpul evului mediu) adus 
în situaţia iniţială la începutul sec. XIX 
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III Secolul al XIX-iea 

Între reciclare ~i reconstrucţie 
Perioada încadrată între finele războaielor napoleoniene ş i primul 

război mondial se caracterizează prin oscilaţia ce a existat pe de-o 

parte între efortul de construcţie nouă desfăş urată pe fronturi ample ş i 

pe de altă parte , efortu l justifi cat de reabilitare şi recuperare , 
recondiţionare ş i refolosire a substanţei clădite în perioada precedentă. 
Dezvoltarea industriei ş i tehnicii , amplificarea procesului de urbanizare 

ş i distribuirea mai uniformă a producţie i de arhitectură au stat la baza 
conturării me ntalităţilor ş i proiectelor privind înnoirea lumii nu numai 

sub aspect social-politic, dar şi în alte planuri , printre care ş i cel 
arhitectural-urbanistic. Un rol specific l-au jucat progresele realizate în 
perfecţionarea materialelor ş i tehnici lor de construcţie . 

În secolul al XIX-iea se conturează structurile 
organizatorice, privind inventarierea, protecţia şi 
restructurarea clădirilor cu statut de monument, parte din 
fondul clădit global. După încercările de inventariere a patrimoniu lui şi 
inten ţ iile de organizare a unor in stituţii specializate în diverse oraşe 

ital iene, se creează în 1790 la Paris un „Comitet pentru examinarea 
monumentelor publice" (transformat după 1793 în „Comisia de 
conservare a monumentelor") devenit apoi model pentru organismele 
similare înfiinţate în alte ţări (Bavaria, Belgia, Anglia, Sicilia ş . a.). 

Concomitent, se încearcă punerea la punct a unei leg is laţii specifice 
privind inventarierea ş i cercetarea, repararea (restaurarea) ş i 

întreţ i nerea clădiri l or declarate monument, asigurându-se uneori ş i 

baza materială necesară (în Franţa bugetul special defalcat pentru 
operaţ ii de conservare şi restaurare a monumentelor creşte între 
1820-1 850 de aproape 1 O ori). 

Interesu l manifestat pentru c l ădi rile-monumente se reflectă în 
marele număr de asociaţii , societăţ i , com isii etc. statale ori private 
înfiinţate. În Franţa sunt de remarcat „Comisia monumentelor istorice" 

şi „Comitetul Artelor şi Monumentelor" (1837), în Austria există din 
1853 „Comisia centrală pentru studiul ş i protecţia operelor de artă ş i a 
monumentelor istorice" , în Belgia fun cţ i onează din 1855 „Comisia 
regal ă a monumentelor", în Marea Britanie s-au înfiinţat „The 

Commons Preservation Society" (1865), „Societatea de protecţie a 
clăd irilor vechi" ( 1877) precum ş i „T rustul naţ ional pentru locurile de 
interes istoric sau frumuseţea naturală" (1895). 

În acest cadru se desfăşoară o intensă activitate teoreti că punând 
în discuţie mai puţin teza dispariţiei inevitabile a monumentelor (reflex 
al viziunii romantice a lui John Ruskin), cât principiile de urmat în 

prelungirea ex i stenţe i acestora (aşa cum reiese din activitatea practică 
ori scrierile teoretice ale lu i Giusepe Valadier, E. E. Viollet-le-Duc, G. 

G. Scott sau Camillo Boito). Intensitatea dezbaterilor teoretice, 
marcând trecerea de la restaurarea empirică la cea doctrinară şi apoi 
la cea i storică, s-a regăsit într-un mare număr de i ntervenţii pe clădiri 

declarate monumente; se remarcă, pe l ângă cele uzuale , ş i unele de 
excepţie , fie datorită scării la care se regăsesc, fie pentru îndrăzneala 
în concepţie ş i real izare. 

Secolul XIX marchează aparitia sau perfectionarea 
' ' unor materiale, tehnici şi maşini noi de construcţie: metalul 

ş i betonul armat, clădirea pe schelet, macaraua ş i buldozeru l. Modul 
de construcţie rezul tat contrastează radical cu cel trad iţional din punct 
de vedere al performanţe l or în rapiditatea de execuţie , în dimensiunea 

clădirilor şi mai ales în durata de serviciu a acestora. Se conturează 
treptat, paralel cu preocuparea pentru monumentele unicat de mare 

16 

vechime, o nouă scară de apreciere a vechiului fond clădit , compus 

din clădiri de serie cu puţine niveluri, cu structuri de rezistenţă ş i 

materiale tradiţionale (având o rezistenţă şi durabilitate mai modeste) . 

Un rol important în treptata subevaluare a acestui fond clăd it l-au avut 

ş i factorii funcţionali (renunţarea la unele destinaţii , apariţ i a de 

funcţiuni noi) ş i estetici (modificarea gustului , conturarea altor modele 

etc.). Toate acestea au avut efecte importante asupra modului de 

înţelegere a rec icl ă rii ş i asupra soluţi i l or de ales în cadrul adaptării 

oraşelor la presiunile societăţii industrializate. 

În a doua j umătate a secolul ui trecut într-un număr important de 

oraşe europene s-a trecut la restructurarea reţe l ei stradale în interiorul 

inelelor fortificate care au fost demantelate. Prin tăierea noilor artere 

de circulaţie s-a afectat fondul clădit existent încă utilizat, în timp ce 

îndepărtarea amenajări l or ş i clădirilor defensive a survenit ca urmare a 

faptu lui că nu mai îndeplineau funcţiunea originară. 

Amen ajări l e defensive de la Copenhaga au fost demolate după 

1843, cele de la Viena începând din anul 1857, centura de fortificaţii 

de la Ber li n a fost îndepărtată în 1867- 1869. Demantelarea 

instalaţii l or de apărare a continuat până după 1900, îndeosebi în 

oraşe le mari (precum Milano, Bremen, Koln , Budapesta ş.a.) aflate în 

p l ină dezvoltare şi dispunând de mijloacele necesare unei asemenea 

operaţii de anve rg ură. Acolo unde fo rtifi caţ iile au s uprav ieţuit , 

(deoarece nu se putea finanţa demolarea - precum zidurile medievale 

de la Carcassone, Franţa, constru cţi il e renascentiste de la Naarden, 

Olanda, sau Lucea, Italia, sistemul defensiv baroc de la Saarlouis, 

Franţa) ele au vegetat neştiute până la neaşteptata reabi litare sub 

formă de valori turistice , cu lturale etc. Nu rareori au folosit drept 

carieră de materiale fie pentru realizarea de substru cţii ş i modelarea 

reliefulu i, fi e pentru construirea de noi clădiri. Astfel la Bremen ş i 

Copenhaga terenu l ocupat înainte de sistemul de apărare a fost 

transformat în parc în timp ce la Viena ş i Berlin cea mai mare parte a 

fostului teritoriu fortificat a fost reclăd it. 

Operaţiile de regularizare a oraşelor reprezintă o a ltă categorie 

amp lă de intervenţii reciclatoare . Conceptul de regularizare îşi trage 

rădăc inile din lu crările lui Domenico Fontana de la Roma ş i din 

reconstrucţ ia Londrei după planurile lui Cristopher Wren (sec. XVII). 

Lucrări de regularizare urbană s-au executat, la diverse scări , într-un 

număr de oraşe precum Kăln, Dresda şi Munchen din Germania, 

Barcelona în Spania, Roma ş i Florenţa în Itali a, Stochkolm în Suedia 

etc. În mai toate cazurile s-au pornit de la modelul ş i experienţa 

realizate la Paris între 1853 ş i 1859, în timpul împăratulu i Napoleon III 

de către prefectul G. E. Haussmann. Prin străpungerea în centrul 

istoric a peste 100 km de bulevarde , flancate prin clădiri tipizate cu 

3-5 niveluri în locuind în jur de 27 500 clădiri medievale, s-au asigurat 

următoare le deziderate: 

- transferul populaţiei implicate în revo lu ţ iil e din 1789, 1830 ş i 

1848; 

- înlocuirea fondu lui clădit medieval (dezvoltat după legi proprii, 

puţin rezistent la foc etc.) prin altul nou , ordonat ş i înzestrat cu confort 

accesibi l păturilm bogate ale popu l aţiei ; 
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Începutul extinderii oraşului Copenhaga (circa 7850) 
peste centura de apărare 

- ordonarea schemei stradale şi lărgirea axelor majore avantajând 

circu laţia şi permiţând deplasarea uşoară a forţelor de ord ine şi 

represiune etc . 

În timpul regularizărilor efectuate de Hau ss mann nu se 
conturase încă notiunea de protectie a valorilor 

' ' ambientale, respectiv a segmentelor valoroase de fond clădit în 

serie deosebite de clădirile unicat cu statut de monument Noţiunea s

a definit de profesionişti şi populaţie, au făcut loc noului cadru clădit 

însoţind străpungeri le de străz i şi regularizările de pieţe (la Florenza 

Mercato Vechio , via Pietro Micea din Torino, Trafalgar Square ş i 

Kingsway la Londra, în Stockholm Karlaplan şi Sveavăgen). 

Importanţa acestor peisaje urbane a fost încă o dată evidenţiată în 

momentul modificării anturajului unor monumente precum Notre Dame 

din Paris ori Domul din Milano unde a fost afectat modul de percepere 

a dominantelor. 

Ca reacţie la linia carteziană promovată în rezolvarea unor aspecte 

ale fondului clădit (legate mai mult sau mai puţin de reciclare) la 

Viollet-le-Duc, Haussmann ş i mai târziu Le Corbusier se conturează 

poziţia organicistă a lui Camillo Sitte, care, preluînd unele sugestii de 

la Ruskin, se racordează în planuri specifice la Camillo Boito şi Patrick 

Geddes. Prin cartea sa, „Construcţia oraşelor după principii estetice" , 

el reabilitează urbanismul medieval, influenţând modul de apreciere al 

substa nţei clădite în seco lel e XI-XIV şi punând la dispoziţia 

proiectanţilor noilor „oraşe grădină" un bogat vocabular formal. 

Evident, promotorii unor soluţii radicale de înnoire a oraşelor (precum 
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Schimbarea gustului estetic În desfăşurarea procesului de urbanizare: o casă cu 

anexe din Kommern, Renania, Înainte şi după modernizare (secolul XIX-iea) 

Le Corbusier) au ignorat teoria lui Sitte , neglijând (mai mult sau mai 

puţin conştient) importanţa lor pentru conservarea oraşelor vechi. 

Pornind de la aceste precepte teoretice au fost formulate noi obiective 

precum cel al prezervării ansamblurilor urbane regăsite în practică la 

restaurarea de pildă a pieţii mari (Grande Place) din Bruxelles sau în 

imitarea unui burg medieval la Expoziţia de la Torino (1884). 

Utilizarea amenajărilor din zona fostelo1 
fortificaţii: zona de agrement şi cultură din 
Bremen, Germania 
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Ca de atâtea ori în istorie, şi conceptul protecţiei ansamblurilor, al 

substanţei clădite considerate global , a fost formulat prea devreme: 

aplicarea lui în practică se va difuza abia după al doilea război mondial. 

Evident, începerea unei activităţi organizate şi, treptat, 
mai ample de restaurare reprezintă principalul salt calitativ realizat 

de-a lungul secolului XIX în domeniul reciclării fondului clădit moştenit 

(chiar dacă numai a unei părţi infime, favorizată prin acordarea 

statutu lui de monument) . Această fază de evoluţie a restaurării 

clădirilor se caracterizează prin încercări de clasificare a suportului 

teoretic ş i prin punerea la punct a unui instrumentar tehnic de 

intervenţie apelând nu numai la materialele utilizate în clădire dar şi la 

altele noi (precum metalul, cimentul, într-o măsură betonul). 

Printre lucrările deschizătoare de drum se numără în primul rând 

cele executate în Italia, unde prioritate au intervenţi i le asupra marilor 

ruine ale antichităţii. Astfel la Roma se sto pează procesul de 

degradare a ceea ce a mai rămas din Colosseum în baza proiectului 

întocmit de Raffaello Stern în timp ce arcul lui Titus este supus unei 

operaţii complexe de restaurare, marcare a completărilor şi punerea în 

valoare prin modelarea contextu lui de către Giuseppe Valadier (1821 ). 
Tot el a condus şi restaurarea CTn baza principiilor vremii) a domurilor 

din Orvieto şi Rimini pe când Camillo Boito restaurează Catedrala Sant 

Antonio din Padova, respectând evoluţia istorică a monumentului . Unei 

restaurări istorice, supervizate de Luca Beltrami, i-a fost supus şi 

castelul din Milano (1893) în timp ce la Palazzo del Governo din San 

Marino (1894) s-a recurs la restaurarea doctrinară. 

În Franţa, după M. Grangent şi C. E. Durand, care au executat 

reconstituirea amfiteatrului roman din Nîmes (181 O) sacrificând o sală 

de teatru, un palat de justiţie şi peste o sută de locuinţe medievale ş i 

„Maison Carree" din acelaşi oraş , se detaşează F. Ch. Gau (cu 

restaurarea bisericii St. Julien le Pauvre şi a presbiteriului St. Severin 

din Paris) şi F. L. Duban (cu lucrările de la Ste. Chapelle, Paris 1840 
şi de la Castelul din Blais, 1845) dar mai ales E. E. Viollet-le-Duc, 

creator de şcoală şi doctrină, care a patronat cele mai importante 
şantiere de restaurare de la mijlocul secolu lui . Între realizările sale se 

numără bisericile din Vezelay ş i Carcassone, catedralele din Amiens , 

Chartres, Reims, precum şi Natre Dame din Paris (lucrare ce a durat 

între 1845-1866), primăriile de la Garonne şi Montreal / Yvonne , 

castelu l din Pierrefonds (1863-1870) etc . Încercând să traducă în 

practică propria teorie a restaurării sti listice el a considerat justificată 

înlătu rarea unor elemente romanice la catedrala gotică din Clermond

Ferrand , înlocuirea unor arce originale , greşit executate la catedrala 

din Evreux precum ş i adăugirea unor piese mimetice (lanternoul, 

sacristia) la Catedrala Natre Dame din Paris. Devenit cunoscut prin 
difuzarea lucrărilor sale teoretice. Viollet-le-Duc a i nfluenţat direct sau 
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prin intermediul ·s tudenţilor săi activitatea de res taurare a 

monumentelor nu numai din Franţa dar ş i din alte ţări europene. 

Practica de restaurare din Germania şi Ang lia u rmează însă căi 

proprii , intervenţiil e pe monumente făcând u-se mai nu anţat prin 

considerarea în mai mare măsură a propriei biografii. J. H. Ad ler (cu 

lucrări în Grecia şi Palestina) a restaurat monumente med ievale la 

Berlin ş i în alte oraşe , în timp ce J . Otzen s-a specializat în restaurarea 

clădiri l or de cult protestan te, recu rg ând la principii le interve nţi ei 

istorice . În Anglia s-au remarcat lucrări l e de restaurare a bisericilor 

gotice de la St. Ethelweda şi Harley conduse de G. G. Scott. Autor de 

clădiri noi CTn Anglia ş i străinătate) , istoric de arh itectură şi teoretician 

cu practi că în restaurare, el reia s oluţi i discutabi le întâlnite pe 

continent, schimbând sensibil înfăţi şarea unor monumente. În Olanda 

act i vează ca restaurator de clădiri religioase Petrus Cuijpers, influenţat 

de doctrina sti l istică în timp ce Palais Roya! din Bruxel les, Belgia, a 

fost supus în 1883 unei 11 construcţii libere". În Cehoslovacia, la Hradul 

din Praga s-au re făc ut ( 1868) pe l ângă ci lte componente "Sala 
Spanio lă" datând din secolul XVI şi s-a restaurat Palatul Czernin (la 

începutul secolului XX). În Statele Unite, pe lângă formu lele curente 

s-a recurs ş i la o s o l uţie deo s ebită: ln dependence Hali din 

Philadelphia (1731), demolat în 1781 din cauza pericolului de surpare, 

a fost refăcut în liniile originare de William Strickland (1832). 

Tăierea de artere noi prin oraşul existent: in terven ţiile lui Georges Eug ene 
Haussmann la Paris 

Consf1wrea terenului fos tei cenfw i de apărare: Ringul de la Viena, după 1860 

În afara o p eraţii l o r înscrise în aria restaurări l or (chiar dacă 
discutabile din punctul actual de vedere) , în cursul secolului XIX 
s-a completat experienţa moştenită privind alte 
interventii reciclatoare. Ca urmare a creşterii demografice ş i a 

' procesului de urbanizare se contin uă practica adăug irilo r şi extinderilor 

atât la nivelul ansamblurilor (dezvoltarea oraşelor istorice atinge acum 

niveluri fără precedent) cât ş i al obiectelor. Extinderi le palatelor Carlo 
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Alberto din Torino (1871 ), Marino din Milano (1890) şi Montecitorio 
din Roma (în jurul anului 1900) au fost determinate în parte de 
regularizarea unor zone din oraşele respective . În Anglia , odată cu 
restaurarea părţii vechi a Colegiului St. John din Cambridge se 
realizează şi extinderea într-o arhitectură apropiată în timp ce 
Parlamentul din Londra (1840-1860) poate fi considerat că se 
adaugă mai vechiului Westminster Hali (salvat din incendiul de la 
1834) pe care de fapt îl înglobează. O soluţi e apropiată foloseşte A. 
C. Pugin când construieşte Scarisbrick Hali din Lancashire (după 
183'2) pornind de la clădirea medievală restaurată în 1814. Chiar ş i 

clădiri noi sunt extinse ca urmare a completărilor tematice. Şcoala de 
Artă din Glasgow, terminată în 1898 va primi o extindere câţiva ani 
mai târziu (1909) proiectată de C. R. Mackintosh. În Germania, alături 
de extinderi tradiţionale (precum cea a palatului Babelsberg din Berlin , 
1849) se întâlnesc frecvente cazuri de completări ale unor cl ăd iri 

publice: în 187'2 s-au adăugat corpuri noi spitalelor berlineze Bethania 
ş i Elisabetha, sediul Oficiului imperial de stati stică, tot din Berlin, este 
extins în 1887. Importante lucră ri de extindere se întâlnesc şi în 
Austria: în afara complexului Hofburg datând din sec. XVIII , întregit în 
1889, prezintă interes modul în care a fost soluţionat corpul adăugat 

Bănc ii Naţio nal e Au striece (Fr. Schm idt , 1873) ca ş i real izarea 
corpu lui front de stradă al bisericii ortodoxe din Fleischmarkt (Th . 
Hansen, 1858). Această formulă de adăugire a unor corpuri care să 
facă front sp re spaţiile urbane se întâlneşte ş i în Rusia: porticu l 
Catedralei Kazan (181 1) orientând clădirea spre Nevschi Prospekt ş i 

hemiciclul realizat de Carlo Rossi în Piaţa palatului de i arn ă, ambele la 
Leningrad. O extindere mas ivă se rea l izează la Washington, Statele 
Unite, unde Capitolul din 179'2 este reclădit în 1817 ş i completat între 
1861 - 1867. 

Între ce lelalte i n terve nţi 'i reciclatoare asupra clădiri l or existente, 

frecvente de-a lungul secolu lui XIX, se numără completăril e sau 
reactualizările de faţade precum ş i transform ăril e ori remode l ări l e 

interioare, posibil de grupat în cadrul modernizărilor. Operaţi il e de 
completare sau încheiere a faţade l or sunt numeroase în Italia: între 
1857-1914 se termină faţadele (uneori după proiecte le in iţia l e, 

regăs ite , alteori potrivit unor proiecte noi în stil) de la Santa Croce ş i 

Santa Maria del Fiore din Florenţa, Sant Eustorgio din Milano, de la 
Palazzo Sali mbeni din Siena, cele ale domurilor din Amalfi şi Arezzo. În 
Ang li a operaţia de „refacing" se întâ lne şte la Highc leve Castle , 
Hampshire (184'2), şi parţia l la Cardiff Castle (1865). La o soluţie 
inedită a recurs arhitectul John Soane, recompunând piese recuperate 

de la alte clădiri pe faţada nouă a propriei cl ădiri (18 13). Un capitol 
deosebit al co mpletărilor ş i transformări l or de faţade îl reprezintă 
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Restaurarea castelului Sforza din Milano, corelată cu realizarea axului „Forul Napoleon"
Bd. Sempione, În continuarea parcului central 

intervenţiile asupra catedralelor gotice din Franţa şi Germania, multe 

rămase neterminate (îndeosebi în faţadele vestice incluzând turnurile 

clopotniţă) . Pentru Notre Dame din Paris (cu fleşele retezate ca la 

Laon şi Reims) se cunoaşte propunerea lui Viollet-le-Duc pentru 

încheierea faţadei de apus , propunere însă nerealizată. În Germania s

au găsit proiectele originare pentru Catedralele din Ulm şi Kăln 

permiţând completarea lor exactă . Planurile catedralei din Kăln s-au 

găsit în 1814, piatra fundamentală de continuare a lucrărilor s-a pus în 

1842 iar şantieruf a fost definitiv închis în anul 1880. 
Sub presiunea schimbărilor din modul de viaţă , secolul XIX a 

devenit marto·rul unor adevărate campanii de remodelare şi 

reactualizare a clădirilor (denumite curent reconstrucţii). În Rusia, 

asemenea lucră ri sunt executate la palatele de la Tzarskoe Selo şi 

Smolnâi (Ohotnâi Riad din Moscova). Multe remodelări (Umbauten) se 

desfăşoară în Germania: la Berlin , F. Stuler remodelează Dorfkirche 

Pankow ş i Garnisonskirche (1857- 1863), A. Lohse intervine asupra 

Şcolii de meserii şi a Gării Sileziene 1867, J . R. Lucae transformă 

Academia Construcţiilor (1875). Multe asemenea reconstrucţii au loc 

o dată cu schimbarea de destinaţie . Tipografia de stat a Prusiei 

(1855) a luat locul mai multor clădiri de locuit, Clubul aristocraţilor s-a 

amenajat în fosta casă Mendelsohn (1850) , o reşedinţă bogată a fost 

transformată în sediu al Ministerului Comerţului . Istoria agitată a 

Franţei secolului XIX se reflectă fidel în reamenajările (cu sau fără 

schimbare de destinaţie) la care au fost supuse unele clădiri . Palatul 

Elysee a fost reamenajat (ş i restaurat) în 1855, apoi completat local 

(1889) ; Palatul regal a fost transformat de mai multe ori între 1801 ş i 

1876 (când a fost reconstruit după incendiul din 1871) adăpostind 
felurite in stituţii publice sau folosind drept reşedinţe reprezentative; 

palatul Luxembourg (după 1789), sediu al senatului , a fost remodelat 

odată în 1804, apoi, trei decenii mai târziu , datorită schimbărilor de 

funcţiune. 

Castelul din Pierrefond restaurat de Via/Jet le Duc 

Londra, Parlamentul, realizat În extinderea ansamblului de la Westminster Hal/ 

~ ',- · ·„-...· 

. -· - „-· · ---:-·~-- -~~-~ - ... ·- ··-.. -

• -~- - ' 1 •••• • 

/ :--;vvr . . I) . 

' 
:=----;;~~r-

1 

21 

http://patrimoniu.gov.ro



Skt. Petersburg: porticele semicirculare ale Catedralei Kazan (autor A. N. Voronichin, 
1812) construite pentru racordarea la spaţiul urban. 

Ca urmare a prngreselor realizate în industrie şi construcţi i , 

secolul XIX completează experient a reciclatoare 
' precedentă cu unele solutii îndrăznete si ingenioase. O 

' ' T 
parte se l eagă de utilizarea noilor materiale, alta perfecţionării 

tehnicilor de intervenţie, folosind rezu ltatele înregistrate în domeniul 

mecanicii , al chimiei etc. După 1770, ,J. B. Rondelet recursese la 

tiranţi şi ancore metalice pentru consolidarea bisericii Ste. Genevieve, 
formu la reluându-se şi la alte monumente (Lisieux). Între 1824 şi 
1829 Marche de la Madeleine şi Palais Royal (1645) vor fi prevăzute 

cu acoperiş metalic, respectiv luminatoare pe schelet metalic. Câţiva 
ani mai târziu (1837) şarpanta de lemn a Catedralei din Chartres a 

12. a, b. Silueta oraşului Kăln, înain te (/ 855) ş1 dupa leu11111aiea ca tedralei pe baza 
planurilor iniţia te (1 880) 
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fost în locuită cu o construcţie metalică . La noul dom peste Casa Albă 
din Washington (1867) s-au uti lizat de asemenea elemente metalice. 
În a doua jumătate a secolului XIX se experimentează utilizarea 

cimentului şi betonului armat în domeniul restaurărilor. Cimentul armat 
a fost uti lizat de Luigi Pernier la refacerea scări l or monumentale de la 

Phaestos, Creta în timp ce sol uţii utilizând betonul armat s-au avut în 

vedere înainte de 1900 la restaurarea unor monumente medievale din 
Reims, Nantes şi Paris, la insistenţe l e lui Anatole de Baudot din 

Comisia monumentelor istoric..8 a Franţei. La Vil la Albani şi la bazi lica 

Sta. Maria di Col lemaggio din Aquila s-a utilizat armătura de beton. 
O primă categorie de intervenţii dificile priveşte supraetajările în 

legătură cu care s-a acumulat experienţă în secolele anterioare. În 

1850 se adaugă mansarda la Town Hali din New Orleans, Statele 
Unite (1795) . Muzeu l Nou din Berlin va fi supraetajat în 1885 de 
inginerul R. Cramer. Şcoala superioară tehnică din Viena (1818) a fost 

supraetajată opt decenii mai târziu (1897) în timp ce 

Landesgerichtsgebăude, tot la Viena, datând din 1839, a primit un al 
patrulea etaj în 1906. Cea mai îndrăzneaţă supraetajare se realizează 

la Chicago: Reliance Bui lding de 5 niveluri executată pe schelet 

metalic în 1890 (pe baza unui proiect semnat de D. H. Burnham şi J . 
W. Roote) va primi în 1895 alte 1 O etaje, tot pe schelet metalic, 
conform documentaţiei lui D. H. Burnham şi F. C. Shankland. 

Performanţele tehnicii în general şi ale construcţiilor în special 
permit abordarea şi a altor intervenţii pe clădiri (construcţii) existente, 

cum ar fi deplasările pe orizontală şi verticală. ln 1847, Marble Arch 
proiectat şi executat de John Nash în faţa Palatului Buckingham din 
Londra (1825) a fost translatat în Hyde Park . La Berlin, inginerul J. 

W. Schwedler realizează în 1878 ridicarea cu 8 m şi rotirea cu 21° a 

monumentului Kreuzberg. Câţiva ani mai târziu (1883) la Londra este 
translat Arcu l de Triumf ridicat în 1828 la Constitution Hali (având ca 

model Arcul lui Titus din Roma). Tot în Marea Britanie are loc cea mai 
amp lă operaţie de demontare şi remontare pe alt amplasament a unei 

clădiri . Este vorba de Chrystal Palace acoperind o suprafaţă de 9,8 
ha, proiectat şi executat într-un timp record (6 luni) de Joseph Paxton 
pentru Expoziţia universal ă din 185 1 şi care a fost deplasat între 
1852-1854 la Sydenham. O dată cu aceste performanţe (realizate în 

secolul trecut pe clădiri unicat) se poate afirma că activitatea de 

recuperare, recondiţionare şi reutilizare a fondului clădit şi-a definit în 
linii generale modalităţi l e de intervenţie . Urmează ca în teoria şi 

practica desfăşurată după ce l de-al doilea război mondial să se 
aprofundeze şi diversifice aceste modalităţi încercându-se totodată 

aplicarea lor la scara întregului fond clădit de valoare. 

Ca şi în restul Europei, secolul XIX a fost în general de 
bun augur pentru localitătile urbane din toate t ă rile 

' ' române, îndeosebi din punct de vedere al extinderii fondului clădit 

nou. 
Majoritatea au continuat să crească - unele trăind o adevărată 

explozie demografică - şi să-şi modifice calitatea (densitatea, regimul 
de înălţime şi aliniere, ocuparea şi utilizarea soclului etc.) în limitele 

posibilităţilor locale. În Transilvania şi Banat, după saturarea 11oraşelor 
interioare" procesul de construcţie s-a extins în teritoriul înconjurător, 

însă gradul de ocupare al vetrelor a permis firesc îndesirea fondului 

clădit desfăşurată concomitent cu diverse intervenţii regularizatoare. În 

unele oraşe mari (Craiova, laşi, Piteşti, Constanţa) s-au realizat câteva 
operaţi i urbanistice majore (tăieri de bulevarde, conturări de pieţe). La 

Bucureşti număru l ş i amploarea acestor intervenţii (realizate după 
1880) sunt sensibi l mai mari . După 1829 se demo l ează Cetatea 

Brăi l ei şi cea din Giurgiu, cam în aceeaşi perioadă începe dezafectarea 
incintelor defensive medievale de la Braşov şi Sibiu , „defortificarea" 
Timişoarei baroce fiind decisă în 1892. Probabil că materialul rezultat 
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a fost folosit pentru terasamente, substrucţii şi eventual la realizarea 

altor clădiri. Goana după materiale de construcţie explică şi dispariţia 

(cel puţin până la nivelul solu lui) a ruinelor antice de la Potaissa şi 

Porolissum , de la Noviodunum şi Drobeta în timp ce datorită 

intervenţiilor regularizatoare s-au pierdut alte monumente : la l aşi 

biserica Sf. Vineri (Paraschiva) în 1880 şi biserica Dancu (pe locul 

căreia s-a ridicat Teatrul Naţional), la Braşov Bastionul Curelarilo1 

(1887), la Bucureşti biserica Mânăstirii Sărindar şi Sf. Ion cel Mare (pe 

amplasamentul Palatului CEC), la Timişoara porţile triumfale, palatul 

Mocioni etc. (după 1892). 
În prima parte a secolului XIX modificările stil istice au determinat 

acoperirea cu stucatură în maniera reluărilor stilistice a multor l ocuinţe 

vechi şi lăcaşuri de cult (biserica Uspenia din Botoşani 1819, 
Mânăstirea Râşca în 1827, biserica Barboi din laşi în 1829, Sf. 

Gheorghe Nou şi Radu Vodă din Bucureşti, 1849-1863, Sf. 

Gheorghe din Piteşti, 1869, biserica Sf. 'Andrei din laşi în 1870). În 
Moldova, dar mai ales în Muntenia, au activat arhitecţi străini solicitaţi 

să renoveze diverse clădiri reprezentative: astfe l Johann Schlatter 

lucrează la Mânăstirea Antim din Bucureşti (în jurul anului 1860) dar şi 

la mânăstirile Tismana şi Bistriţa (Oltenia) modificându-le imaginea 

originară. Intervenţii asemănătoare au avut loc la Mânăstirea Neamţ, în 

Moldova precum şi la Castelul Huniade din Timişoara. 

După 1850 devin treptat mai insistente preocupările privind 

inventarierea, protecţia, conservarea şi restaurarea clădirilor vechi de 

valoare. În 187 4 se înfiinţează o comisie condusă de V. Boierescu 

pentru inventarierea monumentelor, în 1892 se votează Legea pentru 
· Faţada bisericii de la Lisieux, Franţa, stabilizată prin legarea unor tiranţi metalici la o 

fermă orizontală metalică (varianta adoptată), 1840 

Clădirea de birouri „Reliance" din Chicago înainte (1890) şi după supraetajare (1895), reconstituire 
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Străzi şi bulevarde noi trasate în Bucureşti după 1880 
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conservarea monum entelor istori ce din regatul României . În 

Transilvan ia, în cad rul conturat de Comisia centrală pentru studiul ş i 

protecţia operelor de artă ş i monumentelor istorice, înfiinţată în 1853, 

inventarul lui Orban Balasz din 1870 (care n-a prins ş i monumentele 

româneşti) este continuat paralel cu cercetăril e stimulate de A. T. 

Laurian , G. Bar iţ iu , S. Bărn uţiu . În 1867 se întocmesc primele 

proiecte de restaurare pentru Mânăstirea Neamţului şi pentru biserica 

ep i scopală de la Curtea de Argeş , sub conduce rea lui Gaetano 
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Componente ale 
fortificaţiilor medievale 
(prima incintă cu linie 
Întreruptă) şi baroce din 
Sibiu, păstrate şi puse 
În valoare (linie groasă): 
cu cifre sun t notate 
fumurile de apărare, cu 
litere bastioanele 

Burelly. După 1875 la Curtea de Argeş lucrează Alexandru Orăscu 
care reface şi Mitropolia Moldovei începând din 1881 . Câţiva ani mai 
târziu, la recomandarea lui E. E. Viollet-le-Duc şi probabil pri n 
intermediul lui Alexandru Odobescu , vine în ţară E. A. Lecomte de 
Nouy care restaurează potrivit doctrinei sti listice mai multe monumente 

între care Trei Ierarhi din l aşi , biserica episcopală din Curtea de Argeş 
şi Mitropolia din Târgovi şte. În Bucovina activează K. A. Romstorfer 
care a restaurat biserica Sf. Gheorghe din Suceava şi cea a Mânăstiri i 

Putna (1902) ş i a efectuat lucrări de conservare la Cetatea Sucevei. 
În afara lucrărilor cu specific de restaurare se întâlnesc ş i intervenţii 

legate de schimbarea destin aţie i , de modificări tematice, sau de 
„modernizare". Se continuă refacerea învelitori lor la bi seri cile din 
Moldova, cele protestante din Transi lvan ia primesc local un etaj 
intermediar pentru instalarea orgii. Se practică deschideri de u şi şi 

ferestre (cum este cazul la gropniţa de la Mănăstirea N eamţ , la 
biserica Barnovschi din l aşi), se zidesc porticele Pieţe i Mici (Kleiner 
Ring) din Sibiu şi ale Casei Negustorilor (clădite de Apollonia Hirscher) 
din Braşov. În cazul bisericilor Sf. Gheorghe Suceava, de la Episcopia 

din Roman şi Mânăstirea N eamţ se renunţă la peretele ce separă 

naosul de pronaos, se adaugă pridvoare la bisericile Cotmeana, 
Mărcuţa din Bucureşti şi Barnovschi din l aşi . Sunt de notat ş i câteva 
lucrări deosebite precum adăugarea unei turle suplimentare la biserica 

Dobrovăţ şi supraetajarea Universităţii din Bucureşti , pe baza unu i 
proiect al lui N. Ghika-Budeşti, lu crări care se înscriu în practica 
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reciclatoare continentală. Dar, precum în majoritatea ţări l or europene, 

şi pe teritoriul României efortul de reciclare a vechiulu i fond clădit a 

fost sensibil mai redus în comparaţie cu amploarea construcţiei noi. 
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RESUME 

A travers le XIX-eme siecle l'equilibre relatif entre la production nouvelle et la 

reuti lisation de la masse bâtie heritee change presque radicalement. C'est a cause de la 
revolution technique (des solutions constructives plus efficaces, des materiaux de 
construction d'une qual ite mei lleure) qu 'accompagne un processus d 'urbanisation 

exponentiel. C'est pour cela que l'heritage architectural vient d'etre sousevalue et que la 
priorite presque absolue revient a la construction nouvelle. Mais, malgre celte situation 
peux favorable, la reuti lisation des anciens bâtiments et ensembles urbains a continue 
son trajet.En prof itant des derniers experiments dans Ies domaine des system s 

constructifs, des nouveaux materiaux et utilages, le secteur du recyclage trouve des 

solutions iredites en ameliorant au meme temps Ies pratiques precedentes. li faut tout a 
fait constater que le recyclage primaire (l 'utilisation des edifices demolis comme source 

des materiaux) reste assez frequent mais, d'autre part, l'activie de restaurations des 
monuments historiques devient un important champ d 'experimentation, en foumisant 
des solutions, methodes etc. adequates pour la reuti lisation des bâtiments de serie. 

Piteşti, Biserica Sf. Gheorghe cu noua clopotniţă şi pridvorul adăugate În 
arh1lectura secolului a XIX-iea (cu linie Întreruptă situaţia iniţială) 
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