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C ea mai mare parte din viață ne-o petrecem 
stând în clădiri, dar câți dintre noi ne gândim, 
cu adevărat, cum sunt construite și în ce mod 
ne ușurează viața? Clădirile ne asigură una 
dintre cele mai fundamentale nevoi ale noastre 
– adăpostul. Ele ne protejează de căldură, frig, 

vânt și ploaie. Primele clădiri au fost case simple. Pe măsură 
ce societatea se dezvolta, arhitecții (designerii de clădiri) au 
fost nevoiți să creeze noi tipuri de construcții – de la palate și 
temple, până la fabrici moderne, aeroporturi și zgârie-nori.
În această carte vom explora știința arhitecturii, din cele 
mai vechi timpuri și până în zilele noastre. De asemenea, 
vom studia durata de viață a unei clădiri, de la proiectare 
și construcție, până la demolare. Vom analiza provocările 
cu care se confruntă arhitecții de astăzi, inclusiv cum să 
construim în zone predispuse la dezastre naturale 
și cum să construim sustenabil, astfel încât 
structurile pe care le ridicăm să nu ajungă 
să dăuneze planetei.

Introducere
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Clădirile din AntichitateTemplele greceşti

P rimele case au fost construite de fermieri 
în urmă cu multe mii de ani. În jurul anului 
4 000 î.H., sumerienii din Mesopotamia 
(Irakul de azi) au construit primele clădiri 
de dimensiuni mari, inclusiv temple și 
palate. Multe clădiri timpurii erau construite 

din cărămizi de lut uscate la soare, numite chirpici. 
Vechii egipteni au ridicat piramide enorme din 
blocuri de piatră, cu scopul de a deveni morminte 
pentru faraonii lor. Probabil că au ales forma de 
piramidă deoarece este foarte stabilă și, spre deosebire 
de alte forme de construcție (cum ar fi turnurile), pot 
fi construite la dimensiuni enorme fără a exista riscul 
de a se prăbuși. Mai târziu, grecii și romanii antici au 

introdus noi forme 
arhitectonice, cum 
ar fi coloanele  
și frontoanele, 
arcadele, bolțile  
și cupolele.

Templele grecești din Antichitate 

erau formate dintr-un spațiu drept-

unghiular închis, numit cella, încon-

jurat de coloane. În mod intenționat, 

arhitecții au modificat unele elemente 

ale templelor, astfel încât oamenilor 

care stau jos să li se pară că liniile 

sunt drepte. Văzut de jos, un acoperiș 

lung și drept pare că se curbează, de 

aceea îl ridicau puțin de la mijloc 

pentru a compensa acest efect.

Arcadele sunt puternice deoa-
rece fiecare piatră din arcadă se 
împinge cu putere în pietrele din 
lateral. Această presiune laterală 
conferă stabilitate arcadei și o 
face suficient de puternică pentru 
a susține alte coloane și arcade 
care sunt situate deasupra ei.

Arcadă
Coloană
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Panteonul

Colosseumul 
din Roma

Informaţ    ii fascinante

Panteonul din Roma  
a fost construit în anul 
125 d.H. și are cea mai 
mare cupolă din beton 
fără ranforsări din 
lume. Cupola este solidă 
deoarece betonul este 
gros la bază și subțire 
la vârf. Betonul a fost 
amestecat, în partea de 
jos, cu granitul, iar în 
partea de sus cu roca 
vulcanică ușoară.

Romanii au construit multe 
tipuri noi de clădiri, inclusiv băi 
publice, apeducte, amfiteatre, 
bazilici și temple cu cupole. 
Una dintre cele mai faimoase 
construcții realizate de romani 
este Colosseumul din Roma.

Marea Piramidă de la Giseh este 
cea mai înaltă dintre toate pira-
midele egiptene antice. Aceasta  
a fost construită pentru faraonul 
Kheops, în jurul anului 2 600 î.H. 

Piramida conține peste două 
mili oane de blocuri de piatră, 
fiecare cântărind aproximativ  
2,5 tone. Inițial avea o înălțime  
de 147 de metri, iar baza sa 
acoperea 5 hectare.

Romanii au descoperit un nou 
material de construcție – beto-
nul –, care era la fel de puternic 
ca piatra, rezistent și ușor de 
turnat în diferite forme.

DomFronton




