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MUTILAREA ORAÆULUI

Mãrturiile arhitecturale æi urbane sunt un element fundamental al istoriei æi culturii Europei,
care transcend frontierele naåionale æi barierele ideologice. Ele conferã, totodatã, fiecãrui oraæ
calitatea sa specificã, propria personalitate. Având în vedere conceptul de oraæ istoric, ne propunem
sã aducem în discuåie anumite aspecte ale intervenåiei umane asupra zonei istorice a oraæului Braæov,
din punctul de vedere al adecvãrii acestora la cerinåele conservãrii patrimoniului arhitectural, care se
constituie ca valoare istoricã, esteticã æi, nu în ultimul rând, culturalã. 

Materialul brut al oraæului istoric este constituit, în esenåã, din formele urbane care au

supravieåuit în oraæul contemporan. Conceptul a avut diferite înåelesuri æi conåine elemente derivate

din caracteristicile intrinseci ale ambientului construit, dar æi valorile æi atitudinile cu privire la el …
1

Funcåia reprezentativã a arhitecturii ca legãturã între trecut æi prezent, calitãåile artistice æi
semnificaåia istoricã justificã æi impun conservarea ei, determinând atitudinea faåã de oraæul istoric.
Aceasta s-a concretizat în politica europeanã în privinåa conservãrii æi restaurãrii monumentelor æi a
ansamblurilor istorice, care constituie, împreunã, patrimoniul arhitectural. 

Carta de la Veneåia (1964) defineæte noåiunea de monument istoric: toate creaåiile

arhitecturale, izolate sau grupate, care poartã mãrturia unei civilizaåii particulare, a unei evoluåii

semnificative sau a unui eveniment istoric
2
. Se are în vedere, în primul rând, salvgardarea

autenticitãåii monumentului. De asemenea, se stipuleazã: conservarea unui monument o implicã pe

cea a unui cadru la scara sa
3
 – aceasta însemnând cã un monument nu este un element izolat. El

formeazã un tot cu ambientul sãu, nu numai din raåiuni estetice, ci æi datoritã faptului cã acesta îi
conferã toatã semnificaåia culturalã sau funcåionalã. Monumentele reprezintã valori culturale æi
artistice, sunt simbolurile unei culturi, ale unei civilizaåii. Ele se constituie, de asemeni, în atracåii
turistice cãpãtând, prin aceasta, o valoare economicã. Nu în ultimul rând, mãrturii culturale æi
afective, ele sunt elemente ale cadrului vieåii. 

Carta de la Veneåia defineæte æi noåiunea de sit urban sau ansamblu istoric: o grupare de

construcåii constituind o aglomerare care, prin omogenitate æi prin unitate arhitecturalã æi esteticã,

prezintã prin ea însãæi un interes istoric, arheologic sau artistic
4
. Æi în acest caz este vorba de un tot a

cãrui omogenitate, în ceea ce priveæte coerenåa stilurilor într-un mediu urban construit într-o anumitã 
epocã sau coerenåa volumelor, proporåiile, materialele, sã determine ca juxtapunerea unor clãdiri
aparåinând unor epoci diferite sã dea un ansamblu de volume armonios. Unitatea reprezintã acordul

între mai multe monumente, între mai multe ansambluri de edificii de naturi foarte diverse sau între
un monument æi anturajul sãu construit. Ca æi în cazul monumentelor, interesul artistic æi istoric
justificã prezervarea ansamblurilor istorice. Ele sunt un patrimoniu colectiv inestimabil, cu valoare
culturalã, economicã, de cadru de viaåã æi de echilibru social. 
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Atât monumentele, cât æi ansamblurile istorice sunt supuse factorilor de degradare: acåiunea 
timpului, a naturii æi, nu mai puåin periculoasã, cea a omului. Se impune o politicã de protejare a lor
nu numai la nivelul legislaåiei, ci æi la nivelul conætiinåei individului.

5

Am fãcut aceastã poate prea lungã introducere pentru a prezenta, totuæi foarte pe scurt,
cerinåele la care trebuie sã ne raportãm în relaåia cu monumentele æi cu ansamblurile istorice, cerinåe a 
cãror ignorare, din diverse motive, poate duce la mutilãri, uneori ireversibile, ale fondului
arhitectural æi, prin aceasta, la pierderea unei pãråi a identitãåii noastre. 

Structura Braæovului medieval, aæa-numitul centru vechi, este clasicã: o incintã înconjuratã
de ziduri, care are ca nucleu piaåa (Piaåa Sfatului, dominatã de Biserica Neagrã æi de Casa Sfatului),
æi o tramã stradalã care porneæte de aici înspre extremitãåi. În exteriorul acestei incinte sunt vechile
cartiere Æchei, Braæovul Vechi æi Blumãna, care au constituit, pânã la al doilea rãzboi mondial,
oraæul Braæov. 

Fondul construit al oraæului, care se constituie în rezervaåii de arhitecturã (Cetate, Æchei),
constã din fragmente ale fortificaåiilor Braæovului medieval (ziduri pe laturile E æi V, câteva turnuri æi 
bastioane) æi din clãdiri datând din secolele XV–XIX. Majoritatea dateazã din secolele al XVIII-lea æi 
al XIX-lea, acestea din urmã înghiåind uneori clãdiri mai vechi æi dând dominanta arhitectonicã a
oraæului vechi, zonã care se constituie acum în oraæul istoric. 

Intervenåiile din ultimii ani asupra clãdirilor din zona istoricã a Braæovului nu au fost
întotdeauna fericite. Imaginea oraæului este ameninåatã, prin aceasta fiind ameninåatã însãæi
moætenirea noastrã istoricã æi artisticã. Avem în vedere integrarea unor clãdiri inadecvate în
ansamblul fondului arhitectural vechi, intervenåii nefericite în structura æi aspectul faåadelor, firmele
æi reclamele æi, nu în ultimul rând, atitudinea faåã de oraæ. 

Integrarea unor clãdiri inadecvate din punct de vedere stilistic æi estetic într-un

ansamblu istoric s-a fãcut contrar principiilor arhitecturii æi ale conservãrii ansamblurilor istorice,
care prevãd, printre altele, integrarea armonioasã a unei noi clãdiri în ansamblul deja existent. Ea a
atins, din fericire, mai puåin rezervaåia de arhitecturã a Cetãåii, afectând, însã, cartierul Æchei,
rezervaåie de arhitecturã vernacularã, ansamblu a cãrui omogenitate este ameninåatã de implantarea
unor clãdiri supradimensionate, care, din punctul de vedere stilistic, nu au nici o legãturã cu acesta. 

Intervenåiile asupra structurii æi a cromaticii faåadelor au afectat masiv zona Cetãåii, cu
precãdere Piaåa Sfatului, strada Republicii æi strada Mureæenilor. Modificarea faåadelor pentru noi
vitrine, uneori spargerea lor pentru crearea unor noi cãi de acces, schimbarea dimensiunilor æi a
formei deschiderilor, montarea de geamuri termopan au distrus unitatea multora dintre ele
fragmentând, în acelaæi timp, unitatea frontului stradal. 

Dar cea mai frecventã æi mai frapantã intervenåie inadecvatã asupra faåadelor constã în
zugrãvirea acestora în culori nepotrivite, puternice, nespecifice epocii în care au fost construite casele 
æi în total dezacord cu faåadele clãdirilor învecinate. Pigmenåii cu care se zugrãveau casele în secolele
trecute aveau o gamã cromaticã unitarã, mai stinsã, determinatã de natura lor, departe de violenåa
pigmenåilor chimici actuali. Unitatea tonalã a fost distrusã de gustul unor proprietari, care a adus în
centrul oraæului culori tari, caracteristice, pânã nu de mult, caselor de la periferia satelor – vezi mai
ales anumite nuanåe stridente de verde æi albastru. Acestora li se adaugã nuanåe, nãucitoare prin
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violenåa lor, de roæu, verde, galben, orange æi brun, prezente uneori în combinaåii æocante pe o singurã 
faåadã. Produse ale unei industrii æi ale unui comerå care au generat æi hrãnesc o modã îndoielnicã, ele
satisfac gustul unor proprietari a cãror ignoranåã, în ceea ce priveæte aspectul din trecut al oraæului, ar
putea fi scuzatã dacã nu s-ar combina cu indiferenåa totalã faåã de faptul cã, în mediul urban, clãdirile
sunt într-o relaåie directã unele cu altele, ca pãråi ale unui ansamblu coerent, a cãrui armonie era
reglementatã, pânã în secolul trecut, de conducerea oraæului. Zugrãveala cuprinde uneori brutal æi
elementele de plasticã arhitectonicã, înecându-le plasticitatea sub un strat gros de pigment, aæternut
cu o indiferenåã totalã. Elanul merge mai departe, la acoperirea ancadramentelor din piatrã cu un
strat colorat de zugrãvealã sau, ca în cazul Casei Negustorilor (restaurantul Cerbul Carpatin), cu
vopsea de ulei. 

Distrugerea unitãåii cromatice a faåadelor culmineazã cu zugrãvirea lor în culori diferite, în
funcåie de numãrul proprietarilor clãdirii. Mai ales în centrul vechi al oraæului, frapeazã disonanåa
cromaticã dintre etaje æi parter. De regulã, etajul gãzduieæte locuinåe, ai cãror chiriaæi nu au bani sau
nu sunt dispuæi sã investeascã în zugrãvirea faåadei casei în care locuiesc. Aceasta este în multe cazuri 
coæcovitã, lãsând sã se vadã, prin rãnile deschise, succesiunea de culori pe care le-a avut de-a lungul
timpului. Parterul, în schimb, este destinat, în general, spaåiilor comerciale. Proprietarii sau chiriaæii
acestora se considerã îndreptãåiåi sã coloreze, dupã criterii estetice proprii, neluând în considerare o
elementarã integritate cromaticã a faåadei, zona care le aparåine. Rezultã monstruozitãåi, care se
amplificã atunci când la parter sunt douã magazine æi partea fiecãruia de faåadã primeæte altã culoare.
Aæa se face cã vom întâlni, mai ales în centrul vechi al oraæului, clãdiri din secolele al XVIII-lea æi al
XIX-lea, multe dintre ele monumente istorice protejate prin lege, cu faåade bicolore æi tricolore. 

Problema cromaticii faåadelor în centrele istorice a fost soluåionatã în oraæele europene prin
reconstituiri de ansamblu, fiecare clãdire fiind în acord cromatic cu celelalte, contribuind astfel la
armonia întregului. Centrul vechi al Braæovului oferã stridenåe cromatice care rãnesc ochiul æi
spiritul, jignind patrimoniul arhitectural. 

Firmele æi reclamele plasate fãrã discernãmânt, uneori acoperind o mare parte a faåadelor,
ascunzând, în unele cazuri, valoroase elemente de arhitecturã

6
, având proporåii, design æi texte în

disonanåã cu clãdirile pe care sunt amplasate, se constituie æi ele, de multe ori, în factori de mutilare a
oraæului. 

Acåiunii distructive a unora dintre locuitorii oraæului asupra vechilor ziduri ale cetãåii, 

din care se aprovizioneazã cu piatrã, i se adaugã mizeria din unele curåi din spatele caselor, care se
întind pânã la acestea. Lipsa de respect a locatarilor faåã de aceste ziduri æi faåã de ei înæiæi le-a
transformat în simple delimitãri ale curåilor, nãpãdite de vegetaåie æi de gunoaie. 

Folosirea vechiului centru al oraæului ca scenografie pentru diferite manifestãri (vezi
cazul Pieåei Sfatului la Festivalul Cerbul de Aur, Festivaluri ale berii, concerte rock etc.), dincolo de
efectul distructiv asupra monumentelor generat de vibraåiile provocate de nivelul foarte înalt al
sunetului, pune æi problema condiåiei monumentelor în acest context. Pe durata acestor manifestãri,
Casa Sfatului, vechea primãrie a Braæovului datând din secolul al XV-lea, se proiecteazã, cu
modestie, în spatele toaletelor publice care o înconjoarã.
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Depersonalizând æi desfigurând mediul urban, aceste schimbãri afecteazã calitatea

mediului de viaåã al locuitorilor. Totodatã, ele priveazã memoria colectivã – instrument esenåial al

progresului umanitãåii – de mãrturiile tangibile ale experienåei secolelor precedente. Vandalismul

epocii noastre trebuie sã ia sfâræit. Nu este nevoie sã fii cultivat pentru a înåelege cã nu se poate crea

sau înnoi un ambient armonios fãcând abstracåie de ceea ce existã. Este suficient puåin bun-simå

pentru a admite cã “viitorul are o inimã anticã”
7
.

  Casa Sfatului în timpul Festivalului „Cerbul de Aur“ 2002
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Piaåa Sfatului cu casele
vopsite

Piaåa Sfatului bicolor
æi fântâna artezianã,
care nu se încadreazã din
punctul de vedere stilistic
ansamblului

           Str. Mureæenilor

135

Mutilarea oraæului



Str. Republicii

       Str. Lungã

Vedere din Æchei
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       Piaåa Sfatului nr. 6

Piaåa Sfatului nr. 11

   Str. Republicii nr. 22
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Piaåa Unirii nr. 12 bis

Piaåa Sfatului nr. 4

Str. Republicii nr.35
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            Str. Lungã nr. 4

Str. Republicii nr. 7

    Aspect al zidului de
                  incintã al oraæului,
                  în spatele unei curåi
                  din Piaåa Sfatului
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Zidul de incintã
al oraæului, vandalizat

Reclame pe str. G. Bariåiu

Frontul de clãdiri de pe
latura de vest a Pieåei
Sfatului – aspect din
timpul Festivalului
„Cerbul de Aur“ 2002
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