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REZUMAT. Podul este o construcție din categoria lucrărilor de artă, destinată să depășească obstacole (un 
râu, o vale, comunicații terestre) şi să permită deplasarea deasupra lor, fiind construit peste văi imense, peste 
cursuri de apă sau legând părţi continentale și insule. Podurile sunt o obsesie a scriitorului Ivo Andrić; lucrarea 
sa, Este un pod pe Drina, povestește istoria podului tradițional Mehmed Pașa Șokolovici, de la Visegrad, 
Bosnia. Un pod cu o lungime de 1380 m (cu 30 m mai mult decât celebrul Golden Gate din San Francisco), a 
fost inaugurat pe 19 august 2013 în Norvegia. Lucrările au început în august 2009 și au fost finalizate în 
aprilie 2013. În 1502, Leonardo da Vinci a realizat desenul unui pod făcut „într-o singură bucată“, de 240 m, 
ca parte a unui proiect de inginerie civilă pentru sultanul Baiazid al II-lea Podul ar fi trebuit să fie plasat la 
„gura“ Bosforului, peste un canal cunoscut sub numele de Cornul de Aur. Dar nu a continuat proiectul, 
deoarece onsidera o astfel de construcție imposibilă. Istoria modernă a acestui pod unic a început în 1996, 
când artistul norvegian Vebjørn Sand a văzut desenul prezentat în cadrul unei expoziții și a recunoscut „gratia 
și elocvența de matematicii“ și a propus administraţiei norvegiene a drumurilor publice o structură pentru a 
se efectua construcția. Podul lui Leonardo, construit în Os în 2001, este un pod pietonal și este prima lucrare 
de inginerie civilă realizată după desene de Leonardo da Vinci. În ultimele două decenii, cu ajutorul unei 
activități de cercetare intensive, s-au construit poduri pe drumuri, alei pietonale sau de biciclete. Lemnul este 
un material de construcție foarte bun şi are aspect estetic. Podul de lemn cu cea mai mare deschidere este 
cel din Vihantasalmi, Finlanda, între lacurile Lahnavesi și Juolaves, dat în folosinţă în 1999. 

Cuvinte cheie: poduri, E un pod pe Drina, Ivo Andrić, Podul Leonardo, podul Vihantasalmi din Finlanda, pod din lemn. 

ABSTRACT. The bridge is a construction of artworks category, intended to overcome obstacles (a river, a valley, 
inland communications), moving above them, being built over immense valleys, across streams or linking the 
mainland and islands. Bridges are an obsession of the writer Ivo Andrić; his work, "It's a bridge on the Drina", 
recounts the history of the traditional Mehmed Pasha Şokolovici bridge from Visegrad, Bosnia. A bridge with a 
length of 1,380 m (30 m longer than the famous Golden Gate in San Francisco), was inaugurated on august 
19, 2013 in Norway. Work on the bridge began in august 2009 and was completed in April 2013. In 1502, 
Leonardo da Vinci draw a bridge "in one piece", 240 m long, as part of a civil engineering project for Sultan 
Bayezid II. The Bridge ought to be placed at the "mouth" of the Bosphorus, over a canal known as the Golden 
Horn. But the project was not continued because he considered such a construction impossible. The modern 
history of this unique bridge began in 1996, when Norwegian artist Vebjorn Sand saw the drawing in an 
exhibition, acknowledged the "grace and eloquence of Mathematics" and proposed a structure to the 
Norwegian public roads administration, to carry out the construction. Leonardo's bridge, built in Os in 2001, is 
a pedestrian bridge and is the first civil engineering made after drawings by Leonardo da Vinci. In the past two 
decades, with the help of intensive research activities, bridges were buitt on roads, pedestrian or bicycle paths. 
Wood is a very good building material, with good aesthetic appearance. The largest wood bridge stands in 
Vihantasalmi, Finland, between lakes Lahnavesi and Juolavesi. It has been opened in 1999. 

Keywords: bridges, Bridge on the Drina, Ivo Andric, bridge of Leonardo, the bridge Vihantasalmi, Finland, wood 
bridge. 

1. IVO ANDRIĆ ŞI E UN POD PE DRINA 

Ivo1Andrić s-a născut în Bosnia, lângă oraşul 
Travnik, la 9 octombrie 1892, într-o familie veche de 
arămari. Rămânând orfan de mic, a crescut la rude, în 
oraşul Vişegrad. Urmează liceul la Sarajevo, iar 
studiile universitare, de istorie şi slavistică, la univer-
sităţile din Zagreb, Viena, Cracovia şi Graz. A murit la 

                                                           
 
* Lucrare prezentată la Simpozionul „Progresul tehnologic – 
rezultat al cercetării“, Bucureşti, 22 mai 2014.   

83 de ani (13 martie 1975) în Belgrad, Serbia. Printre 
cele mai importante opere ale sale se numără romanele 
E un pod pe Drina (1945), Cronica din Travnik 
(1945), Domnişoara (1945), Curtea blestemată (1954). 
În 1961, scriitorul Ivo Andrić a primit Premiul Nobel 
pentru Literatură, surprinzând pe toată lumea prin 
donarea întregii sume câştigate pentru a ajuta la mo-
dernizarea bibliotecilor din Bosnia şi Herţegovina [1]. 

Podurile constituie o obsesie literară a lui Ivo 
Andrić. Podul este o construcţie, din categoria lucră-
rilor de artă, destinată să depăşească un obstacol (râu, o 
vale, căi de comunicaţii) trecând deasupra acestora. În 
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general, podurile sunt construite peste văi imense, 
peste cursuri de apă sau fac legătura între continent 
şi insulă. Lucrarea lui Ivo Andric, E un pod pe Drina 
(titlul original: Na Drini cuprija; prima ediţie: 1945,  
Prosveta, Belgrad), relatează istoria frământată a 
podului Şokolovici al lui Mehmed Paşa, din Vişegrad, 
Bosnia. Strict vorbind, E un pod pe Drina este mai 
mult o cronică decât un roman, fiind structurată într-o 
serie de episoade ce descriu viaţa populaţiei locale 
din Bosnia şi Herţegovina şi transformările prin care 
trece de-a lungul secolelor. Romanul oferă o viziune 
fascinantă asupra dinamicii şi evoluţiei tensiunilor 
dintre creştinii, musulmanii şi evreii locali. Podul, 
martorul altor lupte în anii 1990, poate constitui un 
imbold pentru a citi cu mai multă atenţie romanul lui 
Ivo Andric, în care podul apare nu atât ca metaforă a 
posibilei coexistenţe între naţiuni, ci pur şi simplu ca 
etapă în curgerea nesfârşită a istoriei. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Ivo Andrić şi  
E un pod pe Drina. 

 
 
 
 
 

 
O operă literară frumos scrisă într-un dialect local 

bogat, cartea este şi o istorie a limbii, de-a lungul 
întregului roman, podul rămânând un simbol al 
continuităţii. 

În traducerea Voislavei Stoianovici, se prezintă 
un încântător fragment din Podurile, de Ivo Andrić.  
„Dintre toate câte le înalţă şi le zideşte omul în 
pornirea-i vitală, nimic nu este mai bun şi mai vrednic 
în ochii mei decât podurile. Ele sunt mai importante 
decât casele, mai sfinte, fiind mai obşteşti decât 
templele. Ale tuturor, deopotrivă cu toată lumea, 
folositoare, durate întotdeauna cu chibzuinţă, în locul 
unde se întretaie cele mai multe trebuinţe ale oame-
nilor, mai trainice decât alte construcţii şi fără să 
slujească unor scopuri rele sau ascunse. 

Marile poduri de piatră sunt martore ale unor 
vremuri apuse, când oamenii trăiau, gândeau şi con-
struiau altfel: sure ori pârguite de vânt şi de soare, 
adesea cu muchiile muşcate de vreme, dezvăluind 
ierburi, firave sau abia încolţite în îmbinările şi 
crăpăturile lor nedesluşite, unde păsările îşi fac cuiburi. 

Podurile zvelte de oţel, încordate ca o fibră între 
un mal şi celălalt, care vibrează îndelung în urma 
fiecărui tren; acestea parcă tot îşi mai aşteaptă o 
ultimă formă, desăvârşirea, frumuseţea liniei lor 
urmând să se dezvăluie abia nepoţilor noştri. Podurile 
de buşteni de la intrarea târgurilor bosniace, care 
răsună şi saltă sub copitele cailor ca nişte scândurele 
de xilofon. Şi, la urmă, acele podeţe de munte, mici 
de tot, de fapt, o singură bârnă ceva mai groasă sau 
două trunchiuri prinse unul de altul şi aruncate peste 
vreun pârâu, care altfel ar fi de netrecut“. 

2. PODUL LUI LEONARDO 

Un artist norvegian a început un proiect inedit: să 
realizeze construcții inspirate de schițele lui Leonardo 
da Vinci1.  

 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Autoportret – 
Leonardo da Vinci. 

 
 
 

 
 
 

Primul pod a fost construit deja, la Os. Proiectul 
acestei ambițioase campanii de construcții a fost 
conceput în anul 1502 de către Leonardo da Vinci, 
dar nu a fost materializat niciodată. Schițele au fost 
uitate timp de 500 de ani într-un jurnal al savantului. 
În 1502, Leonardo da Vinci a realizat desenul unui pod 
„dintr-o bucată“, de 240 m, ca parte a unui proiect de 
inginerie civilă pentru sultanul Baiazid al II-lea, o 
adevărată minune a geniului ingineresc. Podul ar fi 
trebuit să fie plasat la „gura“ Bosforului, peste un 
canal cunoscut ca Golden Horn (Cornul de Aur). 
Însă Baiazid nu a continuat proiectul, pentru că a 
considerat – probabil – o astfel de construcție im-

                                                           
 
1 Cercetător, matematician, inginer, inventator, anatomist, pic-
tor, sculptor, arhitect, botanist, muzician și scriitor. Sau, pur și 
simplu, Leonardo da Vinci. Să încerci să cuprinzi un astfel de 
talent în doar câteva pagini este absolut imposibil, așa că ne vom 
concentra, pe scurt, pe unul dintre proiectele lui Leonardo – 
inginerul și arhitectul, un pod pe care l-a proiectat pentru Baia-
zid al II-lea, dar nu l-a mai realizat, și care a fost construit, la 
scara redusă, în cadrul unui proiect norvegian, acum câțiva ani. 
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posibilă. Da Vinci a proiectat un pod de durată fără 
precedent de 240 m (720 picioare), folosind ca metodă 
de construcţie arcul presat, dar care nu avea o 
utilizare comună pentru un alt pod de acum sute de 
ani. Deoarece concepția podului era prea avansată 
pentru constructorii din acel moment, el nu a putut fi 
construit. Nu se cunosc motivele pentru care nu a 
fost realizat podul, dar este foarte posibil să fie 
legate de unele tulburări interne, care au culminat cu 
răscoala ienicerilor din aprilie 1512, când sultanul 
Baiazid al II-lea a fost detronat chiar de fiul lui, 
Selim, și asasinat. Câțiva ani mai târziu, în 1519, se 
stingea și Leonardo da Vinci, însă proiectul său, 
nerealizat atunci, s-a păstrat.  

 
 

 
 

Fig. 3. În orașul Os din Norvegia există un pod pietonal,  
în lungime de 108 m, construit după un proiect conceput de 

Leonardo da Vinci. 
 

Dar, după ce, în 2001, a fost construit un pod mai 
mic, la scară, peste o autostradă norvegiană, Guvernul 
turc a decis, la peste 500 de ani de la prima 
inițiativă, să construiască podul lui Leonardo peste 
Cornul de Aur. Istoria modernă a acestui pod unic a 
început în 1996, când artistul norvegian Vebjorn Sand 
a văzut desenul menționat în cadrul unei expoziții și 
a recunoscut „grația și elocvența matematică“ a 
structurii și a propus administrației de drumuri publice 
norvegiene să realizeze construcția. Artistul norvegian 
vrea să construiască un pod similar și la Istanbul, 
unde da Vinci intenționase să-și plaseze proiectul. 
Vebjorn merge chiar mai departe și spune că a 
început demersurile și pentru o construcție de acest 

fel în Antarctica. În urma inițiativei lui Sand, a fost 
creată o corporație non-profit, în Statele Unite, care 
are ca misiune declarată construirea unei rețele globale 
de poduri, lucrări publice care să aibă la bază 
designul lui Leonardo, din 1502. 

Viziunea originală a lui Vebjorn Sand a fost con-
strucția a câte unui pod pe fiecare continent, pentru a 
simboliza puterea artei de a schimba ideile umanității, 
civilizația globală și „podurile“ internaționale despre 
care politicienii și diplomații vorbesc atât de mult. În 
prezent, Leonardo Bridge Project cuprinde echipe 
din Texas, Forida (SUA), Franța, Turcia, China și 
Spania, care susțin proiecte atât structurale, cât și 
metaforice, la nivel mondial. 

O versiune redusă a podului proiectat de Leonardo 
da Vinci, în lungime de 108 m, s-a realizat, în 2001, la 
Os, în Norvegia. Arhitectul contemporan Vebjørn 
Sand a fost primul inginer civil care s-a bazat pe un 
proiect al marelui renascentist. Acest pod este 
cunoscut sub numele de „Podul Golden Horn“ sau 
„Regina podurilor“. 

 

Podul lui Leonardo – date tehnice:  
– localizare: peste autostrada E-18, lângă Oslo, 

Norvegia;  
– tipul podului: pietonal și velo;  
– lungime: 109,2 m;  
– deschidere: 40 m; 
– înălțime verticală deasupra șoselei: 5,70 m; 
– lățime: 2,80 m;  
– an inaugurare: 2001. 
– sistem structural: un arc vertical și două înclinate, 

cu capete fixe; Leonardo da Vinci a proiectat un pod 
la care a utilizat trei principii bine cunoscute ale 
geometriei în arhitectură: bolta în semicerc, curba 
parabolică şi cheia de boltă. În acest fel a creat 
planurile unui pod fără precedent, cu un tablier unic. 

– materiale: 90 m3 lemn prelucrat, jumătate din can-
titate pentru arcul principal; 120 m3 lemn prelucrat 
laminat pentru punte. 

 

Între 1996 și 2001, echipa de proiect a Podului 
Leonardo a efectuat sistematic teste de sarcină şi 
design structural în strânsă colaborare cu arhitecţi şi 
ingineri. Au fost dezvoltate şi testate diferite versiuni 
de laminate din lemn. În cele din urmă, Podul din Os 
a fost creat ca o structură din oţel-beton, dar format 
din lemn stratificat. Tehnologia construirii structuri-
lor masive din molid norvegian stratificat deja fusese 
dezvoltată datorită bogatelor păduri norvegiene. Pentru 
Jocurile Olimpice de iarnă din 1994 de la Lillehammer, 
lemnul stratificat fusese folosit în construirea arenelor 
sportive. În crearea Podului lui Leonardo s-au folosit 
componente prefabricate, asamblate și montate utili-
zând macarale. Un set de trei suporturi parabolice au 
fost create pentru pod, o componentă centrală spriji-
nindu-se pe carosabil, precum şi două altele stabilizând 
parabola centrală. 
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3. PODUL DIN VIHANTASALMI, 
FINLANDA 

În ultimii două decenii s-au construit poduri din 
lemn pe drumuri de pădure, drumuri pietonale sau de 
biciclete. Lemnul este un material de construcţii foarte 
bun, având o aparenţă estetică bună. Construcția 
podurilor de lemn este sprijinită de o activitate de 
cercetare intensivă. 

 

 
 

Fig. 4. Podul nou de lemn din Vihantasalmi  
şi construcţia veche de oţel. 

 

 
 

Fig. 5.  Structura de rezistenţă a podului de la Vihantasalmi. 
 

Construirea podurilor din lemn este sprijinită de o 
cercetare continuă, intensivă. În perioada anilor 1986 şi 
1995 s-au făcut calcule comparative în ceea ce priveau 
costurile de realizare a podurilor şi s-a demonstrat că în 
mai multe cazuri construcţiile din lemn au fost mai 
economice. Din 204 poduri studiate 37 au fost poduri 
din lemn. Deschiderile podurilor au variat între 7 şi 
50 m. În privinţa cheltuielilor de realizare pe m², până 
la deschideri de 14 m construcţiile clasice din oţel s-au 
arătat mai economice, iar între 14 şi 28 de metri, cele 
construite din lemn, cu un preţ între 700 şi 900 €/m2. 
Peste deschideri de 28 m, podurile cu structura meta-
lică tensionate s-au demonstrat mai economice. 

De ce se cercetează folosirea lemnului în constru-
irea de poduri? Dacă pe vremuri lemnul era singurul 
material pentru realizarea acestor construcții, în ulti-
mele secole materialul lemnos fost înlocuit în totalitate 
de oţel. 

Astăzi, la revenirea în unele situaţii la folosirea 
lemnului în diferite structuri de rezistenţă se au în 
vedere în primul rând aspectul plăcut și încadrarea 
perfectă în mediul natural. Lemnul se găseşte în 
cantităţi mari, se prelucrează uşor, costurile de fabri-
caţie sunt mai reduse, greutatea specifică este mai 
redusă în comparaţie cu a oţelului, manipularea 
semifabricatelor este mai uşoară. 

Cel mai mare pod din lemn stratificat este podul 
de la Vihantasalmi, din Finlanda. Podul are cea mai 
mare deschidere, este construit între lacurile Lahnavesi 
şi Juolavesi şi înlocuiește podul ce avea o construc-
ţie metalică. A fost dat în folosinţă în anul 1999. 

Dacă ne gândim la lemn, ca material de con-
strucţii, în mod obligatoriu ne gândim şi la Finlanda. 
Ei sunt meşterii construcţiilor din lemn, poduri, case, 
turnuri sau construcţii de rezistenţă din lemn strati-
ficat lipit. În Finlanda pădurile acoperă 86 % din 
suprafața țării, fiind țara cea mai împădurită din 
Europa, una dintre cele mai mari producătoare de 
placaj, hârtie și carton din lume. Pădurile sunt în 
special de pin, molid, mesteacăn și alte specii. Finlanda 
este cel mai mare producător de lemn din Europa și 
printre cei mai mari din lume. Pădurile joacă un rol 
important în economia națională, Finlanda fiind unul 
dintre principalii producători de masă lemnoasă din 
lume, furnizând materie primă la prețuri competitive 
pentru industriile de prelucrare a lemnului. 

Principalul obiectiv era ca podul să se încadreze 
cât mai bine în mediul înconjurător ce era dominat 
de păduri (fig. 6). Proiectele s-au finalizat după ce  
s-a ales forma de rezistenţă (de susţinere) cea mai 
convenabilă. Principalele elemente ale structurii au 
fost fabricate printr-o tehnologie modernă, din lemn 
stratificat lipit. Deschiderea cea mai mare a podului 
este de 42 m. Podul are în total cinci deschideri cu o 
lungime totală de 182 m, şi are un sistem de sus-
ţinere clasic finlandez. Pe cele două capete ale 
deschiderii sarcinile sunt preluate de un sistem de 
suspendare din lemn. 

 

 
 

Fig. 6.  Încadrarea podului în mediul înconjurător. 
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Fig. 7. Schema deschiderilor podului. 
 

 
 

Fig. 8. Elemente metalice de îmbinare  a pieselor din lemn 
 

Sistemul de suspendare are o formă clasică, dar 
din cauza dimensiunilor mari prezenta o proiectare 
deosebită. Lungimea totală a podului este de 168 m. 
Lăţimea carosabilului este de 11 m, realizat dintr-o 
structură de beton, la care se cuplează pe o parte prin 
consolă un trotuar şi pista pentru biciclete de 3 m cu 
carosabil tot din lemn. Partea superioară a sistemului 
de susţinere se situează la 31 m deasupra nivelului 
apei.  

 

 
 

Fig. 9.  Secţiunea podului. 
 

Din cauza deschiderii foarte mari, construcţia 
stratificată din lemn este supusă unor solicitări mari. 
Pentru evitarea deformărilor s-au executat legături 
încrucișate tot din lemn combinat cu oţel inoxidabil.  

Îmbinările au fost realizate cu ajutorul unor elemente 
din oţel. Comportarea uniformă la forfecare a lemnului 
şi a betonului s-a realizat prin zimţarea lemnului. 
Procedura a fost experimentată în laboratoare. Au 
fost folosite şi cercetările privind caracteristicile 
anizotropice ale lemnului. La calculele de rezistenţă, 
rigiditate şi stabilitatea elementelor componente s-a 
folosit metoda elementelor finite. 

Secţiunile grinzilor de lemn stratificat sunt im-
presionante: 1000×1100 mm, 630×670 mm sau 
1350×265 mm. Cel mai mare element prefabricat este 
de 42 m lungime. 

Împotriva coroziunii lemnul a fost tratat sub 
presiune până la saturaţie. S-au aplicat tratamente 
împotriva umezelii şi radiaţiei solare. 

4. CONCLUZII 

Podul de la Vihantasalmi este un exemplu ca-
racteristic că se pot construi poduri pentru circulaţie 
publică prin proiectare computerizată şi folosind 
tehnologii moderne. Și doar trei materiale folosite: 
lemn, beton şi oţel. 
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