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Materialele  prezentate au scop didactic. Folosirea lor în alte 
scopuri decât cele necesare procesului de învăţământ, este 

sancţionată potrivit legislaţiei în vigoare. 
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CIVILIZAŢIILE MEDITERANEENE 

- Insulele din Marea Egee 
- zona Mării Mediterane orientale 
- Peninsula Greciei 
- Rasa mediteraneană, astăzi, în Creta, Corsica, Insulele 

Baleare, ţinutul Bascilor 
 
2800 – 2700 î.Chr.: apariţia a numeroase aşezări cu caracter 
urban. Oraşe-state: insulele Lemnos, Lesbos, ţărmul Anatoliei, 
coasta egeeană a Peloponezului.  
 
CIVILIZAŢIA CICLADICĂ 

- formă comună de manifestare pentru întreg bazinul Mării 
Mediterane 

- Insulele Ciclade – situate în Marea Egee 
 
Mil. -VI î. Chr.  

– statuete antropomorfe – idoli schematizaţi  
– venusuri steatopige – cu partea dorsală mult proeminentă ca 

volum în comparaţie cu restul formelor 
 
Prima ½ a Mil. III î.Chr. – epoca înfloririi idolilor preistorici 

- Din marmură insulară 
- Stilizări ÎN FORMĂ DE VIOLINĂ – FIGURI VIOLINICE 
- dimensiuni diferite: câţiva cm – 25-30 cm. 
- Răspândire mare – din insule către Asia Mică şi Continent 

 
Din a 2-a ½ a Mil. III î.Chr. – epoca înfloririi idolilor preistorici 

- tratare diferită – sublinierea trăsăturilor anatomice 
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- capete şi siluete umane de mari dimensiuni -  max 1,50 m 
- capete de bărbat (29-35 cm) cu gât puternic, chip extrem de 

stilizat – doar volumul nasului, gura şi ochii 
- idoli de forma siluetelor feminine – nuduri cu sânii uşor 

reliefaţi, ţinând braţele încrucişate pe piept, de obicei mâna 
stăngă deasupra dreptei, în poziţie frontală, cu chip stilizat, 
gât lung şi cilindric 

- personaj masculin cântând la liră sau harpă – muzicant 
aşezat pe scaun cu spătar înalt, asemănător unui tron; 
dimensiuni de până la 1 m. 

 
Neoliticul cicladic este caracterizat prin prezenţa acestei 
uimitoare sculpturi  care dovedeşte o foarte evoluată gândire 
plastică şi sinteză a volumelor. 

 
CIVILIZAŢIA MINOICĂ 
Din mil. VI î.Chr. – forme de locuire pe teritoriul Cretei 
 
Insula a oferit condiţii pentru: 

- agricultura şi creşterea vitelor 
- dezvoltarea navigaţiei  
- dezvoltarea comerţului – produse naturale şi meşteşugăreşti. 

 
Navigaţia a permis contactul cu alte civilizaţii – lărgirea 
orizontului prin asimilarea de idei şi experienţe noi. 
 
Se formează grupări politice conduse de regi, unite într-o relaţie 
de tip confederativ 
Oraşe dominante: KNOSSOS şi PHAISTOS. 
Treptat, Creta a devenit o forţă politică cu o flotă puternică – 
THALASOCRAŢIA (aristocraţia mării), care a asigurat 
supremaţia asupra celei mai eficiente căi comerciale – marea. 
 
Insula – condiţii esenţiale pentru dezvoltarea unei culturi 
evoluate: 

- apărată natural 
- climat de securitate şi relativă prosperitate 

 
 



Societatea cretană: 
- înclinată către o viaţă uşoară, confortabilă 
- tendinţă către individualitate cu preferinţe spre fantezie şi 

variatatea formelor 
 
 

Sir Arthur John Evans (8 iulie 1851- 11 iulie 1941) a 
fost un arheolog englez care a înteprins o serie de 
expediţii în Grecia şi mai ales în Creta.  
 
Sir Arthur John Evans este cel care a descoperit şi a 
restaurat ruinele cetăţii Knossos. 
 
 
 
 
 

 
RELIGIA 
Dendrolatria 
Caracter divin conferit unor elemente naturale: stânci, izvoare, 
arbori, grote 
 
Zoolatria  
adorarea animalelor  
cultul taurului sacru - fertilitatea şi fecunditatea 
 
Religia cretană a avut la bază un panteon dominat de o TRIADĂ 
DE ZEITĂŢI: 

• ZEIŢA-MAMĂ  Dictina 
          zeiţă a vieţii şi a morţii, a fecundităţii, a războiului şi a  
          dragostei  

•  ZEIŢA-FIICĂ Brithomartis 
           corespunde zeiţei Artemis a grecilor  

•  ZEUL-FIU sau ZEUL-IUBIT  
           zeul animalelor sălbatice şi al furtunilor:  

  - simbolizat prin LABRIS – imaginea dublei 
    securi  
  - materializat prin TAUR 
  - ipostaza umană - REGELE 
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RITÓN s.n. Vas conic de metal sau de lut, curbat ca un corn de vită, cu vârful modelat în 
forma unui cap de animal, folosit de grecii antici pentru libații sacre și petreceri. [Scris şi 
rhyton. / < gr. rhyton]. 

 
Forme de ritual – desfăşurate în general în aer liber: 

- dansuri 
- jocuri sacre 
- lupte cu tauri  
- rituri de plantare a arborilor 
- procesiuni 
- ofrande 

TAUROMAHÍE s.f. Arta de a lupta cu taurii în arenă. ♦ Arta de a lupta cu taurii după 
regulile coridei ♦ (Mit.) Luptă a taurilor cu oamenii. [Gen. -iei. / < fr. tauromachie, cf. gr. 
tauros – taur, mache – luptă].  
 

GRIFÓN, grifoni, s.m. 1. Monstru mitologic cu corp de leu, cu aripi, cap, aripi şi gheare de 
vultur şi cu urechi de cal. 2. pasăre răpitoare din țările calde, mare, asemănătoare vulturului, 
cu corpul aproape pleșuv și gâtul îmbrăcat într-un guler de pene. 3. Specie de câine de 
vânătoare cu părul aspru şi lăţos. 4. Gură de izvor (de apă minerală). 5. Motiv decorativ 
reprezentând monstrul mitologic. [< fr. griffon, it. grifone].  
 

PERIODIZARE: 
 
MINOICUL VECHI: 2700-2000 î.Chr. 

- urme reduse de arhitectură 
- casa de pe colină / Vasilik – prototip al viitoarelor palate 
- morminte de tip THOLOS – în Câmpia MESSARA 

 
MINOICUL MEDIU: 2000-1600 î.Chr. 

- primele palate la KNOSSOS, PHAISTOS, MALLIA 
- casa de la Chamaissi 
1750-1700 î.Chr.: distrugerea primelor palate de un mare 
cutremur. Urmează a 2-a fază a palatelor, cu refacerea celor de 
la KNOSSOS, PHAISTOS şi MALLIA. Apare oraşul 
GURNIA. 

 
MINOICUL RECENT: 1600-1200 î.Chr. 

- perioadă de înflorire a artelor 
- repararea palatelor 
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1400 î.Chr.: instaurarea dominaţiei miceniene prin principi 
ahei – încheierea supremaţiei lumii cretane. 

 
 
CONSTRUCŢIA ORAŞELOR: 
HOMER:  
Creta are oameni numeroşi până la infinit şi 100 de oraşe. 
 
Densitate mare de locuire confirmată de cercetările arheologice: 

- ferme izolate, sate, cătune 
- aşezări însemnate – KNOSSOS, PHAISTOS, HAGIA 

TRIADA, GURNIA, PALEOCASTRO. 
 
GURNIA – poate fi considerată un prototip al acestor aşezări: 

- centru meşteşugăresc şi comercial 
 
Aşezarea specific cretană: 

•  caracter nefortificat 
•  ocuparea integrală a terenului cu locuinţe 
•  adaptarea la teren 
•  convergenţă spre centrul aşezării ocupat de palat şi piaţa 

publică prevăzută cu gradene pentru spectacole 
 
Elemente caracteristice urbane: 

- Caracter spontan al apariţiei aşezării – lipsa unui plan 
prestabilit 

 
- Trama stradală neregulată: 

• străzile rezultă din spaţii libere rămase între construcţii 
• urmăresc configuraţia şi denivelările terenului  
• stabilesc legături între diferitele puncte ale oraşului 
• tendinţă convergentă spre centru 
 

- Ocupare integrală cu locuinţe a insulelor dintre străzi: 
• clădirile alcătuiesc volume compacte 
• calcane comune 
• iluminare şi aerisire prin mici curţi interioare 
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- Funcţia meşteşugărească se combină cu cea de locuire; ex. 
La Gurnia, ateliere de olărit. 

 
- Realizarea unui centru căre care converge reţeaua stradală: 

• Palatul conducătorului + spaţiu public de tip AGORA, 
destinat vieţii civice – pentru prima dată în lumea antică 

• Atestă o formă de participare a locuitorilor aşezării la 
viaţa publică – premerge organizarea socială a civilizaţiei 
greceşti 

• Spre spaţiul-piaţă, se orientează un grup de gradene – 
prima formă a programului de TEATRU 

 
- Absenţa funcţiei de apărare: 

• Aşezări creatne protejate natural de mare şi de o flotă 
puternică 

• Nu au existat fortificaţii 
 

- Preocupare pentru confort urban: 
• Aducţiuni de apă 
• Evacuarea apelor reziduale şi pluviale prin rigole şi 

drenaje subterane ( din piese ceramice) 
• Străzi pavate cu dale de gresie 
 

MATERIALE ŞI TEHNICI DE CONSTRUCŢIE 
Comanda socială solicita: 

- spaţii mici 
- cu caracter de intimitate 
- fără preocupări de monumentalitate şi grandoare 

 
Constructorii nu s-au manifestat ca inovatori, folosind procedee 
simple, cunoscute. 
 
Materiale folosite: 

- piatră 
- lemn 
- cărămidă 
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Elemente de sprijin continue - ZIDURILE: 
- la parter din blocuri de piatră prismatice, prelucrate prin 

cioplire 
- la etaj din cărămidă sau blocaj de piatră (piatră brută 

înecată în mortar) cu eventuale legături de lemn 
 
Punctul desprijin izolat – PILA DE ZIDĂRIE sau COLOANA 
DE LEMN: 

- la divizarea spaţiilor mari care urmau să fie acoperite 
- pentru crearea de separări transparente între 2 spaţii – 

încăperi deschise către curţi interioare sau portice 
 
Acoperirea spaţiilor: 

- prin mijloace simple: planşee din grinzi de lemn care 
asigurau elasticitatea clădirilor 

- Creta – condiţii seismice 
 
PROGRAME DE ARHITECTURĂ – gamă restrânsă cu 
dominantă pe PALATUL PRINCIAR – program aflat în centrul 
preocupărilor creatoare şi beneficiind de o încărcătură maximă 
de expresivitate. 
 
ELEMENTE INOVATOARE: 

- piaţa publică, program urban necunoscut anterior 
- spaţiul pentru spectacol – precursorul teatrului grec 

 
PROGRAMUL RELIGIOS: 

- absenţa unor clădiri reprezentative, de mari dimensiuni, 
destinate ritualului 

- funcţia religioasă se insera în interiorul palatului unde apar 
capele decorate cu simboluri sacre 

- formele de ritual cele mai răspândite se desfăşurau în aer 
liber, unele sub forma unor jocuri-spectacol, în piaţa cu 
gradene 

 
PROGRAMUL FUNERAR: 

- număr mic de construcţii – tholosuri în Câmpia Messarei, 
ansambluri funerare la Arkhanas. 
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PROGRAMUL REZIDENŢIAL 
Palatul princiar şi locuinţe 
 
Procedee compoziţionale specific cretane: 
• caracter deschis 
• adaptare la teren 
• zone funcţionale grupate în jurul unei curţi de onoare 
• preocupări de expresivitate la nivelul microzonelor 
• asimetrie  
• fantezie 
• raportare la scara umană 
• continuitate spaţială între interior şi exterior 
• caracter de intimitate şi confort 
 
Principii generale: 
• înscrierea palatului/locuinţei într-un contur neregulat rezultat din 

adaptarea la denivelările, adesea accentuate, ale terenului şi din 
integrarea în ţesutul urban 

• gruparea, aparent dezordonată a încăperilor, prevalând criteriul 
funcţional; există grupări funcţionale care se pot izola de restul 
palatului/locuinţei, beneficiind de o anumită autonomie – din cerinţe ale 
modului de viaţă cretan 

• prezenţa, ca element dominat, a curţii interioare, cu funcţii multiple: 
aerisirea şi iluminarea încăperilor, distribuţia circulaţiilor, inclusiv a 
celei verticale – scara de acces la etaj, desfăşurarea activităţilor 
domestice 

• existenţa unor spaţii de tranziţie între încăperi şi curte: MEGARONUL 
CRETAN – cameră deschisă pe una din laturi, mărginită eventual cu 
coloane; utilizarea frecventă a porticelor este o caracteristică a locuirii 
în aer liber sau în spaţii deschise dar protejate prin acoperire 

• rezolvarea funcţională a palatuuli/locuinţei, realizată prin etajare totală 
sau parţială, prin terase circulabile, prin folosirea eficientă a 
denivelărilor terenului 

• preocupări de igienă şi confort: apare frecvent o încăpere pentru baie, 
cu bazin din ceramică, există instalaţii pentru evacuarea apei către 
exterior 
 

PALATUL PRINCIAR 
Organizare funcţională şi compoziţie bazate pe principii unitare, 
regăsite, la altă scară în arhitectura locuinţei. 
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PALATUL: 
- Locuinţa regelui divinizat  
- Imixtiunea funcţiei religioase în interiorul ansamblului 

rezidenţial 
- Rezultă din gruparea unor cartiere funcţionale distincte: 

o apartamente 
o zonă de recepţie şi reprezentare 
o zonă religioasă (capele) 
o zonă gospodărească (încăperi anexe şi depozite)  

- Cartierele sunt organizate în jurul unei ample curţi 
interioare pavate, cu dimensiune mare asemănătoare celei  
unei pieţe (50 x 30 m); CURTEA MARE a palatului, 
CURTEA DE ONOARE, prelua funcţia de distribuţie a 
circulaţiilor, permiţând şi desfăşurarea unei activităţi 
colective cu caracter reprezentativ sau religios. 

- Lipseşte funcţia de apărare, fiind inutilă 
- Ansamblul palatului este alcătuit din încăperi de dimensiuni 

modeste, grupate în jurul unor mici curţi interioare (3-4 m) 
care permit iluminarea şi aerisirea. 

- Palatele se desfăşoară pe 1-4 niveluri, fiind completate cu 
terase, în funcţie de configuraţia terenului 

- Există amenajări speciale care măresc gradul de confort: 
o încăperi pentru baie cu cada poziţionată mai jos decât 

nivelul încăperii, accesibilă prin trepte, aducţiuni de apă 
şi canalizare 

 
PALATUL DE LA KNOSSOS 

- caracter deschis 
- adaptare la teren 
- cartiere funcţionale grupate în jurul unei curţi de onoare 
- preocupări de expresivitate la nivelul microzonelor 
 

LOCUINŢELE: 
- imagini de mare diversitate 
- dimensiuni diferite în funcţie de statutul social şi economic 

al proprietarului 
- fiecare construcţie apare ca un caz particular, cu rezolvări 

depinzând de condiţiile de teren, de cerinţele funcţionale, de 
opţiunile proprietarului 

- tipologie cu mare varietate 
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CONCEPŢII SPAŢIALE ŞI PROCEDEE COMPOZIŢIONALE  
 
Modul de înţelegere a spaţiului arhitectural este determinat de 
condiţionări complexe: 

- mod de viaţă caracteristic 
- posibilităţi tehnice 
- contacte cu alte civilizaţii 

 
Condiţiile climatice au permis ca ponderea vieţii în aer liber să fie 
importantă. 
Societatea creatană era înclinată către o viaţă destinsă, în cadru 
arhitectural confortabil şi învestit cu calităţi estetice. 
Un element definitoriu este tendinţa către individualism, 
generatoare de fantezie şi varietate. 
Apartenenţa Cretei la lumea mediteraneană precum şi contactele 
cu civilizaţiile contemporane ei – egipteană, asiro-chaldeeană, 
explică opţiunea pentru claritate şi geometrie a formelor. 
 
Înţelegerea spaţiului arhitectural se face în modalităţi specifice: 

- Spaţiul construit este conceput în relaţie intimă cu cel 
natural, fiind condiţionat de acesta 
o clădirile urmăresc pantele naturale ale terenului 
o se folosesc denivelările terenului pentru a crea niveluri 

parţiale sau terase 
o între elementele construite şi exterior se stabileşte o 

relaţie de continuitate:  
 arhitectura înglobează spaţii descoperite  
 arhitectura se deschide către peisajul înconjurător 

- Formele spaţiale utilizate sunt definibile geometric 
o Preferinţă pentru spaţii limitate de linii drepte 
o Volume prismatice 
o Imagini caracterizate prin claritate şi echilibru 
o Echilibru în relaţia dintre liniile orizontale şi cele 

verticale, fără dezvoltări excesive ale unei anumite 
direcţii 

- Spaţiile se raportează la scara umană  
o Sunt dimensionate în funcţie de scara umană 
o Au caracter de intimitate în defavoarea efectelor de 

grandoare şi monumentalitate 
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PROCEDEE COMPOZIŢIONALE 
 

- Organizarea spaţiilor în cadrul unei compoziţii se realizează 
pe criterii funcţionale: 
o Caracter haotic al grupării încăperilor, aparent 

neorganizate – generează ideea de labirint  
- Nu există preocuparea de a conferi calităţi expresive pentru 

ansamblu 
- Există preocupări de a conferi calităţi expresive spaţiului 

arhitectural la nivelul rezolvărilor compoziţionale de detaliu 
- Modul de compunere a spaţiilor reflectă o certă înclinaţie 

către fantezie, către evitarea rigorilor simetriei şi axialităţii, 
accentuând caracterul de intimitate 

- Lipsa unor preocupări de organizare a compoziţiei generale 
a volumelor 

 
COMPONENTELE  
COMPOZIŢIILOR ARHITECTURALE MINOICE 

- spaţiul închis 
- spaţiul acoperit dar deschis pe una dintre laturi printr-un 
şir de coloane 

- porticul  
- curtea descoperită 

 
PLASTICA ARHITECTURALĂ A CONSTRUCŢIILOR 
Gruparea spaţiilor într-un ansamblu se caracterizează prin 
studierea unor efecte expresive numai la nivelul nuceelor care îl 
compun. 
 
Volumele se adaptează la configuraţia terenului, alcătuind o 
seccesiune complicată de terase şi niveluri parţiale. 
 
Caracterul compoziţiei este organic, integrat firesc în mediul 
natural, pe care nu îl neagă ci îi accentuează formele. 
 
Plastica arhitecturală a exterioarelor este neglijată: palatele 
cretane alcătuiesc mase impozante dar nu aveau faţade elaborate.  
Imaginea construcţiilor solicită o percepere spaţială, nu plană, a 
faţadelor tratate arhitectural. 
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Intereseul este îndreptat către organizarea plastică a interioarelor 
pe baza aceloraşi principii: 

- caracter intim 
- fantezie 
- dispoziţii asimetrice 

 
Elemente de vocabular: 

- ancadramente de piatră 
- pile  
- coloane de lemn 

 
COLOANA CRETANĂ 

- capitel cu abacă prismatică şi echină în formă de tor 
- fus tronconic care se subţiază, în mod paradoxal, către 

partea inferioară, negând logica constructivă. 
 
CULOAREA 

- coloane acoperite cu un start de culoare, de obicei roşu 
închis 

- pereţii sunt decoraţi cu fresce reprezentând scene diferite 
- uneori, pereţii sunt decoraţi cu relief plat realizat în 

stucatură şi pictat 
- pardoseli din materiale preţioase – alabastru 
 

Arhitectura cretană: 
- fenomen original cu profunde trăsături particulare 
- procedee compoziţionale care conferă spaţiului expresivitate 
- cadru construit intim raportat la scara umană 
- preluarea curţii interioare de la civilizaţia asiro-chaldeeană 
- coloana cretană prefigurează ordinul doric grec 
- pentru prima dată în lumea antică apare spaţiul public de 

tip AGORA, destinat vieţii civice  
- apare prima formă a programului de TEATRU 
 
 
 
 

 
 
 



CIVILIZAŢIA MICENIANĂ 
Heinrich Schliemann (6 ianuarie 1822-26 decembrie 1890) a fost un 
arheolog german, născut în nordul Germaniei la Neu-Bukow, care a 
identificat urmele legendarei cetăţi greceşti antice Troia. 
Deşi ca adult pretindea că nu a primit educaţie în copilărie, 
Schliemann a fost în stare la vârsta de 11 ani să scrie un eseu în 
latină despre Ulise şi Agamemnon, urmând apoi, pentru o perioadă, o 
şcoală preparatorie. Despre sine, Schliemann spunea ca s-ar fi născut 
cu o "dispoziţie naturală către misterios", dar îşi falsifica frecvent 
biografia, fabulând chiar şi în jurnalul său personal. 
În diversele slujbe legate de comerţ pe care le-a avut, el şi-a 
dezvoltat talentul pentru limbi străine, devenind fluent, printre altele, 
în limbile germană, olandeză, engleză, franceză, rusă, greaca veche şi 
cea modernă. Aceste aptitudini l-au ajutat să promoveze în poziţii din 
ce în ce mai înalte.  

 
Interesul său pentru cultura Greciei Antice l-a condus la studiul limbilor clasice, în timpul 
căruia a memorat pasaje întregi din Homer, lucru care i-a deschis curiozitatea şi asupra 
autenticităţii istorice a Războiului troian. 
 
În 1846 devine, cu un succes deosebit, reprezentant comercial în St. Petersburg în Rusia. În 
1850 Schliemann a vizitat pentru prima dată America, iar ceva mai târziu a deschis chiar, 
pentru câteva luni, o bancă în California.  
 
La reîntoarcerea în Rusia în 1852, se căsătoreşte cu Iecaterina Lîşina, cu care a avut o 
căsnicie nefericită, deşi afacerile sale prosperau. Războiul Crimeii l-a făcut să devină un om 
deosebit de bogat, astfel că după 1867 a putut călători şi mai mult şi a devenit arheolog. 
 
In 1869 Schliemann revine în Statele Unite, unde primeşte cetăţenia americană, iar apoi 
obţine divorţul. Fascinaţia sa faţă de lumea greacă l-a determinat apoi să se căsătorească cu 
grecoaica Sofia, această a doua căsătorie a sa fiind reuşită. 
 
În toate eforturile sale arheologice, Heinrich Schliemann a încercat să dovedească 
istoricitatea Războiului troian. Abordarea sa arheologică a fost în bună măsură ştiinţifică, spre 
deosebire de practica timpului, ce aducea a vânătoare de comori. Schliemann enunţa ipoteze 
şi apoi le testa, ca în orice altă ştiinţă 
 
Cercetările sale de la Isarlîk (în Anatolia, astăzi Turcia) dintre 1871 şi 1872 au dovedit că 
acesta este locul cel mai probabil al poziţiei vechii cetăţi Troia. În 1876 cercetările sale de la 
Micene (în Peloponez, Grecia) au adus la lumină civilizaţia miceeană, necunoscută până 
atunci. Între 1878 şi 1879 şi-a rafinat cercetările la Isarlîk. Autodidact, a organizat, pe 
cheltuială proprie, mari săpături la Troia, la Micene şi la Tirint, unde a făcut descoperiri de 
importanţă epocală privind culturile preclasice (mileniul al II-lea î.Hr.) din bazinul Mării 
Egee.  
Schliemann a reuşit să înşele autorităţile otomane, ducând in Germania o mulţime de obiecte 
de aur, descoperite la Isarlîk. Posesia colecţiei furate apoi de sovietici în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial este încă şi azi motiv de dispută între Turcia, Germania, Rusia şi 
Grecia. 
 
Schliemnan este înmormântat într-un mausoleu ridicat pe o colină ateniană. 
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Poziţia geografică: teritoriul Greciei continentale 
 
Origini:  

- începutul mil. III î.Chr. – populaţie sosită din Anatolia – 
ACHEENI 

- acheenii domină vechea populaţie helladică  din continent, şi 
treptat toată zona Mării Egee, inclusiv Creta 

- apogeul puterii acheene: 1450 – 1250 î. Chr. 
 
Aşezarea acheenilor. 

o În estul Peloponezului – ARGOLIDA: PYLOS, ARGOS, 
THIRINT, MICENE 

- Informaţii din textele homerice, scrise după câteva secole: 
o ILLIADA 
o ODISEEA 

 
Ocupaţii:  

o agricultură 
o creşterea vitelor 
o meşteşuguri (olărit şi prelucrarea metalelor – bronz şi 

aur) 
o comerţ (Legenda argonauţilor – Lâna de aur) 

 
Civilizaţia miceniană nu a cunoscut fierul 
 
Organizare politică: grupări politice conduse de un PARISEU 
(la greci basileu), cu sediul în cetatea puternic întărită; cetăţile 
erau legate prin relaţii de tip confederativ 
 
Civilizaţie cu caracter agresiv, războinică: 
- Războiul – centrul preocupărilor lumii miceniene 
- Popor de războinici, barbar şi agresiv 
 
Nu au avut forme rafinate proprii – au împrumutat forme şi 
idei artistice de la civilizaţiile evoluate - Lumea Asiei Mici, 
civilizaţia minoică, le-au combinat cu fondul helladic al 
populaţiei autohtone, realizând o re-elaborare într-un spirit 
nou. De la cretani au preluat şi elemente ale religiei  
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La 1250 î.Chr. – o nouă populaţie agresivă vine din nord – 
DORIENII, care cunoşteau tehnica fierului  
- Invazia dorienilor pune capăt civilizaţiei miceniene 
- La 1200 î.Chr. – toate aşezările miceniene au fost incendiate 
şi abandonate 

- La 1100 î. Chr. – Micene este distrus. 
 
Instalarea dorienilor  a condus la o perioadă în care au loc: 

o barbarizarea formelor de cultură 
o generalizarea utilizării fierului 
o fuziune etnică a populaţiei autohtone cu noii veniţi  
o efect final: formarea poporului grec 

 
MATERIALE ŞI TEHNICI DE CONSTRUCŢIE 
Tehnicile de construcţie sunt subordonate ideii de asigurare a 
securităţii. 
 
ZIDĂRIA 
Sistem constructiv definitoriu: zidăria din imense blocuri 
poligonale de piatră, nelegate cu mortar – ZIDĂRIE 
CICLOPICĂ 
Grosimi mari – până la 11 m la Tyrinth 
Greutate – până la 200 tone 
Utilizare: construcţiile puternic fortificate ale cetăţilor 
 
La locuinţe – fundaţii de piatră peste care se ridica o zidărie din 
moloane de piatră sau din cărărmidă, întărită cu un schelet de 
lemn – grinzi şi montanţi. 
MOLON= bloc de piatră naturală prelucrat pe feţele vizibile, 
folosit în zidărie. 
 
PUNCTUL DE SPRIJIN IZOLAT – COLOANA / din lemn 

- pentru divizarea spaţiilor ce urmau să fie acoperite 
- la portice  

 
PROCEDEE DE ACOPERIRE 

- grinzi din lemn 
- şarpante în terasă şi în 2 pante 
- bolta falsă (în ENCORBELLEMENT) – procedeu 

specific micenienilor: asize din blocuri de piatră care se 
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retrag succesiv formând o formă similară cupolei – la 
Mormintele de tip THOLOS şi la Galerii amenjate în 
grosimea zidurilor cetăţii 
ASIZĂ= STRAT ORIZONTAL AL ZIDĂRIEI 

 
SISTEM CONSTRUCTIV 
Porţile cetăţilor sau accesul în morminte – SISTEM TRILITIC 
Peste piesa orizontală apar adesea piese triunghiulare de piatră 
cu rol de descărcare a greutăţii zidăriei – Poarta leilor 
 
PROGRAME DE ARHITECTURĂ 
PROGRAM DE APĂRARE – CETATEA 
- expresie a structurii societăţii  
- amplasare pe înălţime, care asigura prin configuraţia 

terenului, un prim element de protecţie 
- incinta înconjurată de ziduri puternice, uneori duble, care 

urmăreau configuraţia terenului 
- amenajarea a numeroase dispozitive de apărare: 

o protejarea suplimentară a porţii cu un coridor (dromos) 
conceput astfel încât să oblige atacatorii să ofere flancul 
neprotejat de scuturi 

o galerii amenjate în grosimea zidurilor 
o porţi secundare, secrete 

- organizarea sistemelor de apărare astfel încât să asigure 
maximum de protecţie pentru Palatul princiar, amplasat în 
punctul cel mai înalt al incintei 

- rolul cetăţii: de protejare a unui teritoriu limitrof alcătuit din 
aşezări rurale 

- număr redus de locuinţe situate în cetate 
- existenţa unei a 2-a incinte care adăpostea, în caz de pericol, 

populaţia din teritoriile înconjurătoare  
 
PROGRAM REZIDENŢIAL 
 
LOCUINŢA 
Locuinţa curentă, modestă ca dimensiuni şi materiale utilizate, 
este de factură est-mediteraneană. 
 
Încăperi de plan rectangular, grupate în jurul unei curţi 
interioare, legate uneori între ele prin coridoare. Una dintre 
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încăperi, cea mai importantă, se deschide direct către curte, 
uneori printr-un portic. 
Locuinţe cu etaj, acoperite cu terase. 
 
PALATUL 
Palatul princiar este dominanta cetăţii întărite. Reflectă statutul 
conducătorului. 
Forme rezultate prin prelucrarea, la scară monumentală, a unui 
MEGARON. 
Megaronul este alcătuit dintr-o succesiune de spaţii dispuse axial: 
- PROTHYRON: spaţiu de acces având o latură deschisă către 

exterior, uneori limitată prin coloane, cei doi pereţi laterali 
fiind alcătuiţi din ante (prelungirea zidului construcţiei). 

- PRODOMOS: vestibulul propriu-zis, încăpere de trecere 
către spaţiul locuinţei. 

- MEGARONUL: încăpere principală, dominantă ca 
dimensiuni, având în centru VATRA (ESKARE). Pentru 
evacuarea fumului, deasupra vetrei se practica o deschidere 
în acoperiş. Pentru megaroane mari, deschiderea era 
susţinută de 4 coloane. Era sala importantă a palatului 
micenian. Alături de ea erau poziţionate alte spaţii: o curte de 
onoare cu portice, un megaron al reginei, încăperi de locuit, o 
sală de baie, probabil cu caracter ritual. 

 
ARHITECTURA FUNERARĂ 
S-a constituit în forme care răspundeau cerinţelor ritualului 
funerar: morminte-cameră şi ceremonii de tipul banchetelor 
funerare. Cultul morţilor se perpetua de-a lungul unei generaţii. 
 
Forme mai vechi de înmormântare: 
- cercuri ale mormintelor, situate în interiorul incintei cetăţii – 

morminte colective grupate într-un spaţiu limitat prin 
dispunerea pe un contur circular, a unor lespezi verticale de 
dimensiuni mari; forma de cerc avea probabil un conţinut 
simbolic. 

 
Spaţii funerare caracteristice arhitecturii miceniene: 
- morminte de tip THOLOS care alcătuiau necropole exterioare 

cetăţii. Sunt alcătuite dintr-un coridor descoperit – DROMOS, 
care conduce la o mare încăpere destinată cultului funerar, de 
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plan circular, acoperită cu o cupolă falsă şi bogat decorată. O 
încăpere funerară de mici dimensiuni este amenajată lateral. 
Cupola este acoperită în exterior cu pământ, având aspectul 
unei coline în care pătrunde dromosul de acces. 

 
CONCEPŢII SPAŢIALE ŞI PROCEDEE COMPOZIŢIONALE 
Concepţii spaţiale rezultate dintr-o sinteză complexă: 
- asimilarea unor experienţe generalizate în lumea 

mediteraneană, transpuse în anumite condiţii de climă şi de 
posibilităţi de construcţie 

- mentalitatea proprie civilizaţiei războinicilor acheeni, cu o 
anumită organizare social-politică şi un anumit nivel al culturii 
materiale   

Elemente definitorii: 
- opţiunea pentru spaţii definibile geometric, înscrise într-o 

tramă carteziană, fenomen generalizat în lumea mediteraneană 
de răsărit; formele circulare ale tholosurilor se înscriu în 
aceeaşi geometri simplă dar constituie excepţii, limitate la 
funcţia specială de spaţiu funerar 

- urmărirea cu consecvenţă, a obţinerii unor imagini 
arhitecturale cu caracter rebarbativ, de fortăreaţă 
inexpugnabilă; mesajul transmis este cel de securitate pentru 
locuitori şi de forţă impenetrabilă pentru atacatori 

- un anumit tip de relaţii între spaţiul construit şi cel natural 
care porneşte de la ideea utilizării cu maximum de eficienţă a 
formelor terenului pentru necesităţi de apărare; construcţiile 
se înscriu firesc în peisaj DAR spaţiul nu se deschide către 
exterior, ci se închide , din dorinţa de protecţie 
REBARBATIV= cu aspect repingător, aspru, urât, care se împotriveşte 
la ceva.. 

 
Principii de organizare a spaţiilor: 
- spaţiile, cu configuraţia lor geometrică simplă, se înlănţuiesc în 

compoziţii în a căror structurare primează criteriul funcţional 
- compoziţia nu este amorfă, se subordonează unui element 

dominant care este megaronul princiar; traseul care conduce 
către acest punct al compoziţiei parcurge o succesiune de spaţii 
acoperite sau curţi interioare, cu multiple schimbări de 
direcţie, concomitent, spaţiile, iniţial înguste, se deschid şi se 
amplifică pe măsură ce creşte nivelul la care sunt situate. 
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- Apar unele tendinţe de axialitate, cu scopul de a acentua 
monumentalul: succesiunea simplă, primară, a megaronului 
princiar 

- Tendinţa dominantă este însă cea care refuză simetria şi 
axialitatea; dezaxare fără motivare funcţională sau 
constructivă 

- Formele spaţiilor sunt dominate de fortificaţii  
- Incintele cetăţilor rezultă din adaptarea la configuraţia 

terenului, utilizând denivelările terenului în scopuri de apărare 
- Formele organice, neregulate ale fortificaţiilor contrastează cu 

rigoarea carteziană a construcţiilor aflate în interiorul incintei. 
 
 
PLASTICA ARHITECTURALĂ A CONSTRUCŢIILOR 
Volumele exterioare rezultă nemijlocit din gruparea spaţiilor şi 
reflectă pe deplin funcţia de apărare. 
Volumele sunt masive şi supradimensionate. 
Zidurile pline, ridicate în tehnica ciclopiană, domină. 
Cetatea este percepută global, ca expresie a forţei agresive. 
 
Tratarea arhitecturală a exteriorului este inutilă şi incomodă în 
cazul unor agresiuni externe. Singurul accent este POARTA 
PRINCIPALĂ – decorată cu elemente de factură heraldice 
 
În interiorul cetăţilor, apar unele tendinţe de elaborare a 
formelor. 
Este utilizată coloana, la portice, propilee sau accesul în megaron. 
Coloana miceniană reproducea formele celei cretane. 
 
Decoraţia interioară – extrem de bogată – lux ornamental / 
influenţe orientale şi înclinaţie firească a unei civilizaţii mai puţin 
rafinate. 
Pardoseala pictată în culori vii. 
Pereţii – fresce de factură cretană 
Placarea pereţilor cu alabastru sau lapislazzuli, cu aplicarea unor 
rozete de bronz. 
Decor cu caracter opulent, marcat de un cromatism violent şi de o 
predilecţie pentru materiale de preţ, strălucitoare. 
 
 


