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CIVILIZAŢIA GREACĂ - I 
 
Civilizaţia greacă s-a dezvoltat în: 

•  Peninsula Balcanică 
•  Insulele din Marea Egee 
•  Litoralul Asiei Mici 
•  Ţărmul Mării Negre 
•  Sudul Italiei şi Sicilia -  Marea Grecie ( Magna Graecia) 

 
Izvoarele civilizaţiei greceşti:  
CIVILIZAŢIA CRETANO-MICENIANĂ 
 
mil. 2 î.Chr.  
Începe migraţia treptată a triburilor indoeuropene ale grecilor 
dinspre nordul Peninsulei Balcanice.  
 
Ahei, ionieni, eolieni pătrund treptat  în Peninsula Balcanică 
amestecându-se cu populaţia autohtonă de pelasgi. 
 
AHEII se stabilesc: 
- în Argolida – civilizaţia miceniană 
 
IONIENII se stabilesc: 
- în Attica, de unde s-au răspândit în zona centrală a 
  litoralului egeean al Asiei Mici denumită ulterior IONIA 
- în fâşiile de mijloc şi de nord ale Arhipeleagului Egeean 
 



EOLIENII se stabilesc: 
-  în întreaga Peninsulă Balcanică 
-  în zona de nord-vest a litoralului Asiei Mici 
 
sec. 15-13 î.Chr.  
Civilizaţia miceniană fondată de AHEI se dezvoltă:  
-   în Peloponez  
-   în Creta  
-   în Cipru 
 
Religia:  
Temple, Oracole / Purificare, Mistere 
 
PANTEONUL GREC 
Generaţia I: 
Din CHAOS apar GEEA (GAIA) şi TARTARUS care au 
diverse progenituri: TYPHON, PONTOS, URANOS 
 
Generaţia a II-a: 
Generaţia divină a uranizilor din hierogamia incestuoasă,  
a Geei cu Uranos: 
•  6 Titani  

(CRONOS, OKEANOS, CRIOS, CEOUS, IAPET, 
HIPERION) 

•  6 Titanide  
(RHEIA, THEMIS, TETHYS, PHOEBE, MNEMOSYNE, 
THEIA) 

•  3 Ciclopi 
•  3 Hecatoncheiri 

 
Mutilarea lui URANOS de către CRONOS: 
• 3 Erinii 
•  Giganţii 
•  Nimfele 
•  AFRODITA 

 



Generaţia a III-a: 
Căsătoria lui CRONOS cu RHEIA – 6 zei: 
 - HESTIA - vatra, adică omphalos 
 - DEMETER - pămîntul roditor 
 - HERA - aerul 
 - HADES - infernul 
 - POSEIDON - marea 
 - ZEUS - cerul cu fulgere 
 
Războiul lui ZEUS cu CRONOS şi Titanii – TITANOMAHIA 
Războiul lui ZEUS cu Giganţii – GIGANTOMAHIA 
Războiul lui ZEUS cu TYPHON 
 
Triumful şi suveranitatea lui ZEUS 
 
Împărţirea dominaţiei asupra celor 3 zone cosmice: 
- POSEIDON – OCEANUL 
- HADES – LUMEA SUBTERANĂ 
- ZEUS – CERUL şi PĂMÂNTUL 
 
Pământul şi Olympul le aparţineau în comun. 
 
Şir de căsătorii ale lui ZEUS: 
- cu METIS (Prudenţa): ATHENA 
- cu THEMIS (Dreptatea) 
- cu EURYNOME 
- cu MNEMOSYNE: cele 2 MUZE 
- cu HERA: HEFAISTOS, ARES  
 
Nesfârşit şir de aventuri ale lui Zeus: 
- cu DEMETER: PERSEPHONE (CORA) 
- cu LETO: APPOLON şi ARTEMIS 
- cu DIA, cu EUROPA, etc. 
- cu SEMELE: DIONYSOS 
- cu MAIA: HERMES 
 
Apar şi alţi zei. 



Lumea cuprinde 3 categorii de fiinţe: 
ZEII 
EROII 
OAMENII 
 
SEMINŢIILE PRIMORDIALE: 
Perioada lui CRONOS: 
• Rasa de aur – numai bărbaţi care trăiau în preajma zeilor  
 
Perioada lui ZEUS: 
• Rasa de argint – bărbaţi păcătoşi - nu făceau sacrificii zeilor 
• Rasa de bronz – bărbaţi războinici, sălbatici 
• Generaţia EROILOR – supraumani, dar nu divini, ajută 

oamenii (HERAKLES, AHILE, TESEU, OEDIP, PERSEU, 
IASON, ORFEU) 

• Rasa de fier: 
  - separarea zeilor de oameni la MEKONE / intervenţia lui  
     PROMETEU (titan şi erou civilizator) 
  - furtul focului 
  - pedepsirea lui PROMETEU 
  - darul lui ZEUS către oameni: PANDORA şi misterioasa cutie  
 
Periodizare: 
PERIOADA HOMERICĂ: 1200 - 650 î.Chr. 
PERIOADA ARHAICĂ: 650 - 480 î.Chr. 
PERIOADA CLASICĂ: 480 - 323 î.Chr. 
PERIOADA ELENISTICĂ: 323 - 31 î.Chr. 
 
 
PERIOADA HOMERICĂ: 1200-650 î.Chr.   
1200 î.Chr.  
Ultimul val indoeuropean – dorienii / civilizaţia fierului, distrug 
civilizaţia miceniană / civilizaţia bronzului (AHEII) şi se stabilesc în 
special în Peloponez, determinând, într-un fel, aşa numita “migraţie 
a popoarelor mării” 
 



DORIENII se stabilesc: 
- în Argolida (vechiul centru al civilizaţiei miceniene) 
- în zona centrală a Peloponezului 
- în fâşia sudică a Arhipelegului Egeean 
 
Infiltrarea dorienilor – proces treptat care a condus la:  
- preluarea treptată a civilizaţiei 
  aheiene (miceniene)  
- formarea civilizaţiei prehelene 
 
cca. 1000 î.Chr.  
Acţini de colonizare: 
-  coastele Asiei Mici  
-  insulele din Marea Ionică 
Se înfiinţează oraşe-state (poleis): Milet, Efes, Halikarnas 
 
sec.8 -7 î.Chr.  
Epoca Marii Colonizări – promotori Athena, Corint, Megara, Milet, 
Sparta 
Se fondează oraşe pe coasta Mării Negre şi a Mării Mediterane 
(nordul Africii, sudul Italiei şi Spaniei) 
 
DISPAR: 
•   aşezările fortificate 
•   palatele regale 
•   mormintele de tip tholos 
•   finisajele preţioase 
•   pavimentele de alabastru 
•   frescele 
•   prispele de piatră policromă 

 
APAR: 
•   primele aşezări greceşti cu caracter protourban  
• tipuri de construcţii derivate din arhitectura creto-miceniană: 

megaronul cu stâlpi de lemn la mijloc şi vatră deasupra căreia 
acoperişul avea un gol pentru evacuarea fumului 



Sistem de construcţie: 
•  fundaţii de piatră brută legată cu argilă, căteodată cu soclu 
•  schelet de lemn şi umplutură din argilă compactizată sau 

cărămidă nearsă 
•  stâlpi de lemn cu bază din lespezi de piatră 
•  despărţirea tavanului de învelitoare 
•  apariţia podului şi a frontonului 
 
Arhitectura locuinţei:
Locuinţe de plan:  
•  oval (sec. 10 î.Chr.) 
•  dreptunghiular (sec. 9 î.Chr.)  
•  absidial (770- 670 î.Chr.) 
Distincţia locuinţei căpeteniei legată de un spaţiu liber 
 
Arhitectura de cult:
• arhitectura templului grec, derivată din megaronul micenian, 

devine programul cel mai reprezentativ al arhitecturii antice 
greceşti 

•  apariţia porticului  
•  apariţia pteromei – galeria perimetrală (peristatis) 
•  împărţire interioară în nave cu unul sau două rânduri de stâlpi 
 

 
Megaronul prehelenic caracterizat prin: 
A – PORTIC IN ANTIS 
B - tinda (prodomus) - PRONAOS 
C - megaronul propriu-zis – NAOSUL 
D - VATRA 
Altarul, iniţial în interior, ulterior în exteriorul tempului 



Amplificarea dimensiunilor templului determină apariţia unuia sau a 
două şiruri de suporţi verticali, obţinându-se astfel împărţirea 
interiorului în 2-3- nave. 
 
Prinias – Creta, perioada homerică: 
Templul A (sec. VIII î.Chr.) se înscrie în procesul de naştere al 
templului elen pe baza megaronului prehelenic.  
 
Coloana dintre ante, din axa pronaosului, răspundea necesităţilor 
unei structuri cu schelet de lemn, care diviza cella pentru a rezolva o 
deschidere în acoperiş în scopul evacuării fumului de la altarul 
pentru sacrificii dispus în interior 
 
Decoraţia: 
coloane şi ancadramente de uşi îmbrăcate cu foi de aramă 
 
Sculptura: 
- mici statuete din bronz, fildeş,teracotă 
- personaje umane şi zoomorfe 
- stilizare până la forme esenţializate 
 
Ceramica: 
- de tip protogeometric şi geometric - cu preferinţă pentru 
MEANDRU 

- de tip narativ 
 
PERIOADA ARHAICĂ: 650- 480 î.Chr.                     

• Continuă Marea Colonizare 
• Constituirea polis-urilor greceşti 
• Instaurarea democraţiei sclavagiste 
• Constituirea tiraniilor 
• Constituirea tipurilor principale de temple şi ordine 
• Apariţia artei statuare în marmură 
• Apare lirica greacă: ARHILON, ALCEU, SAFO, ALCEU, 

ANACREON 
• Ia naştere filozofia greacă: THALES, PITAGORA, HERACLIT 

 



500- 449 î.Chr.  
Războaiele medice  - încercarea Imperiului Persan de a cuceri Grecia 
eşuează în faţa rezistenţei statelor greceşti 
 
480 î.Chr.  
prădarea Athenei de către perşi 
 
ORGANIZARE  
SOCIALĂ, ADMINISTRATIVĂ, POLITICĂ, RELIGIOASĂ 
 
ETHNE (ETHNOS) 

• organizare mai veche decât polisul – Grecia de nord şi de vest 
• cadru de viaţă colectivă adaptată populaţiilor care se ocupă cu 

creşterea animalelor şi care practică transhumanţa 
• agricultura intervine doar ca complement indispensabil 

supravieţuirii 
• defineşte organizarea statului în jurul unei dinastii regale 

 
POLEIS  ...  CETATE-ORAŞ 

• instituită în regiunile de agricultură sedentară unde comunitatea    
exploatează cel mai bine teritoriul aflat în stăpânirea ei 

• grupează atâţia locuitori câţi poate hrăni pământul 
• o lume plină, însă şi o lume închisă asupra propriului ţinut 
• izolată de vecini prin graniţe apărate cu înverşunare 

 
TIRANIILE 

• rezultate din contradicţiile dintre aristocraţia gentilică şi păturile 
clasei dominante legate de meşteşugari şi comerţ 

• formă de guvernare îndreptată împotriva aristocraţiei gentilice 
• desfiinţează privilegiile aristocraţiei şi împărţirea societăţii pe ginţi 
• stabileşte drepturile cetăţenilor pe criterii censitare 
• Tiranii erau preocupaţi de legiferarea noilor raporturi sociale şi de 

sprijinirea culturii 
 
AMPHIKYTONIA 

• unirea statelor tribale sau a oraşelor-stat în vederea unei 
comunităţi de cult, în jurul unui sanctuar comun, având însă şi 
colaborări politice 

• Exemplu:  
Alianţa celor 12 state ioniene 
   



SYMMACHIA 
• comunitate militară 
• unirea punctuală sau de durată, în scopuri războinice 
• Exemple:  

  Liga peloponeziacă (550 - 371 î.Chr.) 
  Liga atică (478 – 404 şi 378 – 338 î.Chr.) 
  Liga panelenică (338 î.Chr.) 
 
EVOLUŢIA ORAŞELOR 

• La sfârşitul sec. al VII-lea, se intensifică procesul de formare a 
oraşelor 

• Poziţionare: 
 - pe baza vechilor aşezări ale obştilor 
         - pe locul vechilor aşezări miceniene 
 

• Exemple: 
         - ATHENA 
         - CORINT 
 
TIPURI DE ORAŞE: 
ORAŞE DEZVOLTATE SPONTAN 

• Exemple: 
         - ATHENA 
 
ORAŞE DEZVOLTATE DUPĂ PLAN PRESTABILIT 

• Primele forme legate de procesul de colonizare 
• Exemple: 

  - AKRAGAS 
  - SELINUNTE 
  - POSEIDONIA 
  - oraşe pe ţărmul Mării Negre: HISTRIA, CALLATIS, TOMIS 

 
PROGRAMUL REZIDENŢIAL - LOCUINŢA 

- Zidărie de cărămidă crudă, aşezată pe socluri de piatră 
- Planuri patrulatere sau rectangulare 
- Ziduri comune 
- Caracteristici: curte interioară cu portic pe 1 sau 2 laturi;    

camerele se deschid către curtea interioară  
 
 
 



PROGRAMUL RELIGIOS - TEMPLUL 
- Sisteme de construcţie cu stâlpi din lemn şi ziduri de cărămidă 

crudă 
- Lemnul este placat cu elemente ceramice pentru protecţie 
- Învelitorile de lemn se înlocuiesc cu cele din ceramică – ţigle 
- Se trece treptat la arhitectura de piatră (calcar poros, tuf, calacar 

cochilifer, marmură) 
- Se cristalizează tipologia templului peripter şi a ordinului doric 

 

  
 
 
ORDINUL DORIC 

• în Grecia peninsulară 
•  în colonii siciliene şi italiene 

 
STILOBAT: 

• platformă superioară a 
STEREOBATULUI / KREPIS, baza 
pe care se înălţa edificiul. 

 
FUSUL COLOANEI DORICE: 

• caneluri cu secţiunea în formă de 
segment de cerc şi cu muchii 
ascuţite. 

• numărul canelurilor:  16-20.  
• fusul nu are bază, reazemă direct pe  

stilobat. 
 
 
 
 



CAPITELUL COLOANEI DORICE: 
Preia sarcina antablamentului. 
Este format din: 

- o placă prismatică ce susţine lintoul – ABACA  
- o placă rotundă cu un profil de cupă circulară – ECHINA 
- inelele – se află între echină şi fusul coloanei 

 
La templele vechi, până în sec. 6 î.Chr., echina era separată de fusul coloanei printr-o 
CAVETĂ  care ascundea rigiditatea îmbinării capitelului cu coloana. Mai târziu, caveta 
a fost înlocuită cu o serie de elemente concentrice, proeminente, pe echine, numite 
ANNULI, al căror număr varia între 1-5. Partea superioară a fusului coloanei – gâtul  - 
HIPOTRAHELION, este separată de restul fusului prin 1-4 şănţuleţe înguste, de 
secţiune triunghiulară. 
 
ANTABLAMENTUL DORIC: 
ARHITRAVA – fără ornamente, netedă 
- este o grindă de susţinere a extremităţilor grinzilor  transversversale şi face legătura 

între coloane şi friză 
- se desfăşoară de jur-împrejurul edificiului 
- are deasupra o baghetă – TENIA.  
- sub aceasta, în locul de aşezare a fiecărui triglif, este dispusă o baghetă suplimentară 

– REGULA, sub care stau picăturile –  GUTTE. 
 
FRIZA - este decorată cu: 
- METOPE – în general are formă 

pătrată şi este decorată cu sculpturi  
- TRIGLIFE - lespezi de piatră sau 

marmură paralelipipedice,  decorate 
cu 2 scobituri centrale şi 2 jumătăţi 
de scobituri lateral – de aici numele 
de  triglif. TRIGLIFII reproduceau 
capetele grinzilor de lemn folosite 
mai înainte la planşee. TRIGLIFII 
erau dispuşi pe axele coloanelor şi 
la mijlocul interaxului  acestora. 
Trigliful de colţ era deplasat , de 
regulă, de pe axa coloanei spre 
colţul frizei. 

 
CORNIŞA: 
Deasupra frizei se aşeza placa de 
cornişă.  
Pe faţa inferioară a cornişei se prindeau 
plăci dreptunghiulare – MUTULI, care 
imitau probabil căptuşeala feţeler 
inferioare ale capetelor proeminente ale 
căpriorilor de lemn. 



Pe mutuli, erau dispuse picături – GUTTE, de obicei 3 rânduri de câte 6 bucăţi. 
 
La partea superioară a cornişei faţadelor laterale ale templului se punea un jgheab de 
scurgere a apei – CIMA, care trecea deasupra cornişelor înclinate ale frontoanelor. 
 
La faţadele laterale, în cima erau tăiate orificii pentru scurgerea apelor, gurile de 
scurgere având forma unor capete de lei. În cazul în care cima lipsea, pe faţadele 
laterale se puneau PALMETE. 
 
Frontoanele se terminau la colţuri cu ACROTERE, statui sau ornamente.   
 
 
Templul doric reprezintă un model clasic de unitate între elementul utilitar şi cel artistic. 
Formele ordinului doric derivă din formele vechiului ordin de lemn, care prin 
transpunere în piatră îşi modifică treptat formele şi proporţiile, pe măsura ce se 
acumulează  experienţă.  
Templele de piatră din Grecia continentală purtau amprenta proporţiilor arhitecturii  
de lemn, pe baza căreia s-au născut. 
 
Exemple: 
OLYMPIA, PELOPONEZ, perioada arhaică - Templul HEREI 
SYRACOUSA, MAGNA GRAECIA, SICILIA - Templul lui APOLLO 
 
 
ORDINUL IONIC 

- În Ionia se cristalizează tipologia templului dipter, cu caracter gigantic 
- Apare ordinul ionic     

 
Templu DIPTER templu înconjurat de 2 rânduri de coloane  
 
 
ORDINUL IONIC apare iniţial în coloniile greceşti din Asia 
Mică 

• este legat atât de creaţia artiştilor greci cât şi de vechile 
tradiţii ale celorlalte popare din Orientul apropiat 

• Există 2 tipuri specifice: 
  - asiaticul – stilul ionic pur, dezvoltat în Asia Mică 
  - atticul – dezvoltat în Attica 

 
BAZA: 
- tipul asiatic   
Baza este formată din Tor şi Placă circulară cu  profil concav. Sub bază se află o plintă. 
- tipul attic 
Baza are profil format din Toruri separate de o Scotie. 
Elementele principale ale bazei sunt precis separate prin listeluri.  
Uneori torurile sunt  decorate cu şănţuleţe sau  cu motiv în formă de  împletitură 
 



FUSUL COLOANEI IONICE: 
Reazemă pe BAZĂ şi este canelat. 
Canelurile au secţiune semicirculară sau semieliptică şi sunt 
separate prin fâşii înguste. Fusul are de obicei 24 de caneluri 
coloana este mult mai zveltă decât cea dorică. 
 
 
CAPITELUL COLOANEI IONICE: 
La capitelul ionic, dezvoltat între abacă şi echină, se află o 
placă cu 2 VOLUTE care formează toruri pe marginile 
capitelului 
ABACA, acoperită deseori cu un ornament din frunze, este 
formată dintr-o placă subţire cu profil de tor sau de talon. 
ECHINA este ornamentată cu OVE şi este separată de fusul 
coloanei printr-un tor – ASTRAGAL, tratat în forma unui şir de 
perle.  
VOLUTELE au forma unei spirale care se termină cu un ochi 
circular. 
Ionicul este singurul ordin care are capitelul cu feţe deosebite, 
fapt care face dificilă tratarea coloanei de colţ. 
La capitelurile de colţ, ambele laturi exterioare sunt formate din volute, voluta de colţ 
fiind plasată pe diagonala capitelului, astfel încât capitelurile să aibă acelaşi aspect din 
faţă şi din profil.  
 
tipul attic 
Are capitelul mai bogat decorat decât tipul asiatic, iar volutele sunt formate din spire 
mai complexe.   
 
ANTABLAMENTUL IONIC: 
ARHITRAVA  

• este împărţită în 3 părţi suprapuse, cu înălţimi 
descrescătoare  

• se desfăşoară de jur-împrejurul edificiului 
• are deasupra o baghetă – TENIA.  

 
FRIZA 
 tipul asiatic – NU ARE FRIZĂ 
 tipul attic – FRIZĂ DECORATĂ CU PERSONAJE 
 
CORNIŞA: 
 tipul asiatic 
  - cornişa este compusă din OVE  şi DENTICULI 
  - se termină cu un LĂCRIMAR decorat  
 tipul attic 
  - cornişa NU ARE DENTICULI 
 
 



 
 
Temple dorice – PELOPONEZ, SICILIA, ITALIA MERIDIONALĂ (GRECIA 
MARE) 
EXEMPLE: 
Paestum / Poseidonia – 600-400 î.Chr. 
Italia meridională – GRECIA MARE 
Templul HERA I, 550 î.Chr. 
ATHENAIONUL - Templul DEMETREI, 500  î.Chr. 
Templul lui POSEIDON, Templul Hera II, 460-470 î.Chr. 
 
Temple ionice – COLONIILE GRECEŞTI DIN ASIA MICĂ, INSULELE DIN 
MAREA EGEE 
EXEMPLE: 
ARTEMISIONUL – EFES – 550 î.Chr. – una dintre cele 7 minuni ale lumii / 
coasta ioniană 
 
 
TEMPLUL GREC 
COMPONENTELE PLANULUI: 
NAOSUL – sau DOMOSUL sau CELLA (în latină)  
• spaţiul în care se afla statuia zeului 

PRONAOS  
• vestibul îngust, apărat de o streaşină mică 

OPISTODOMOS  
• identic cu pronaosul dar aşezat în spatele templului şi 

necomunicând cu naosul;  spaţiu rezervat ofrandelor sau 
tezaurului templului  

PERISTIL / PTEROMA  
• galeria exterioară de coloane 

 
 
 



TIPURILE PRINCIPALE DE TEMPLE DUPĂ NUMĂRUL DE 
COLOANE DE PE LATURILE FRONTALE: 

 
1. IN ANTIS – cu 2 coloane 
2. TETRASTIL - cu 4 coloane 
3. HEXASTIL - cu 6 coloane 
4. OCTOSTIL – cu 8 coloane 
5. DECASTIL – cu 10 coloane 
6. DODECASTIL – cu 12 coloane   
 

TIPURILE PRINCIPALE DE TEMPLE DUPĂ POZIŢIA 
COLOANELOR ÎN PLAN: 

1. Templu IN ANTIS: 
•   templu cu ante 
•   o încăpere dreptunghiulară închisă – NAOSUL  
• un vestibul deschis – PRONAOSUL, cu 2 

coloane amplasate între capetele proeminente 
ale pereţilor   longitudinali, numite ANTE 

 
 
2. Templu PROSTIL: 
• templu la care porticul de coloane era în faţa 

naosului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Templu AMFIPROSTIL: 
• templu cu 2 porticuri de câte 4 coloane identice 

aşezate la cele două faţade frontale 
• templu pe platforme descoperite 
 
 
 
 
4. Templu PERIPTER: 
• temple înconjurate de coloane pe toate 

laturile 
• NAOSUL peripterului păstrează forma 

templului cu ante – prostil sau 
amfiprostil 

• vestibulul de intrare – PRONAOSUL, în 
partea frontală 

• un vestibul posterior – OPISTODOMOS 
 
 
 
 
5. Templu PSEUDOPERIPTER: 
• templu cu porticurile închise 
• au aceeaşi lăţime ca templele periptere 

   
 
 



6. Templu DIPTER: 
• templu înconjurat de 2 rânduri de coloane  

 
 
7. Templu PSEUDODIPTER: 
•  templu cu porticurile având aceeaşi lăţime ca la 

templele diptere, dar fără rândul  interior de 
coloane exterioare 

 
 
 
 
8. Templu MONOPTER
Templu circular înconjurat de un portic închis de 
coloane  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9. Tolos   
• Templu înconjurat de o colonadă 
 

  
 
 
 
MULURI GRECEŞTI  
LISTEL - plintă sau placă 
 
 
 
 
TOR SFERT DE TOR 
arce de cerc şi curbe mai complicate 
 
 
 
 
 
 
LĂCRIMAR DORIC 
Etape de dezvoltare  
 
 
 
 
DUSINA  
CIMASĂ DORICĂ 
a - dreaptă 
b - inversă 



TALON  
CIMASĂ DIN LESBOS  
a - dreaptă 
b - inversă 
 
 
CAVETĂ 
curbe apropiate de cerc 
 
 
 
 
SCOTIE 
Cavetă asimetrică, cu profilul un arc cu 2 centre sau o curbă mai 
complicată 

   
 
 
LISTEL + TOR = ASTRAGAL 

 
 
 
 
 
 

 
TEMPLU DIN PIATRĂ 
Zidăria de piatră se executa uscată, fără mortar, folosindu-se agrafe de 
fixare, din metal şi din lemn gudronat.  
 
Zidurile naosului, executate din pietre perfect cioplite şi bine fixate între 
ele, aveau la partea exterioară un soclu din plăci mari, aşezate pe 
muchie – ORTHOSTATE. 
 
Planşeele casetate ale galeriilor ce înconjurau templul erau la început 
din lemn, formele lor fiind reproduse ulterior în construcţiile de piatră. 



Acoperişul era din ţigle ceramice, sau din marmură, aşezate pe ferme şi 
astereală de lemn. 
 
Tambururile coloanelor, arhitravele, orthostatele şi celelalte blocuri de 
piatră aveau dimensiuni relativ mici, ca urmare a necesităţilor 
constructive. Astfel existau posibilităţi mai uşoare de prelucrare şi 
transport. Pentru a putea fi ridicate, în pietre se lăsau din timp cepuri, 
şanţuri cioplite prin care se treceau frânghii, sau goluri pentru pene 
speciale de fixare. 
 
Feţele orizontale ale pietrelor se ciopleau pe margini, la mijloc fiind 
adâncite şi prelucrate mai grosolan – asidurându-se astfel stabilitatea 
pietrelor care se rezemau mai bine pe contururi şi se realiza totodată o 
economie de muncă. 
 
Suprafeţele exterioare ale templelor  executate din piatră erau acoperite 
cu un strat subţire din STUC DE MARMURĂ, fapt care permitea să se 
prelucreze  foarte precis muchiile şi cele mai mici detalii profilate. 
 
 


