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CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

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 CLASICĂ PERIOADA CLASICĂ : 480 : 480 -- 323 323 îî.Ch.Chr.r. CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

Epoca de aur a civilizaţiei greceşti – deplina maturitate a 
spiritului elen pe toate planurile existenţei umane.

Element definitoriu al epocii: stabilirea unui echilibru 
între idealurile artistice ale lumii greceşti şi modul de 
transpunere a acestora în formele artistice.

Formă de organizare a societăţii cu caracter revoluţionar 
pentru epoca respectivă – DEMOCRAŢIA SCLAVAGISTĂ.

Caracteristici:
- participarea tuturor cetăţenilor la conducerea
  comunităţii
- for decizional suprem = Adunarea Poporului / DEMOS



PERIOADA CLASICĂ PERIOADA CLASICĂ : 480 : 480 -- 323 323 îî.Ch.Chrr.. CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

Mari personalităţi 
ale filozofiei ale filozofiei şşi i şştiintiinţţelor:elor:

SOCRTAE
DEMOCRIT
HERODOT
HIPOCRAT

ale literaturii:ale literaturii:
SOFOCLE

ARISTOFAN
ale artelor plastice ale artelor plastice şşi arhitecturii:i arhitecturii:

POLICLET
FIDIAS

ICTINOS
CALICRATES
MNESICLES



PERIOADA CLASICĂ PERIOADA CLASICĂ : 480 : 480 -- 323 323 îî.Ch.Chrr.. CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

Perioada lui Pericle – perioada hegemoniei atheniene care 
a asigurat o anumită coeziune a polisurilor.
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338 î.Chr. 
În urma bătăliei de la Cheroneea, Macedonia îşi impune dominaţia asupra Greciei.
Prin cucerirea Imperiului Persan de către regele Macedoniei, Alexandru cel Mare (336-
323 î.Chr.), sunt puse bazele economice, politice şi culturale ale lumii elenistice.

Athena păstrează statutul de 
centru cultural prestigios
Athena pierde poziţia politică 
dominantă.
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ORDINUL CORINTICORDINUL CORINTIC
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Ordinul Corintic in cartea lui
Claude Perrault despre Vitruvius / 1684
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MONUMENTUL  CHORAGIC AL LUI LYSICRATES / 335 î.Chr. 
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Capitolul - 1854: 
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Tholosul din Delphi 



ACROPOLA ATHENEIACROPOLA ATHENEI CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

1 Parthenon 
2 Old Temple of Athena 
3 Erectheum
4 Statue of Athena Promachus
5 Propylaea
6 Temple of Athena Nike 
7 Eleusinion
8 Sanctuary of Artemis Brauronia
9 Chalkotheke. 
10 Pandroseion
11 Arrephorion

12 Altar of Athena
13 Sanctuary of Zeus Polieus
14 Sanctuary of Pandion
15 Odeon of Herodes Atticus 
16 Stoa of Eumenes
17 Sanctuary of Asclepius 
18 Theatre of Dionysus Eleuthereus
19 Odeum of Pericles 
20 Temenos of Dionysus Eleuthereus
21 Aglaureion
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PARTHENONUL

ACROPOLA ATHENEIACROPOLA ATHENEI CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ
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PERIOADA ELENISTICĂPERIOADA ELENISTICĂ: 323 : 323 -- 31 31 îî.Ch.Chrr.. CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

Alexandru Machedon (356-323 î.Chr.)

DIADOHII

MONARHII DINASTICE 

EFES
PERGAM

ALEXANDRIA

Cultura ELENĂ devine ELENISTICĂCultura ELENĂ devine ELENISTICĂ..



PERIOADA ELENISTICĂPERIOADA ELENISTICĂ: 323 : 323 -- 31 31 îî.Ch.Chrr.. CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

Filozofi:
PLATON
ARISTOTEL

Ştiinţa:
- se separă de filosofie şi se distanţează de religie
- mai practică, din cauza:

- schimburilor comerciale active
- dezvoltarea meşteşugurilor

Domină matematica şi astronomia:
ARHIMEDE - din Siracuza; construirea maşinilor de război pe baza calculelor 
matematice; omorât de romani în 212 î.Chr.
EUCLID - trăia la Alexandria; dezvoltă geometria euclidiană
PTOLEMEU - pământul este plat, stă nemişcat iar soarele şi luna se învârt în jurul
său.
ETATOSTENE - din Alexandria; pământul are formă sferică. Pune bazele geografiei 
ştiinţifice.
ARISTARH - din Samos; pământul se învârte în jurul soarelui şi în jurul axei sale.



PERIOADA ELENISTICĂPERIOADA ELENISTICĂ: 323 : 323 -- 31 31 îî.Ch.Chrr.. CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

146 î.Chr.
Întrega Grecie este transformată în 
provincie romană

74 î.Chr.
Întrega lume elenă este cuprinsă în 
Imperiul Roman
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URBANISMURBANISM



ConstrucConstrucţţia oraia oraşşelor                                 elor                                 CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

Caracteristici esenţiale:
ACROPOLAACROPOLA
AGORA AGORA 
SANCTUARELESANCTUARELE

Principalele funcţii:
Funcţia politico-administrativă 
Funcţia religioasă 
Funcţia de apărare 
Funcţia economică 
Funcţia rezidenţială 
Funcţia de circulaţie 
Funcţia culturală 



ConstrucConstrucţţia oraia oraşşelor                                 elor                                 CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

Constituire:
- spontan
- proiectate

Imaginea oraşului este definită de 2 poli coodonatori:
ACROPOLA ACROPOLA -- centrul viecentrul vieţţii religioaseii religioase
AGORA        AGORA        -- centrul viecentrul vieţţii publiceii publice

Aşezări constituite spontan: ATHENA, CORINT

Caracteristici:
•  trama stradală neregulată
• adaptarea pantelor
• reţea de străzi ierarhizată 
•  o anumită legitate urbană



ConstrucConstrucţţia oraia oraşşelor                                 elor                                 CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

Aşezări constituite pe plan prestabilit: apar din epoca 
arhaică, în cadrul procesului de colonizare: SELINUNTE, 
NAPOLI, MARSILIA.

Caracteristici:
• aplicarea unor principii ordonatoare
• nu este o concepţie ştiinţifică – este aplicarea celui mai 

rapid sistem de împărţire a terenului nou ocupat în 
loturi rectangulare



ConstrucConstrucţţia oraia oraşşelor                                 elor                                 CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

Aşezări constituite pe plan prestabilit cu forme de 
urbanism raţional şi preocupări funcţionale - apar în 
perioada clasică în IONIA. 

Teoriticianul noii orientări – HIPPODAMUS din MILET –
sistematizarea Miletului şi a portului Pireu / sec. V î. Chr.

Oraşe hippodamice: Olinth, Priene, Milet.
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SELINOUS – Magna Grecia PRIENE – Magna Grecia
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Principiile hippodamice se răspândesc şi se dezvoltă în 
epoca elenistică – tendinţă generată de fondare a 
numeroaselor aşezări noi – ALEXANDRIA – în Egipt.

Tendinţe diferite în evoluţia ştiinţei construcţiei oraşului: 
PERGAM – structura urbană urmăreşte obţinerea unor 
efecte de monumentalitate prin dispunerea construcţiilor 
în terase succesive, cu imagini arhitecturale 
spectaculoase, copleşitoare.

ORAŞUL IDEAL - PLATON, ARISTOTEL
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ACROPOLA DIN PERGAMACROPOLA DIN PERGAM
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AGORA                                                  AGORA                                                  CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

AGORAAGORA = Locul de întâlnire al cetăţenilor pentru pentru 
dezbateri şi deliberări în probleme de interes comun.

Treptat, agora a acumulat şi alte funcţii:
- Funţie dominantă - civică
- Funcţii subordonate: 

- religioasă
         - comercială



AGORA                                                  AGORA                                                  CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

Funcţia dominantă, civică, se desfăşura în spaţiul liber al pieţei. În jurul 
spaţiului central erau dispuse principalele clădiri destinate vieţii colective a 
polisului, spaţiile de întrunire a diferitelor organisme politice.

O componentă caracteristică a agorei este porticul – STOA STOA – spaţiu acoperit, 
limitat către agora prin coloane, destinat promenadei, contactelor şi 
discuţiilor între cetăţeni, comerţului, artei – construcţie asemănătoare 
basilicilor din forurile romane de  mai târziu.



AGORA                                                  AGORA                                                  CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

Funcţia comercială:

- în aer liber

- în barăci improvizate

- în spaţii special 
amenajate – unele stoa 
erau dublate  de şiruri de 
prăvălii

Existau şi agore 
specializate:
agore comerciale



AGORA                                                  AGORA                                                  CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

Funcţia religioasă rezultă din conţinutul sacru conferit agorei – 
locul unde se luau hotărârile majore privind viaţa polisului trebuia 
să se afle sub protecţia zeilor.

În agora se aflau:
• morminte ale unor personalităţi ale istoriei cetăţii
• altare 
• temple
• calea procesiunilor

Amplasamentul agorei corespunde, în general, cu centrul de 
greutate al aşezării.

Configuraţia agorei depinde de tipul de aşezare căreia îi aparţine.
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Agora din Thessaloniki
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CONSTRUCŢII PENTRU ADUNĂRI PUBLICE

BULEUTHERION / TERSILION – întrunirile senatului polisului – BOULE; de 
ex. pt. Athena, în sec. VI î.Chr., senatul era format din 500 reprezentanţi ai 
celor 10 triburi.

ECCLESIASTHERION – locul destinat adunării poporului – ECCLESIA / 
DEMOS, forul decizional suprem care aproba sau infirma acţiunile propuse 
de senat; cuprindea toţi cetăţenii polisului.
Iniţial – în aer liber sau pe o colină amenajată
Ulterior – în teatre

PRITANEION – construcţie unde pritannii, se întruneau, primeau ambasadori 
întreţineau focul sacru al zeiţei Hestia. 

TELESTERION – locul de desfăşurare a unor adunări religioase în sanctuare 
cu caracter particular – de ex. la ELEUSIS
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Problemele construcţiilor 
pentru adunări publice: 

• adăpostirea unui număr mare 
de participanţi

• amplasarea participanţilor 
astfel încât să poată percepe 
tribuna vorbitorilor

• acoperirea spaţiului amplu

Aportul grec – găsirea unor 
scheme funcţionale care să 
să poată fi adaptate nivelului 
tehnic al epocii.
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Programe de arhitecturăPrograme de arhitectură



Programe de arhitectură                         Programe de arhitectură                         CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

CivilizaCivilizaţţia greacă este prima civilizaia greacă este prima civilizaţţie antică care impune ie antică care impune 
arhitecturii o comandă socială complexăarhitecturii o comandă socială complexă::
• construcţii pentru organismele de conducere colectivă
• spaţii urbanistice pentru contacte sociale, discuţii,
tranzacţii comerciale – agora

• edificii pentru activităţi colective indispensabile societăţii
greceşti – teatre şi odeoane, palestre, gimnasioane şi
stadioane

Programul prioritar = Programul religios – TEMPLUL:
• simbol religios
• simbol civic



SANCTUARE                                           SANCTUARE                                           CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

Templele se înscriu în ansamblurile complexe ale 
sanctuarelor care alcătuiesc zona sacră a fiecărui polis, 
fiind aşezate de obicei pe o înălţime  - Acropola.

SANCTUARUL cuprinde:
• incinta sacră – TEMENOSUL, limitat de ziduri
• porţi monumentale – PROPILEE
• templele
• altare de sacrificiu – simple platforme dalate
• statui cu carcater votiv
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SANCTUARE  SANCTUARE  -- ATHENA                    ATHENA                    CIVILICIVILIZZAAŢŢIAIA GREACĂ
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SANCTUARELE PANELENICESANCTUARELE PANELENICE

Erau utilizate de întregul popor grec pentru anumite forme 
de cult:
DELPHI (APOLLO) – divinaţii, profeţii

EPIDAUR – tămăduire – izvoare ape termale

ELEUSIS – mistere legate de cultul DEMETREI, accesibile 
numai iniţiaţilor

CORINT şi OLYMPIA – întâlniri periodice  - jocurile istmice 
şi olimpice
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• temple ale zeului care patrona sanctuarul
• temple ale unor alte zeităţi
• altare
• statui
• tezaure – mici edificii donate de diferite polisuri
• locuinţe ale preoţilor
• teatre
• stadioane
• palestre
• gimnazioane
• hanuri pentru adăpostire a pelerinilor – KATAGOGION

Activităţile variate necesitau construcţii cu diferite 
funcţiuni:
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SANCTUARE  SANCTUARE  -- ELEUSIS                       ELEUSIS                       CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ
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SANCTUARE SANCTUARE –– OLYMPIA                   OLYMPIA                   CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ



TEATRUL                                                 TEATRUL                                                 CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ

Se situează la limita dintre clădirile religioase şi cele cu 
destinaţie laică.

Spectacolul ritual a devenit treptat şi spectacol-
divertisment, cu larg caracter popular.

Geneza programului s-a efectuat până în perioada 
clasică:
- un sistem simplu de gradene din lemn rezemate direct 
pe panta terenului

- construcţii din piatră, cu gradene dispuse în formă de U,
de trapez sau pe contur oval.

Program de divertisment
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Trăsături caracteristice:
amplasament dictat de conţinutul religios al funcţiunii pe care o 
îndeplineşte:

- în ansamblul sanctuarelor panelenice – DELPHI, EPIDAUR
- în apropierea incintei sacre a polisului - ATHENA

ÎÎntre spantre spaţţiul construit al teatrului iul construit al teatrului şşi mediul i mediul îînconjurător se realizează o nconjurător se realizează o 
relarelaţţie de continuitate.ie de continuitate.

Rezolvările funcţionale ale teatrelor greceşti servesc tipul de spectacol 
specific lumii antice şi evoluează în paralel cu evoluţia dramaturgiei.

Teatrul cuprinde 2 elemente funcţionale esenţiale:
• spaţiul destinat spectatorilor – TEATRONUL
• spaţiul destinat desfăşurării spectacolului – de joc
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TEATRONULTEATRONUL este alcătuit din:
• sistem de gradene de piatră rezemate pe panta uşor 

amenajată a unui deal; ele se înscriu într-un contur 
care depăşeşte cu puţin un semicerc iar extremităţile 
sunt întărite cu ziduri de sprijin. Primul rând de 
gradene, de la nivelul inferior, era destinat preoţilor, 
magistraţilor sau cetăţenilor cu privilegii speciale, fiind 
alcătuit dintr-un şir de fotolii din piatră.

• sistem de circulaţii orizontale – DIASOMA, amplasate la 
partea superioară a teatronului. La teatrele marie 
existau şi diasome intermediare. 

• sistem de circulaţiile verticale - scări care împărţeau 
teatronul în sectoare. 

Rezolvarea impecabilă a problemelor acustice prin:
• forma teatronului care permitea o reflectare 

convenabilă a sunetelor
• introducerea unor vase ceramice de rezonanţă sub 

gradene şi la partea superioară a teatrului
• prezenţa unei perdele de vegetaţie cu rolul de a absorbi 

sunetele
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SPASPAŢŢIUL DE JOCIUL DE JOC este alcătuit din:
• platforma circulară centrală – ORCHESTRA, pentru 
evoluţia corului
• ansamblul scenei – unde evoluau actorii

Se folosea un decor sugestiv, beneficiind de anumite 
elemente tehnice cum ar fi:
• practicabilele
•  decorul-fundal pictat pe bucăţi de piele 
• decoruri laterale 
• scripeţi
• platforme rotative
• dispozitive pentru creat zgomote

ODEONUL – teatru acoperit



TEATRUL  TEATRUL  -- EPIDAUR                             EPIDAUR                             CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ



TEATRUL TEATRUL -- EPIDAUR                            EPIDAUR                            CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ



TEATRUL TEATRUL –– EPIDAUR                              EPIDAUR                              CIVILICIVILIZZAAŢŢIA GREACIA GREACĂĂ
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MiletPriene
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• V: PROTHYRON
• A: AULE 
• AN: ANDROS 
• P: PASTAS 
• AT: atelierul 
• B: bucătărie, baie
• L: camere 

SCHEMA FUNCŢIONALĂ A LOCUINŢEI GRECEŞTI:

Program rezidenţial - Locuinţa
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SpaSpaţţii esenii esenţţiale pentru o locuiniale pentru o locuinţţă greacăă greacă::
• a: vestibulul de acces – PROTHYRON
• b: curtea interioară – AULE – cu rol de distribuţie 

a circulaţiilor şi spaţiu pentru unele activităţi 
domestice

• c: antecamera androsului
• d: încăperea de primire a capului familiei ANDROS 

– accesibil din vestibul prin intermediul unui 
spaţiu intermediar - antecamenra; în andros se 
desfăşurau mesele festive, erau primiţi oaspeţii

• f: loggia deschisă către curte printr-un şir de 
stâlpi de lemn – PASTAS – locul unde se 
desfăşurta o mare parte din activităţile familiei; 
spaţiul care distribuie circulaţiile; zonă destinată 
contactelor sociale şi relaţiilor economice

• g: sala de mese – OIKOS
• h: baie
• i: bucătărie
     nucleul baie-bucătărie – grupate pentru folosirea 

eficientă a încălzirii şi canalizării comune
• j: încăperile de locuit – dormitoarele; uneori la etaj 
• k: atelierul – avea acces direct din stradă şi din 

prothyron, astfel încât să fie scos din circuitul 
vieţii familiei
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Locuinţele domină prin număr dar nu prin tratare estetică şi tehnică.

    Formele de locuire reflectă modul de viaţă specific, mentalităţi şi relaţii 
sociale.

Rezolvări:
• juxtapunerea locuinţelor – fronturi continue către stradă
• spaţii orientate către interior, spre o curte, cu obturarea aproape totală 

către exterior
• zonificare interioară – zonă aferentă bărbaţilor şi o alta destinată 

femeilor, unde erau incluse şi spaţiile gospodăreşti
• utilizare multifuncţională a curţii şi existenţa unor spaţii intermediare 

deschise dar acoperite – logii sau portice – din cauza climei care 
permite desfăşurarea de activităţi în aer liber
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Preocupări de a asigura condiţii minime de igienă:
• canalizare
• orientarea încăperilor principale către sud

Forme şi decoraţie modeste.

Există şi un tip particular de locuire 
• locuinţe colective SYNOIKIAI – Athena 
• imobile multietajate - Alexandria
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EPOCA CLASICĂ
Locuinţele nu reflectă rangul sau starea materială a proprietarului.

EPOCA ELENISTICĂ
Locuinţele reflectă rangul sau starea materială a proprietarului prin 
diferenţieri sensibile ca dimensiuni, confort şi tratare arhitecturală / curte 
cu peristil, decoraţie în mozaic  şi bazine de apă.
Apare programul de PALAT (PERGAM)

Locuinţă la DELOS Locuinţă la PRIENE
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DECORAŢIA LOCUINŢEI
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CELE 7 MINUNI ALE LUMII ANTICE

1. Piramida lui Kheops

2. Grădinile suspendate ale Semiramidei

3. Statuia lui Zeus din Olympia 

4. Templul zeiţei Artemis din Efes

5. Mausoleul din Halicarnas

6. Colosul din Rodos

7. Farul din Alexandria



Statuia lui Zeus din Olympia

Resturile
templului din 
Olympia unde a 
fost statuia lui
Zeus 



Mausoleul din Halicarnas

Resturile Mausoleului
din Halicarnas
(azi Bodrun, Turcia)



Templul zeiţei Artemis din Efes

Rămăşiţe din templul zeiţei Artemis (în
prim plan: două coloane parţial

reconstituite) 



Colosul din Rodos

Locul presupus de 
amplasament al 
Colosului din Rhodos (în
faţa intrării în Castelul
Templierilor) 
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