Trasaturile arhitecturii
romanesti medievale



Mitrea Ioana
Clasa a VIII-a C

TRANSILVANIA
ŞI BANATUL
* Construcţii de apărare
§ Cetăţi sau castre regale
Dreptul de a construi
cetăţi - drept regal. Construcţia
lor avansează spre est pe măsură
ce se încearcă consolidarea
cuceririi. Multe dintre ele au
dispărut sau au fost transformate
de-a lungul timpului, purtând
pecetea stilurilor care s-au
succedat în Europa centrală
(Renaştere, Baroc, etc.). Faza
iniţială, cea la care ne referim,
îmbracă forme simple, destinate
să adăpostească o garnizoană
regală. Exemple: Deva, Odorhei,
Ciceu, Hunedoara.

§ Cetăţile Cavalerilor teutoni
Caracter tehnic, astilistic, determinat strict de evoluţia
armamentului de atac şi de apărare; dimensiuni dictate de
potenţialul uman - o cât ami mare suprafaţă de teren înconjurată de
ziduri cu perimetru cât mai scurt; amplasare cât mai greu
accesibilă, ocupând în acelaşi timp puncte importante pe căile de
acces. Exemple: Feldioara (Marienburg), Codlea, Cetatea Crucii.

 § Arhitectura de lemn,
bisericile

Arhitectura sătească (case,
anexe gospodăreşti, mori de
vânt şi de apă, biserici) construită din lemn --->
materialul de construcţie cel
mai la îndemână. De aici o
întreagă artă constructivă se
dezvoltă, se rafinează, iar cele
mai spectaculoase exemple
sunt cele ale bisericilor de
lemn din Ardeal. De remarcat
că volumetria acestora
sugerează influenţe ale
arhitecturii bisericilor de zid
romanice sau gotice - stiluri
specifice bisericilor săteşti
catolice de pe teritoriul
Transilvaniei. Exemple,
Maramureş.

ARHITECTURA
POPULAŢIEI
ROMÂNESTI DIN
TRANSILVANIA

ORAŞUL MEDIEVAL
 1. Condiţiile generale istorice: organizările statale din
Transilvania, Muntenia şi Moldova; colonizarea saşilor în
Transilvania şi suzeranitatea otomană în teritoriile
extracarpatice

2. Organizarea teritoriului
 - structurarea proprietăţii asupra terenului: preeminenţa
domnitorului (regelui) asupra teritoriilor fără stăpân,
neorganizate din punct de vedere social şi politic sau asupra
celor cucerite. Formarea domeniilor feudale prin donaţii către
nobili, clerici sau conducători militari. Proprietatea consolidată
asupra terenului urban: domnitorul, nobilimea, orăşenii,
biserica şi mănăstirile. Transferul terenurilor prin
vânzare/cumpărare, condiţionată de embatic şi protimissis.
 - organizarea administrativă a teritoriului: judeţe, în Ţara
Românească şi Moldova, comitate (scaune, în zonele locuite de
coloniştii saşi), în Transilvania. Structuri de polarizare ale
oraşelor: suprafaţa urbană propriu zisă, hotarul, ocolul.




- modul de formare: pe
amplasamentul unor aşezări
romane, dar marea majoritate
s-a format spontan, prin
dezvoltarea unor aşezări
rurale, prin coagularea
populaţiei pe lângă castele, în
locuri consacrate de târg, la
principalele vaduri etc.

- condiţiile de dezvoltare
ale oraşelor

- administraţia oraşelor:
structuri proprii de conducere,
dublate, în zonele
extracarpatice, de autoritatea
domnitorului

- locuitorii (ocupaţii
principale, componenţă etnică
şi socială)


3. Caracteristicile
generale ale oraşelor

Oraşele din Ţara Românească şi Moldova









- structura generală condiţionată de absenţa limitelor fizice
(fortificaţiile), generând interpătrunderea zonelor urbanizate cu cele
neocupate sau utilizate drept terenuri agricole; dezvoltarea tentaculară a
urbanizării, de-a lungul principalelor căi de legătură în teritoriu. Sisteme
defensive, în absenţa zidurilor de incintă.
- diferenţierea funcţională a teritoriului - zona comercială şi
meşteşugărească, legată, de cele mai multe ori, de curtea domnească, pe de
o parte, şi zonele de locuit, pe de alta - este exprimată de parcelar: parcele de
dimesiuni mici în zona târgului şi terenuri de dimensiuni mai mari,
crescând spre periferie, în restul oraşului;
- zonele de locuit organizate în comunităţi grupate în jurul unei
biserici (parohii, cartiere), ocupând suprafeţe diferite de teren (centru periferie); existenţa, în anumite cazuri a unor grupări comunitare pe criterii
etnice
- programe de arhitectură: locuinţa, biserica, mănăstirea, hanul
(începând cu sec. al XVII-lea), curtea domnească, locuinţa boierească.
- imaginea oraşului este marcată, pe de o parte, de caracterul
discontinuu al zonelor urbanizate, de abundenţa vegetaţiei şi de amplasarea
foarte variată a locuinţelor pe proprietate, în zonele de locuit şi, pe de alta,
de prezenţa fleşelor numeroaselor biserici.



Locuinţele - formă îngustă a lotului; până în sec. XV, locuinţe cu caracter modest.
Dezvoltarea oraşelor modifică statutul social al unei pături importante - patriciatul
urban - care îşi construieşte, pe loturile existente, înglobând adeseori părţi ale
vechilor construcţii de factură medievală, noi locuinţe de factură renascentistă.

curte

Caractere definitorii:
- la parter, spre stradă ---> atelierul sau prăvălia, gang de trecere spre

- etaj cu dublu tract spre stradă
- uneori soluţii constructive (sisteme de boltire) şi elemente sculptate
renascentiste - ancadramente, portaluri
- regim închis al fronturilor stradale; în zonele intens comerciale - pieţe -,
unde etajul este în parte susţinut de arcaturi continue. Ex. Bistriţa, Sibiu, Braşov
- faţade viu colorate, uneori pictate
In sec. XVIII, după ocuparea habsburgică, accesul nobilimii, până atunci
fără drepturi în cadrul oraşelor ---> palate - construcţii ample, ocupând mai
multe loturi, organizate în jurul unor curţi interioare cu decor baroc; proces de
transformare a construcţiilor existente, sau chiar de demolare a lor, accelerat în a
doua jumătate a sec. XIX, astfel încât s-au păstrat prea puţine case renascentiste şi
cu atât mai puţin ale epocilor anterioare.

§ Castele şi curii

Primele realizări mai importante în
domeniul rezidenţial nobiliar în epoca
Renaşterii - transformări ale unor cetăţi,
sacrificându-se vechile rosturi militare în
favoarea unor noi cerinţe ale epocii:
modificări şi amplificări ale spaţiilor
interioare, amplificarea relaţiei cu
exteriorul prin mărirea golurilor ferestrelor,
utilizarea unor spaţii deschise şi acoperite logii. Ex. Hunedoara, Făgăraş.

Reşedinţe de ţară ale nobilimii,
principilor şi guvernatorilor
Transilvaniei.
Castelul - funcţiune de
locuire, incluzând şi ample spaţii
gospodăreşti legate de exploatarea
proprietăţii, precum şi reduse
amenajări defensive. Curia - mai
modestă; fie locuinţă temporară a
unui nobil de la oraş, fie reşedinţă
permanentă a unui nobil mai puţin
înstărit; amplasată şi ea în cadrul
moşiei . Uneori o mai veche curie
este amplificată şi transformată în
castel.

Moldova
* Primele biserici
Curând după înscăunarea sa ca domn al voievodatului independent al
Moldovei (1359), Bogdan I pune să se zidească biserica Sf. Nicolae din Rădăuţi.
Aceleiaşi epoci i se datorează zidirea bisericii Sf. Treime din Siret.

Sub patronajul şi la îndemnul său, o
activitate constructivă de mare
amploare se desfăşoară în Moldova.
Cetăţi noi sunt construite acum, cele
vechi sunt mărite; împreună cu ele,
mânăstirile întărite alcătuiesc un
complex defensiv pe care se bizuie
independenţa ţării. Dar adevărata
măsură a acestei activităţi o dau
cele circa 30 de biserici zidite la
porunca sau în epoca marelui
domnitor. Bisericile de curte sau de
mânăstire ridicate acum, fac
mărturia unei arte constructive fără
egal, îmbinând tradiţia bizantină cu
influenţe occidentale într-o manieră
ce va defini secole de-a rândul
specificul arhitecturii moldovene.

* Epoca lui Stefan cel
Mare - programe de
arhitectură

Mănăstirile Moldovei


 Mănăstirile Moldovei

Un capitol aparte din arhitectura Moldovei îl
constituie mânăstirile. Locuri de desfăşurare a vieţii
monahale de tradiţie bizantină, ele au fost în acelaşi timp
gândite şi realizate ca puncte de apărare şi refugiu în
vremuri de restrişte. Ridicate în secolele XV-XVII,
mânăstirile de la Neamţ, Putna, Bistriţa, Secu, Probota,
Galata, Suceviţa, Moldoviţa, Slatina, Solca, Cetăţuia,
Dragomirna îşi înalţă şi azi puternicele ziduri cu turnuri
semeţe, ca de cetate. La adăpostul lor, călugări caligrafi,
întocmitori de cronici, miniaturişti, zugravi de biserici şi
pictori de icoane, mai târziu tipografi, au creat opere de
valoare, expresie a originalei culturi româneşti.

 § "Bisericile începuturilor"

Sub conducerea lui
Basarab I se întemeiază, la
~1330, primul stat
independent românesc - Tara
Românească (Valahia).
 - biserica domnească Sf.
Nicolae (terminată în 1352)
 - biserica mânăstirii Cotmeana
(sf. sec. XIV)
 - biserica mânăstirii Cozia
(1387-1388)
 - biserica mânăstirii Dealu
(1499-1501
 - biserica mânăstirii Argeşului
(terminată la 1517)
 - biserica mânăstirii Snagov
(1517-1521)

ŢARA
ROMÂNEASCĂ
Arhitectura religioasă

Manastirea Dealu

Manastirea Cozia si Manastirea Argesului



Va multumesc
pentru vizionare!


