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Arta de a construi în epoca medievală
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• Arta medievală din Țările Române este puternic marcată de religie şi, în cea mai mare parte,
subordonată acesteia
• În majoritatea constucţiilor medievale timpurii se folosea ca material de bază lemnul, motiv pentru care
s-au păstrat foarte puţine dintre ele
• De cele mai multe ori artiştii nu îşi semnau lucrările, fiind consideraţi mai degrabă un fel de
meşteşugari
• Începînd cu secolul XIV şi pînă în perioada modernă locuinţele, fortificaţiile şi bisericile au fost
principalele tipuri de clădiri
• În contrast cu bisericile – protejate pentru valoarea lor spirituală, casele sau alte clădiri laice sunt foarte
rare astăzi, dispărând chiar şi multe dintre cele ridicate din piatră
• Unele dintre cele mai bine păstrate creaţii culturale medievale sunt cele
arhitectonice – în special biserici şi mănăstiri
• În perioada Evului Mediu tehnica și arta construcțiiilor ecleziastice –
bisericile și mănăstirile, evoluează în paralel cu cea a edificiilor laice –
castele, palate, cetăți, în diverse stiluri specific românești

Arhitectura
bisericească
medievală a evoluat
sub influențele din
sudul Dunării, dar
concomitent cu
stilul bizantin se
remarcă și elemente
ale arhitecturii
romane și gotice

Mănăstirile și bisericile românești medievale
încă păstrează dovezile spiritualității
neamului nostru, dar și istoria din timpurile
îndepărtate până în prezent.

Lăcașurile de
cult medievale
din România
sunt considerate
adevărate
nestemate ale
neamului

Mănăstirile medievale din nordul
Moldovei sunt opere de artă unice în
întreaga lume grație picturii
exterioară executată cu pigmenţi
rămaşi necunoscuţi specialiştilor de
astăzi, unele dintre ele fiind înscrise
în Patrimoniul Mondial UNESCO

Monumente
de arhitectură
ecleziastică

În timpul domniei lui
Ștefan cel Mare se
conturează, în
arhitectura ecleziastică,
stilul moldovenesc, care
a rezultat din îmbinarea
fondului arhitectonic
local cu influențele
bizantine venite de la
Constantinopol și a
celor gotice venite din
Transilvania

Datorită frumuseții sale
deosebite, a fost
supranumită „Capela
Sixtină a Estului”
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Cea mai importantă compoziție
reprezentând „Judecata de apoi” de pe
peretele vestic este o capodoperă de
valoare mondială

Mănăstirea
Voroneț
Picturile exterioare,
care au creat
celebritatea acestui
edificiu au făcut din
zidurile bisericii o
imensă boltă a
văzduhului, culorile
fiind luate din natură

Mănăstirea este cunoscută pentru
picturile sale: cea interioară, care
redă un ansablu solemn și are un
caracter de monumentalitate,
datează chiar din vremea
domnitorului Ștefan, fiind
realizată în 1496, iar cea
exterioară – cu acel „albastru de
Voroneț” cunoscut în lumea
întreagă prin frescele care sunt
apropiate de viață, însuflețite,
firești datează din perioada lui
Petru Rareș
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Biserica fortificată
din Viscri

• Datează din secolul al XIII-lea, când a fost ridicată pe
locul unei vechi bazilici romane, refăcută și completată
de-a lungul timpului și este una dintre cele mai bine
pastrate in Transilvania
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• Monumentul, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO,
Biserica-sală a fost construită de secui și
include clădirea bisericii, incinta fortificată, două
ulterior a fost preluată de sași, ea a fost
turnuri și două bastioane, precum și un turn de poartă
înzestrată cu ziduri în secolul al XV-lea și
transformată într-o biserică fortificată cu
Toate bastioanele
turnuri, bastioane și două ziduri de
şi turnurile au guri apărare înalte
de tragere. În
cetate se retrăgeau
toţi locuitorii
atunci când satul
era sub asediu
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Biserica Neagră din Brașov
În 1383, pe locul unei
vechi biserici romanice
a început construcția
unei catedrale gotice,
care a fost încheiată în
1477
Lucările au fost
suspendate în 1421 din
cauza unei invazii
otomane iar cinci
decenii mai târziu, din
cauza unui cutremur au
fost modificate
planurile de construcții,
renunțându-se la
înălțarea turnului sudic.
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Este una dintre cele mai
impresionante construcții gotice din
România

Biserica Neagră din Braşov
este cel mai mare lăcaş de cult
în stil gotic din sud-estul
Europei, care are o capacitate
de 5.000 de persoane, măsoară
90 de metri lungime şi 37
metri înălţime iar turnul crucii
are 65 de metri

Numele original al bisericii,
cunoscută în zilele noastre sub
numele de Biserica Neagră, este
Biserica Sfânta Maria. Numele
de Biserica Neagră se datorează
incendiului din 1689

Mănăstirea Putna – mănăstirea supranumită și
“Ierusalimul Neamului Românesc”
Mănăstirea este cea mai importantă ctitorie a domnului Moldovei, Ştefan cel Mare. A fost
construită începând cu 10 iulie 1466, având menirea de a servi şi ca loc de veci pentru
marele voievod şi familia lui
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De-a lungul veacurilor
Mănăstirea Putna a
trecut prin numeroase
incendii, năvăliri şi
ocupaţii străine,
cutremure, însă acestea
n-au putut întrerupe
desfăşurarea vieţii
monahale

Mănăstirea Putna a fost şi important centru
cultural-artistic, aici funcţionând un atelier de
caligrafi şi miniaturişti, unul de broderie,
şcoală de pregătire a pictorilor, zugravilor de
biserici, precum şi o academie teologică
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Iacob Putneanul, fost Mitropolit
al Moldovei, s-a ocupat de
refacerea mănăstirii și a
desfăşurat aici diverse activităţii
cărturăreşti în limba română

Biserica Mare a Mânăstirii
Cozia este o realizare
arhitecturală și artistică de
mare valoare, remarcându-se
prin elemente de construcție
originale, ce integrează în
mod natural caracteristicile
stilului bizantin cu cele ale
arhitecturii balcanice și artei
autohtone a zidirii bisericilor
din secolele al XIII-lea și al
XIV-lea, la exterior, aceasta
impresionează prin eleganța,
varietatea și bogăția
ornamentației făcute în piatră

Mănăstirea Cozia –
ctitorie a lui Mircea
cel Bâtrân

Ansamblul arhitectonic al
mănăstirii are un concept
unitar și este compus din
trei lăcașe de cult, fiecare
construit în etape diferite și
având ctitori diferiți:
Biserica principală a
mănăstirii - Biserica mare,
Paraclisul din zid și
Paraclisul brâncovenesc

https://cronicaromana.net/wp-content/uploads/2014/12/manastireacozia.jpg

Această mănăstire a fost înălțată de
Mircea cel Bătrân ca să păzească
“vadul Oltului și drumul către cetatea
de Scaun a țării”, care și-a luat numele
de la muntele Cozia
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Curtea de Argeș - bijuterie
a arhitecturii româneşti
Domnul ţării
Româneşti, Neagoe
Basarab a început
construcţia mănăstirii
Curtea de Argeş care a
avut loc între anii 1514
şi 1517. Legenda spune
că, dorindu-şi să înalţe o
biserică neasemuită ca
frumuseţe, domnitorul
i-a cerut meşterului
Manole, ajutat de alţi
nouă “meşteri mari”, să
o ridice. Legătura cu
legenda Meșterul
Manole o face și mai
deosebită

Ansamblul cuprinde catedrala episcopală,
unul dintre cele mai celebre și valoroase
monumente de de artă și arhitectură
bisericească din Țara Românească,
https://str.crestinortodox.ro/foto/680/67
biserica fiind ridicată pe fundațiile unui
950_manastirea-curteade-arges-88.jpg
lăcaș mai vechi, care a fost sediul primei
Neagoe Basarab a clădit construcția din
Mitropolii a Ț. Românești
piatră făţuită și profilată, biserica
mănăstirii are un plan triconc, pereții
exteriori sunt împărțiți în două zone
suprapuse, demarcate printr-un brâu,
împletit în suvițe.
Fațadele sunt
decorate în relief
plat cu motive
caucaziene și
https://adevarul.ro/assets/adevarul.ro/MRImage/2015/03/26/
islamice
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Mănăstirea Dragomirna
Mănăstirea Dragomirna, situată în apropierea pădurii Dragomirna în
apropiere de Suceava a fost construită în 1602-1609 de către mitropolitul
Anastasie Crimca al Moldovei, a cărei lăcaş de cult are o structură îngustă
şi alungită, înălţimea clădirii fiind excesivă în raport cu lăţimea
Faţadele bisericii sunt lucrate din
piatră brută, iar pilaştrii cu rol
decorativ - din blocuri de piatră
cioplită şi şlefuită
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Turla bisericii are o formă rotundă în
interior şi octogonală în exterior, ea se
remarcâ prin sculptura decorativă de o
mare bogăţie, varietate şi măiestrie,
(motive ornamentale geometrice şi
vegetale, rozete stilizate, stele formate
din două romburi, pătrate polilobate)
Edificiul este împărţit în două registre
de un brâu-torsadă din piatră cu trei
tori răsuciţi alternativ ca o funie, motiv
originar din Orientul Apropiat
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În anul 1627 domnitorul Miron
Barnovschi-Movilă a înconjurat
Biserica cu ziduri de apărare
masive şi înalte, astfel
mănăstirea a căpătat aspectul
unei fortăreţe cu patru turnuri de
apărare, iar în interior, pe ziduri
se întinde un drum de strajă
susţinut de pilaştri uniţi prin
arcade

Mănăstirea Humor

Construită în stilul
moldovenesc, această
biserică prezintă o serie
de trăsături distinctive:
lipsa turlei de deasupra
naosului, precum şi de
prezenţa pentru prima
dată, în arhitectura
moldovenească, a unui
pridvor deschis şi a
tainiţei, încăpere nouă
suprapusă încăperii
mormintelor
După cum arată analiza
stilistică a picturii,
echipa era formată din
patru zugravi, fiecare
având o personalitate
artistică formată,
condusă de Toma din
Suceava

Mănăstirea Humor a fost construită în anul
1530 de marele logofăt Toader Bubuiog
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Biserica Mănăstirii Humor a fost
împodobită în exterior şi în interior,
cu picturi în frescă, care sunt
deosebite prin unitatea de tonalitate
cromatică, datorată predominanţei
diferitelor nuanţe de roşu

Pictura interioară continuă tradiţiile
iconografice ale picturii murale din
vremea lui Ştefan cel Mare,
punându-se însă accent mai mult pe
caracterul narativ al prezentării,
ceea ce a dus la înmulţirea scenelor
şi registrelor

Biserica Înălţarea Sfintei Cruci
din Pătrăuţi
Biserica "Înălţarea Sfintei
Cruci" din Pătrăuţi este o
biserică ctitorită în anul
1487 de voievodul Ştefan
cel Mare, ea fiind cea mai
veche biserică ctitorită de
Ştefan cel Mare care se mai
păstrează astăzi în forma ei
originară, fiind o
construcţie de plan triconc,
cu turlă pe naos

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/m5UhxZYqoysMs-8yFDMgtsNgYUKT0BQH43yK6vbp3Hz87aP6U9fOs2NiAXAhRoM4mCSBx6Ctcp1HYo2K1Qc2CgkToZkLBUD0
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Biserica a fost pictată la exterior doar pe
pretele de apus. Fresca reprezentă "Judecata
de Apoi". Această scenă prezintă lupta dintre
îngeri şi demoni la judecarea oamenilor.
Balanţa este mai grea către rai, cu toate că
demonii încearcă să o încline către iad

• Pictura interioară se remarcă prin scene de o deosebită frumuseţe, cu
teme unice sau clasice, având culoarea predominantă ocru auriu,
cunoscut sub numele de - galben de Pătrăuţi
• În curtea bisericii, este o masă rotundă de piatră, care este atribuită
perioadei de domnie a lui Ştefan cel Mare. Masa este formată din două
mari lespezi de piatră, de fapt două semisfere imperfecte puse invers.
În jurul acestei mese sunt dispuse mai multe pietre aidoma unor
scaune. După unele ipoteze, această masă ar fi servit ca sursă de
inspiraţie pentru ansamblul statuar Masa tăcerii realizat de sculptorul
Constantin Brâncuşi.
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