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LUMEA MEDIEVALĂ. CULTURA ŞI SOCIETATEA ÎN EVUL MEDIU 

Literatura medievală 
- schiţa lecţiei - 

 

 Cultura medievală a fost dominată de Biserică, dar a existat şi o cultură laică. 

 În societatea medievală, unii oameni ai Bisericii au fost interesaţi de ştiinţă (de exemplu, 

călugării franciscani de la Oxford au avut preocupări în matematică şi fizică). 

 Importanţi reprezentanţi ai ştiinţei medievale au fost Pierre Abelard, Robert Grosseteste, 

Roger Bacon. 

 Învăţământul a progresat datorită scolasticii (s-a trecut de la memorare la comentariul de 

text). 

 În afară de şcolile existente pe lângă biserici sau mănăstiri au apărut şi instituţii de 

învăţământ în oraşe. 

 Din secolele al XII-lea - al XIII-lea, au funcţionat tot mai multe universităţi, în care 

studenţii urmau două cicluri de învăţământ (trivium, quadrivium), obţineau un 

bacalaureat în arte, apoi studiau în facultăţile superioare teologia, dreptul, medicina şi 

susţineau un examen de licenţă. 

 Dacă literatura religioasă a fost scrisă în limbile de cult (latina în Occident, greaca şi 

slavona în Răsărit), cea laică era difuzată mai ales în limba vorbită de popor. 

Au existat mai multe genuri literare: 

a) poeme epice, care descriau fapte de vitejie: Cântecul lui Roland, în Franţa; Cântecul 

Cidului, în Spania; 

b) povestirile în versuri, denumite fabliaux, în care se redau întâmplări cu personaje din 

viaţa reală: Romanul vulpii; 

c) romanele de curte, în care erau prezente teme ca iubirea sau căutarea adevărului: Tristan 

şi Isolda; 

d) literatura istorică: Istoria longobarzilor, de Paul Diaconul; 

e) poezia truverilor şi a trubadurilor, în care era redată dragostea faţă de persoana iubită. 

 

Studiu de caz. Cântecul lui Roland 

 A apărut pe baza cântecelor populare de vitejie, fiind un poem epic francez cu autori 

anonimi 

 Reprezintă o ilustrare a modului de viaţă şi a mentalităţii nobililor, acţiunea 

desfăşurându-se în perioada carolingiană. Sunt înfăţişate faptele de arme ale lui Roland, 

care moare în luptă. 

 Astfel de poeme epice care descriau faptele de vitejie erau foarte îndrăgite de nobilime. 
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