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LUMEA MEDIEVALĂ. CULTURA ŞI SOCIETATEA ÎN EVUL MEDIU 

Arhitectura medievală 
- schiţa lecţiei - 

  

 Arta şi arhitectura în Evul Mediu au fost puternic influenţate de religie. Între secolele al 

X-lea şi al XIII-lea, au fost construite numeroase catedrale în vestul Europei. 

 

 Între secolele al X-lea şi al XII-lea, stilul architectonic a fost cel romanic: 

 clădirile se caracterizau prin preluarea unor elemente din construcţiile romane; 

 aveau arce semicirculare; 

 ziduri groase, sprijinite prin contraforturi; 

 ferestre puţine şi de mici dimensiuni. 

 Impresionante construcţii în stil romanic sunt catedrala Notre Dame la Grande din 

Poitiers, cea din Speyer, cea catolică de la Alba-Iulia etc. 

 

 Din secolele al XII-lea şi al XIII-lea, s-a manifestat stilul architectonic gotic, construcţiile 

caracterizându-se prin: 

 bolta în ogivă; 

 turnuri înalte; 

 aspect zvelt; 

 ogive şi arce de susţinere; 

 ferestre numeroase 

 Catedrale în stil gotic sunt Notre Dame din Paris, Domul din Milano, Biserica Neagră de 

la Braşov etc. 

 În estul Europei s-au manifestat stilurile bizantin (catedrala Sfânta Sofia, de la 

Constantinopol) şi rusesc. 

 În spaţiul românesc, s-au ridicat clădiri în stilurile arhitectonice muntenesc şi 

moldovenesc, în care se împletesc influenţe bizantine cu elemente româneşti. 

 

Studiu de caz. Descrierea unui castel medieval 

 Castele au fost reşedinţe ale seniorilor feudali, apărute încă din Evul Mediu timpuriu. Au 

fost construite, mai întâi, în perioada anarhiei feudale, când autoritatea monarhilor era slabă, iar 

castelele erau centre de putere ale nobililor, din care aceştia controlau teritoriul. La nevoie, 

acestea puteau fi locuri de refugiu. La început, erau construite din lemn, având un turn înconjurat 

cu valuri de pământ pentru apărare. Din secolele al XII-lea - al XIII-lea au fost realizate din 

piatră. Aspectul lor s-a schimbat, având de atunci ziduri de apărare, turnuri, şanţuri, donjonul - în 

care se ţineau tezaurul şi armele, locul capelei. 

 Din secolele al XV-lea - al XVI-lea, în condiţiile monarhiei absolute şi a schimbărilor în 

privinţa armamentului, rolul castelelor a căzut, devenind doar reşedinţe nobiliare. 
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