
Catedrale și universități 

 

În orașe, dezvoltarea 

economiei și sentimentul 

religios au dus la construirea 

unor catedrale grandioase, care 

deveneau centre ale vieții 

urbane și monumente 

reprezentative ale orașelor. 

Până în sec. XII, catedralele 

erau construite, în general, în 

stilul denumit romanic.  

Acesta era caracterizat 

prin ziduri masive, deschideri 

mici, ferestre și uși cu partea 

de sus de forma unui arc 

rotund. 

În sec. XII-XIII, apare în 

construcția catedralelor un nou 

stil, denumit stilul gotic. 

Acesta se caracterizează prin arcul frânt (ogivă), arce butante și ferestre largi, împodobite cu 

vitralii. 

Catedralele gotice erau construite după un plan în formă de cruce și erau foarte înalte, având 

adesea peste 100 de metri. Acest lucru era posibil datorită fundațiilor solide, de până la 10 metri 

adâncime, și sistemului de arcuri frânte. Arcul frânt (ogival), care a înlocuit arcul rotund romanic, 

a fost o inovație tehnologică foarte importantă. Prin felul în care distribuie spre sol greutatea 

clădirii, el sporește soliditatea acesteia. În plus, el creează impresia de eleganță și suplețe. 

După acest model au fost construite, în sec. XII-XIV, numeroase catedrale din Europa 

Centrală și de Vest. 

Blocurile de piatră erau tăiate cu mare precizie, cu dălți speciale, apoi erau fixate cu mortar. 

Pe măsură ce clădirea se înălța, blocurile erau ridicate cu scripeți. 

Elementele unei catedrale gotice 

Nava centrală este axa bisericii, în jurul căreia sunt dispuse toate celelalte spații. 

Contraforții sunt stâlpi exteriori care se îmbină cu zidurile și oferă stabilitate și rezistență 

clădirii. 

Vitraliile sunt realizate din bucăți de sticlă colorate, care compun scene religioase. Dau 

interiorului catedralei o înfățișare luminoasă și solemnă. Multe catedrale gotice au ferestre cu 

vitralii de formă rotundă, denumite rozete sau rozase. 

Arcurile butante, înclinate, au rolul de suporturi laterale, care susțin partea înaltă a navei. 

Turnul central are o funcție decorativă și contribuie, prin greutatea sa, la fixarea construcției. 



În sec. XI-XIII, Europa cunoaște o perioadă de expansiune și prosperitate. Comerțul ia avânt, 

iar orașele se dezvoltă. Burghezia este interesată de dezvoltarea unui învățământ care să asigure 

oameni pregătiți pentru diferite profesii: contabili, avocați, juriști, medici, arhitecți etc. 

Existau deja școli, pe lângă catedrale și mănăstiri, însă în acestea se învățau doar noțiuni 

elementare. Odată cu dezvoltarea societății, era nevoie de o creștere a nivelului de pregătire. Ca 

urmare, în sec. XI-XII apar primele universități, mai întâi în Italia, apoi în Spania, Franța, Anglia 

și alte țări europene. 

Unele au fost create de asociații ale studenților care căutau profesori (la Bologna, Italia), 

altele, de către corporații ale profesorilor (Paris, Franța). Universitatea din Oxford (Anglia) a fost 

înființată de profesori veniți de la Paris, pentru studenții englezi care nu puteau studia în Franța.  

 


