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perioada predinastică (5000 – 3000 î.Chr.) 
MATERIALE 
- cărămida nearsă din mâl cu adaos de paie şi pleavă 
- cărămida crudă 
- materiale vegetale pentru învelitoare 
TEMPLE 
Templele sunt construite la fel ca şi locuinţele căpăteniilor de triburi – schelet din 
materiale vegetale cu preocuparea de a sugera prin detalii, înfăţişarea unor animale – 
credinţă cu caracter totemic 
Arhitectura sanctuarelor dedicate diferiţilor zei, are la origine locuinşa căpeteniei tribului 
– colibă de trestie, cu acoperiş curbat, susţinut de stâlpi, înconjurată de un zid de incintă, 
uneori din cărămidă, cu feţe exterioare ritmate de intradosuri şi ieşinduri plate. 
Denumirea colibei de cult – numită PER O – CASĂ MARE, din care derivă prin limba 
ebraică cuvântul de FARAON, se asimilează denumirii monarhului prin apariţia ideii 
divinităţii sale. 
 
perioada Regatului Timpuriu (3000 – 2778 î.Chr.) 
Unificarea ţării cu capitala la Tanis. 
Ideea divinităţii şi nemuririi faraonului, care după moarte trebuie să-şi regăsească corpul, 
se constituie ca stimulent pentru întreaga arhitectură monumentală, funerară şi de cult. 
TEMPLE 
- ABYDOS 

Cel mai vechi templu destinat cultului unei zeiţe protectoare a morţilor – din 
cărămidă, cu plan dreptunghiular care închidea 2 vestibuluri şi o curte în care se 
păstra statuia-efigie a zeiţei. 

 



perioada Regatului Vechi (2778 – 2263 î.Chr.) 
Se desăvârşeşte unificarea celor două regiuni ale ţării, Egiptul de Sus şi Egiptul de Jos, 
sub faraonul Djoser. Capitala se mută la Memphis. 
Activitatea constructivă ia o mare amploare. Se formează tipul arhetipal al gospodăriei 
egiptene.Se stabilesc diferitele variante ale regimului de construcţie urbană – de la 
bogătaşi la aşezările de muncitori cu locuinţe minimale. Arhitectura locuinţei se 
diferenţiază de cea a funerară şi de cult. Se diferenţiază templele funerare de cele de cult 
ale zeilor. Apar templele închinate soarelui care se datorează clerului din Heliopolis.  
TEMPLE DE CULT 
Executate din materiale vegetale, din cărămidă nearsă sau din piatră. Nu s-au păstrat 
urme – unele temple din nord au fost părăsite, altele, situate în deltă, au fost acoperite de 
aluviuni, peste altele s-au suprapus noi edificii. 
- FAYYUM 

Unicul templu de cult divin păstrat – construit din piatră, cu 7 capele precedate de o 
curte. 

- ABU GURAB 
Sanctuarele Soarelui sunt ridicate de faraonii dinastiei a V-a în zona de podişuri de la 
Abu Gurab. Dintre cele 4 temple, cel mai bine păstrat este o reconstrucţie în piatră a 
celui iniţial – în interiorul unei incinte , pe un postament din cărămidă a fost ridicat 
un obelisc executate din blocuri de calcar cu o înălţime totală de 56 m.. În faţa 
obeliscului se afla un altar pentru sacrificii, construit din alabastru. Accesul se făcea 
din vale, printr-un coridor acoperit.  

 
 
Prima Perioadă Intermediară (2263 – 2050 î.Chr.) 
Sunt atestate doar construcţii de temple de cult funerar. 
 
perioada Regatului Mediu (2050 - 1732 î.Ch.) 
Templele de cult divin sunt cunoscute după urme sau fragmente încorporate în construcţii 
ulterioare. Sunt temple închinate zeului-soare RA. Obeliscurile îşi pierd rolul primordial, 
devenind elemente subordonate compoziţiei templelor. Obeliscul îşi schimbă înfăţişarea, 
devenind monolit, subţire şi elansat. Apare Pilonul care va constitui caracteristica 
arhitecturii de cult a Regatului Nou. 
 
perioada Regatului Nou (1562 - 1085 î.Ch.) 
Templele se edifică după programe diferite: temple funerare ale faraonilor, temple de cult 
divin şi temple închinate faraonilor zeificaţi de către urmaşi sau chiar în timpul vieţii lor. 
Este semnificativ procedeul asocierii cultului faraonului divinizat la cultul unor zei şi 
apariţia templului de cult regal. 
TEMPLE  
- DEYR EL BAHRI - Templul reginei HATŞEPSUT este un templu destinat cultului 

funerar al reginei asociat cu cultului zeiţei Hathor şi altor zeităţi şi comemorează 
expediţia paşnică a reginei în Somalia. Templul are o dispoziţie în terase delimitate 
de portice deschise, legate prin planuri înclinate, cu o compoziţie axială şi pentru 
prima dată cu exprimarea unei faţade. Ansamblul este integrat în mediul natural, fapt 



ce îi conferă un aspect copleşitor. Există o serie de capele  - capela zeului Amon, 
capelele rupestre închinate zeiţei Hathor şi zeului-şacal Anubis. Capelele reginei şi 
tatălui său, sunt modeste şi ocupă un loc subordonat ansamblului. În capela zeiţei 
Hathor apar coloanele hathorice  - cu capitele ce figurează pe două din feţele lor, 
chipul zeiţei. Arta statuară compăletează pe deplin ansamblul – statui de sfincşi, 
statui ale reginei. Ansamclul era precedat, ca la templele funerare, de un templu de 
primire, în vale, care nu s-a păstrat. 

- KARNAK –Templul zeului Amon este un templu dezvoltat spontan rezultând din 
amplificarea şi remodelarea succesivă a unui nucleu iniţial care s-a dezvoltat de-a 
lungul axei prin adăugire de componente spaţiale prinse între masivele unor piloni 
monumentali. Concomitent cu amplificarea şi dezvoltarea templului zeului Amon, se 
restaurează şi templul zeiţei Mut, în partea de sud, fiind creată astfel o compoziţie 
neobişnuită cu 2 axe în unghi, în interiorul căreia s-a amenajat un mare bazin 
artificial. Aproximativ pe aceeaşi direcţie cu templul zeiţei Mut, se dezvoltă axa 
templului zeului Honsu iar oarecum independent de de celelalte componente ale 
ansamblului, către nord-est, este situat templul zeului Montu. Complexul de Karnak 
este un produs al unei activităţi constructive de cu o durată de 2000 de ani : 1562 –
332 î.Ch. 

- LUXOR – templu cu o compoziţie axială; este precedat de un coridor amplu, cu trei 
nave, după care urmează o curte de 48 x 52 m, mărginită de din trei părţi de coloane 
înalte de 10 m; a patra latură a curţii este prevăzută cu un vestibul deschis din care se 
accede la un şir de încăperi care conduc la sanctuar. Templul din Luxor conturează o 
serie de trăsături care devin specifice pentru arhitectura noului regat: pe măsură ce se 
avansează de-alungul axei, de la intrare către sanctuar, paralel cu reducerea în 
suprafaţă a  curţilor şi spaţiilor care se succed, creşte nivelul pardoselilor, scade 
înălţimea tavanelor, realizându-se astfel o scenografie care crează o atmosferă de 
mister şi subliniază ideea zeităţii inaccesibile. Apare aşa numitul tip de templu-
telescopic. La exterior, templul este închis printr-un zid opac tocmai pentru a 
acecntua spectacolul interior realizat de curţi interioare, săli hipostile şi sanctuare. 
Cele două complexe, de la Karnak şi Luxor, au fost legate funcţional şi plastic prin 
drumuri, alei cu sfincşi şi debarcadere şi legate în final cu complexele funerare de pe 
malul vestic al Nilului la care s-a adăugat templul funerar la faraonului Hapu din 
care au rămas doar cele două statui colosale ale faraonului cunoscute sub numele de 
coloşii lui Memnon.  

- TELL EL-AMARNA – Templu dedicat cultului lui Aton (discul solar) de către 
faraonul eretic AKHEHNATON, este conceput total diferit de cele precdente, fiind 
format din spaţii deschise pe principiul oficierii în plină lumină. Ansamblul 
templului cuprindea un teritoriu de 800 x 275 m delimitat de un zid de incintă. 
Avant-templul pentru depunerea ofrandelor era format dintr-o sală hipostilă urmată 
de şase curţi din ce în ce mai mici, precedate de câte un pilon. Între curtea 3 ş 4 se 
interpunea o altă sală hipostilă. Sanctuarul era separat de acest avant-templu, fiind 
situat la capătul unei lungi esplanade. 

- ABU-SIMBEL – templu rupestru de cult regal asociat cultului tridei solare – 
edificat de către faraonul RAMSSES al II-lea. Templul transpune înăuntrul 
masivului muntos elementele funcţionale tradişionale ale unui templu terestru, 
realizăndu-se spaţii de o monumentalitate fără precedent. Pe platforma de intrare 



găsim o faţadă cu 4 statui gigantice ale faraonului, înalte de 20 m, sculptate în stâncă. 
În interior, sălile ce se succedau până la o profunzime de 63 m, aveau o înălţime din 
ce în ce mai mică. Locul curţii tradişionale era luat de o încăpere rupestră flancatp de 
statui ale faraonului. Înaintea sanctuarului se află o sală cu 4 coloane. În sanctuar se 
află statuile celor 3 zei şi a faraonului, toate în aceeaşi atitudine şi de dimensiuni 
identice. Orientarea templului face ca primele raze de soare să ajungă până la 
sanctuar. Templul este primul monument religios care se degajează de orice ideee 
funerară, apărând ca un templu de cult regal asociat cultului zeilor. 
La mică distanţă de templul lui Ramsses, se află templul rupestru al zeiţei Hathor a 
cărui intrare este flancată de statui ale zeiţei Hathor şi ale reginei Nefertari, soţia lui 
Ramsses, regina fiind înfăţişată în aceeaşi potziţie şi la aceleaşi dimensiuni ca şi 
zeiţa. 

- THEBA – gruparea templului de cult divin şi regal cu palatul – RAMASSEUM – 
ansamblu monumental compus dintr-un templu dedicat zeului Amon şi faraonului 
zeificat Ramsses şi un palat – grupare întâlnită pentru prima dată la ansamblul 
templului funerar al faraonului AI. Templul, precedat de un pilon, delimitat de un zid 
de contur rectangular, ocupa locul principal în compoziţia ansamblului. Între acest 
zid şi zidul de incintă al întregului ansamblu, se aflau palatul, un templu închinat 
unui alt faraon şi depozitele. Ramasseumul foloseşte aceleaşi procedee de compoziţie 
de la Karnak şi de Deyr el Bahri. 

- MEDINET HABU – templul funerar al lui Ramsses al III-lea constituie o replică a 
Ramasseumului – compoziţie adăugită în timp ca la Karnak şi terase legate prin 
rampe ca la Deyr el Bahri. Adiacent primei curţi a templului se afla palatul care 
reproducea planul reşedinţei regale a Ramasseumului. Sala hipostilă reprezintă însă 
un unicat – spaţiile dintre coloane erau acoperite cu bolţi de cărămidă în leagăn a 
căror naştere era susţinută de arhitrave executate din piatră. Complexul avea funcţie 
religioasă, laică şi militară – era înconjurat de un de 2 şiruri de ziduri – cel interior, 
rectangular, din cărămidă nearsă, iar cel exterior, din piatră,  cu colţuri rotunjite, 
străpuns de 2 porţi  monumentale de tip sirian, numite migdol.Un şanţ de apă 
înconjura întreg complexul. Un mic templu peripter al reginei Hatşepsut, modificat 
spre a avea espect de templu închis, a fost înglobat în complex. 

- INSULA ELEPHANTINA – templu modest de tip peripter. 
- KARNAK – templul zeului Honsu – edificat de Ramsses al III-lea , independent de 

marile axe ale ansamblului, este compus după principiile unei severe simetrii, cu o 
deosebită claritate a compoziţiei – curte precedată de un pilon, sală hipostilă, 
sanctuar înconjurat de încăperi anexe. Ideea reducerii treptate a spaţiilor este 
desăvârşită, templul fiind un exemplu de compoziţie telescopică. 
Templul dedicat sărbătorii Heb-Sed – construit de faraonul Ramsses al III-lea de-a 
lungul unei axe perpendiculare pe axa templului lui Amon. Templul reia compoziţia 
templului lui Honsu, însă cu un minim de componente – curte alungită cu stâlpi 
dublaţi de statuile faraonului, un vestibul transversal cu un şir median de coloane, o 
sală hipostilă cu 8 coloane, un sanctuar tripartit dedicat tridei zeilor tebani.  

 
 
 
 



perioada de tranziţie dintre Regatul Nou şi Regatul Târziu  
(1090 - 715 î.Ch.) 
Edificarea unor construcţii monumentale este frânată. 
Se definitivează, totuşi opere începute de marii faraoni – de exemplu Templul lui Honsu 
de la Karnak. 
 
perioada Regatului Târziu (715 - 30 î.Ch.) 
Se încearcă reluarea tradiţiilor perioadei de glorie. 
În 504, egiptul cade sub perşi, iar în 525 este transformat în satrapie. Dinastiile 
ahemeneide cultivă tradiţiile şi zeii locali. 
TEMPLE 
- OAZA EL HARGA – Darius I ridică un templu în stil egiptean dedicat zeului Amon.  
- INSULA PHILAE – primul templu din insulă 
În 332, Egiptul este cucerit de Alexandru cel Mare. Dinastia grecească a Ptolemailor 
cultivă zeii autohtoni şi tradiţiile arhitecturii de cult din vremea regatului Nou. 
TEMPLE – temple noi la: DENDERA, ESNA, EDFU, KOM-OMBO, PHILAE, etc. 
- Exemplu: EDFU – Templu gigantic dedicat zeului Horus – edificat de Ptolemaios 

al III-lea. Templul are o schemă deosebit de clară – cella este dispusă central şi 
înconjurată de un coridor din care se accede către încăperi perimetrale închinate 
unor zeităţi secundare.Sala hipostilă care precede sanctuarul, cu 12 coloane, era 
luminată prin tavan. Accesul se făcea printr-un mare vestibul, cu 18 coloane, mai 
amplu şi mai monumental decât sala hipostilă. Faţada vestibulului reprezintă o 
supravieţuire a formei pilonului. 

 
 
 


	 

