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PREROMANIZM 

Pojęcie sztuka przedromańska (preromańska) używane jest w odniesieniu do całego dorobku sztuki europejskiej od 
upadku zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego do momentu pojawienia się sztuki romańskiej, czyli od V wieku do 
pierwszej połowy XI wieku. Oprócz spuścizny wczesnochrześcijańskiej nałożyły się na nią osiągnięcia ludów 
barbarzyńskich sięgające do swoich tradycji sprzed momentu przyjęcia chrześcijaństwa. Do najstarszych jej 
przejawów zalicza się sztukę plemion germańskich: Longobardów, Ostrogotów, Franków, Wizygotów. Swój udział w 
tworzeniu w powstaniu sztuki wczesnego średniowiecza mieli także Celtowie oraz wikingowie. Tradycje te zostały 
przyjęte na dworze Karola Wielkiego odradzając się w VIII wieku w sztuce karolińskiej. 

Plemiona Gotów podczas swojej wędrówki początkowo osiedliły się na terenach dzisiejszych Węgier i nad Morzem 
Czarnym. Tam zetknęli się z ludami kultywującymi sztukę scytyjską oraz sarmacką. Połączenie wcześniejszych tradycji 
z osiągnięciami ludów stepowych przyczyniło się do narodzin nowych, germańskich tradycji. Do najbogatszych 
znalezisk związanych ze sztuką preromańską należą wyroby złotnicze. Ofiarowywali je władcy germańscy kościołom, 
stanowiły wyposażenie grobów. Wyroby złotnicze plemion germańskich wykazują wiele cech wspólnych, z których 
najistotniejsze jest zastosowanie wzornictwa opartego na motywach geometrycznych oraz komórkowa technika 
dekoracji. Częstym motywem używanym przez Ostrogotów a później przez Wizygotów jest schematyczny rysunek 
orła lub dwóch kruków – ptaków występujących w mitologii germańskiej. W takim kształcie wykonywano z 
pozłacanego brązu lub innych metali fibule ozdobione barwnymi kamieniami. Innym, często spotykanym wzorem są 
dwuelementowe zapinki złożone z górnej części w kształcie kwadratu oraz dolnej w kształcie gruszki, które łączył 
element w kształcie półksiężyca. Najstarsze wyroby zdobią ryte ornamenty geometryczne, późniejsze wykonywano 
stosując znaną także w sztuce bizantyjskiej technikę filigranu i komórkową. 

Wraz z chrystianizacją Irlandii wciąż żywa sztuka celtycka wniosła swój wkład do sztuki 
wczesnego średniowiecza. W wyrobach złotniczych wykonywanych przez iryjskich 
rzemieślników występują plecionki złożone z linii spiralnych ułożonych w bardzo skomplikowane 
ornamenty. Zakonnicy z klasztorów irlandzkich prowadząc działalność misyjną na 
terenie Szkocji i Anglii przenieśli tam swoje tradycje artystyczne i poznali osiągnięcia sztuki 
germańskiej i nordyckiej, która dotarła na te ziemie wraz z najeźdźcami z Saksonii. Po najazdach 
wikingów tradycje iryjskie zostały wzbogacone o wpływy sztuki skandynawskiej, która już w 
znacznie wcześniej (nawet w epoce żelaza) korzystała z tradycji celtyckich. W czasach Cesarstwa 
Rzymskiego do sztuki skandynawskiej przeniknęły figuralne dekoracje używane przez artystów 
rzymskich a poprzez Kijów i Nowogród dotarły wpływy bizantyjskie. Dzieła tego okresu zdobią 
plecionki i przedstawienia figuralne nawiązujące do sag wikingów (np. stele z Tägelgarda 
w Szwecji). 
 
Karol Wielki gromadząc na swoim dworze uczonych i artystów z różnych rejonów ówczesnego 
świata zainicjował próbę ponownego ujednolicenia stylu w ramach swojego cesarstwa. W jego 
państwie przenikały się wpływy świata antycznego, kultury wczesnochrześcijańskiej, osiągnięcia 

sztuki germańskiej i iryjskiej. Na dworze Karola Wielkiego znalazł schronienie biskup wizygocki Teodulf, a 
przełożonym szkoły w Yorku został anglosaski duchowny Alkuin, złotnikiem Akwizgranu i biografem władcy był 
frankijski opat benedyktyńskiego klasztoru w Fuldzie. Do dekoracji kościołów sprowadzano artystów 
z Konstantynopola. Mecenat władcy pozwolił na rozwinięcie się pracowni złotniczych i szkół miniatorskich oraz na 
budowę nowych klasztorów i kościołów. 
 

Obrazy ukształtowane sztuką artystów wprowadzają zawsze swych wielbicieli w błąd. Bo zdają się ludźmi, a nie 

są, zdają się walczyć, choć nie walczą, mówić, choć nie mówią (…). Pozwalamy na obrazy świętych każdemu, kto by 

chciał je robić, do czczenia ich nikogo nie zmuszamy, kto ich czcić nie chce; natomiast łamać ich i niszczyć, nawet 

gdyby ktoś chciał, nie pozwalamy. 

Libri Carolini 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie
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Emalia komórkowa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miniatura  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Iroszkoci – wspólna nazwa wyznawców Kościoła iroszkockiego zamieszkujących Irlandię oraz Szkocję. Byli to żeglarze, 

podróżnicy, zakonnicy, którzy w mowie i piśmie utrwalali kulturę antyczną w średniowieczu. W V i VI w. założyli wiele 

klasztorów, które w VII i VIII w. stały się centrum akcji misyjnej sięgającej Saksonii, Bawarii, Austrii, Italii, 

Skandynawii. Iroszkoccy mnisi pozostawili po sobie bogaty dorobek kulturalny: zdobione krzyże, iluminowane księgi, 

dzieła literackie i naukowe. 

 

Miniatury iroszkockie: 

Book of Durrow 

 

 

 

 

Book of Kells 

 

 

 

 

 

Book of Lindisfarne 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_iroszkocki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkocja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/V_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/VI_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/VII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/VIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Misja_(religia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saksonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Italia_(kraina_historyczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skandynawia
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Jak powstawały miniatury w średniowiecznych księgach? 

Pergamin: 
Kuria rzymska jeszcze w X w. korzystała z papirusu, lecz ten materiał pisarski został wyparty w średniowieczu przez 
znacznie bardziej ekonomiczny pergamin – specjalnie przygotowaną skórę zwierzęcą. Można było na nim pisać po 
obu stronach, podczas gdy na papirusie tylko po jednej, w wyjątkowych sytuacjach nadawał się do wielokrotnego 
użytku (bywało, że ścierano stary zapis i zastępowano nowym, co nazywamy palimpsestem). Od XIII w. w Europie 
powstawały papiernie, lecz jeszcze do XVII w. pergamin był powszechnie używany. Dawał najlepsze efekty estetyczne 
i był wyjątkowo trwały. Za najlepszy uchodził pergamin cielęcy, a dalej: koźlęcy, kozi, owczy (nie używano skóry osła). 
Dla pergaminu wyrabianego z bardzo młodych, dopiero co narodzonych zwierząt, cienkiego i miękkiego, 
zarezerwowana jest nazwa welin. Maleńkie wielostronicowe modlitewniki i książki podróżne były wykonywane 
właśnie na welinie. Do przepisania jednego egzemplarza Biblii w XIII w. zużywano od 100 do 200 skór jagnięcych.  
 
Skryba: 
Najdłużej trwało przepisywanie tekstu. Skryba szpikulcami nakłuwał karty pergaminu i łącząc nakłucia równoległymi 
kreskami, tworzył liniaturę. Do pisania wykorzystywał inkaust sporządzany według lokalnych przepisów, ale 
zasadniczo składający się z wyciągu z galasów (narośli na liściach dębowych), gumy arabskiej, wina lub octu oraz 
wody. Efekt pisania atramentem galasowym jest nie do podrobienia – ten inkaust z biegiem lat ciemnieje, tworząc 
przebarwienia i grę kolorów. Skryba miał wciąż zajęte ręce – w lewej trzymał nożyk, którym przytrzymywał pergamin, 
nie chcąc zabrudzić go palcami. Narzędzie służyło również do zdrapywania nieudanych, błędnych wpisów oraz do 
przycinania końcówki pióra. Najczęściej pisano piórem gęsim. Pisanie piórem kruczym, kogucim, pawim nie miało 
innego celu niż wzbudzenie zachwytu nad kunsztem skryby. Rękopis najczęściej powstawał w języku łacińskim, lecz 
krój pisma zmieniał się przez stulecia. Największy wpływ na rozwój pisma w Europie wywarła minuskuła karolińska, 
styl wypracowany w IX w. przez kancelarię cesarską Karola Wielkiego. Pisana coraz ciaśniej minuskuła karolińska 
zapoczątkowała protogotyk, a potem teksturę, w której odstępy pomiędzy kreskami przypominały splot tkaniny (to 
właśnie znaczy łaciński źródłosłów). Z tekstury wyewoluowały fraktura, ozdobny gotyk niemiecki i inne narodowe 
kursywy gotyckie zwane bastardami. Tekstura była popularna do tego stopnia, że Jan Gutenberg nadał jej kształt 
swoim pierwszym czcionkom Biblii w 1455 roku. 
 
Iluminator: 
Przepisany tekst był zdobiony. Na początku wieków średnich przepisywaniem i ozdabianiem zajmowała się ta sama 
osoba, a najprostszym sposobem uatrakcyjnienia wyglądu książki było rubrowanie, czyli pisanie części liter 

czerwonym atramentem i wykonywanie czerwonych podkreśleń. Barwnik w kolorze purpury uzyskiwano na bazie 

krwi ślimaków, cynober na bazie mieszanki rtęci i siarki, a miniowy z bieli ołowianej. Do produkcji czerwonego 
atramentu używano też wyciągu z drewna brazilium, sprowadzanego z Cejlonu. Używano także atramentu koloru 
niebieskiego i złotego. Słowo „iluminatorstwo” pochodzi od łacińskiego: illumino (oświetlać). Metaforycznie jest to 
oświecanie – objaśnianie tekstu (takie było zadanie ilustracji). Z technicznego punktu widzenia jest to pokrywanie 
pergaminu płatkami złota. Po złoceniu kartami zajmował się wyspecjalizowany ilustrator (miniator), który techniką 
temperową malował nie tylko miniatury, lecz także inicjały. Do najciekawszych rodzajów zdobień należą bordiury 
(dekoracyjne obramowania wypełniające marginesy), floratury (ornamenty roślinne), drolerie (scenki rodzajowe 
cechujące się humorem i groteskową deformacją). 
 
Introligator, jubiler, hafciarz: 
Przepisany i ozdobiony tekst trafiał na stół introligatora, który zszywał składki, umieszczał okucia i guzy, które miały 
chronić okładki. Skromna oprawa jest nazywana mniszą, lecz cenne księgi dostawały oprawę jubilerską: wysadzaną 
kamieniami szlachetnymi, wykonaną z drogich kruszców. Osobnym dziełem sztuki była oprawa haftowana – 
oczywiście z użyciem nici złotej, srebrnej i jedwabnej, pełna drogocennych kamieni. Najcenniejsze egzemplarze były 
więzione. Libri catenati, bo o nich mowa, mocowano do pulpitów łańcuchami, aby nikt nie mógł ich wynieść. Jeśli 
złodzieja nie powstrzymywał strach przed ekskomuniką (niektóre biblioteki mogły się cieszyć taką ochroną), to miały 
go powstrzymać łańcuchy.  
 

Welin ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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krzyż iryjski z Clonmacnoise, Irlandia 

Najsłynniejszy jest Krzyż Pisma Świętego, zwany także Krzyżem Króla Flanna. Pokazane od dołu 
do góry: żołnierze strzegący grobu Chrystusa, aresztowanie Chrystusa, Biczowanie oraz w 
centrum pierścienia Ukrzyżowanie. Krzyż ten jest ozdobiony rzeźbą figuralną ze wszystkich 
czterech stron, można na nim odnaleźć scenę Sądu Ostatecznego i wizerunek Chrystus z 
Piotrem i Pawłem. Na bazie stoi trzech jeźdźców zwróconych w lewo i dwa rydwany zwrócone 
w prawo. Na dole szybu znajduje się napis, który stał się prawie niewidoczny: OR DO COLMAN 
DORRO .....CROSSA AR RIG FL.ND, Modlitwa za Colmana, który postawił krzyż na królu Flann. 
 

Krzyż celtycki – forma krzyża, od wieków znana wyznawcom religii przedchrześcijańskich, w 

którym czteroramienny krzyż umieszczony jest w okręgu, symbolizującym celtyckie wianki.  

wizygocka fibula z Tierra de Barros w Hiszpanii 

Fibula to  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Technika wykonania ………………………………………………………………………………………………………….. 

Architekci wczesnego średniowiecza wielokrotnie chcieli kopiować formę budowli rzymskich, nie rozumieli jednak ich 

konstrukcji i wewnętrznej logiki elementów. Do takich nierozumiejących antyku zapożyczeń należą: mauzoleum 

Teodoryka i kościoł Santa Maria del Naranco. 

mauzoleum Teodoryka, Rawenna, VI w.  
 
W dolnej części, wewnątrz budowli w kształcie dziesięcioboku, znajduje się 
pomieszczenie rozwiązane na planie krzyża greckiego. W części wschodniej 
umieszczono sarkofag, na który zaadaptowano antyczną wannę. Nad parterem 
zbudowano wyższą kondygnację na planie koła, w której umieszczono kaplicę. 
Kaplicę oświetla 11 okienek (jedno z nich w kształcie krzyża maltańskiego). Całość 
nakryto wspomnianą kopułą z jednego bloku wapienia. Możliwe, że taka forma 
przekrycia nawiązuje do tradycji germańskich, w których dolmeny nakrywano 

ogromnymi, umieszczonymi w pozycji poziomej głazami. Istnieją także hipotezy sugerujące upadek sztuki budowania 
i brak umiejętności wykonania kopuły w innej technologii. Inną germańską cechą tej budowli jest zastosowany 
ornament cęgowy jako fryz poniżej kopuły. Kolejną – materiał użyty do budowy – kamień, podczas gdy wszystkie 
pozostałe budowle w Rawennie tych czasów zbudowano z cegły. Dolną część budowli 
zdobią nisze zamknięte arkadami a część górną płytkie, podwójne nisze. 
 

kościół Santa Maria del Naranco, Hiszpania 
 
budynek pełnił na początku rolę sali królewskiej, potem został 
przekształcony w kościół; motyw łuku triumfalnego; trzy łuki zostały 
wsparte na kolumnach, których trzony obiega ornament w kształcie 
splecionych lin, głowice ozdobione są motywem liści, wzorowanym na 
korynckim akancie 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarkofag
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_malta%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolmen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nisza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkada
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SZTUKA KAROLIŃSKA 

Do rozkwitu sztuki doszło za Karola 
Wielkiego, dążącego do odnowienia 
Cesarstwa. Była to sztuka wyraźnie 
odwołująca się do wzorców antycznych, a 
w szczególności późnoantycznych 
(wczesnochrześcijańskich). Mówi się nawet 
o renesansie karolińskim. Jednak ten 
powrót do form antycznych nie był 
całkowity i miał bardzo silne podłoże 
ideologiczno-polityczne. Sztuka nabrała 
charakteru państwowego. W budzącej się 
do życia Europie żył mit cesarstwa 
rzymskiego, istniały budowle, drogi, prawa 
z owych czasów. Mimo że siedzibą Karola 
Wielkiego był Akwizgran, dwór cesarza i 
jego następców ustawicznie podróżował, 
co z kolei wpływało na zmienność 
architektury i sztuki, jakby na poszukiwanie 
ustalonej wspólnoty form. 
 
 
 

Wyjaśnij pojęcia: 

Miniatura to ............................................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

Minia to ............................................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................................................. ............................................................... 

Skryptorium to .................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ............................................................... 

Oryginalnie przedstawia się karolińskie malarstwo miniaturowe, którym zdobiono niezwykle cenne i luksusowe 
manuskrypty, będące głównie księgami liturgicznymi, zbiorami tekstów 
biblijnych, psalmów czy ewangelii. Skryptoria działały przy klasztorach, 
m.in. w Trewirze, Fuldzie, Reims, a najważniejsze przy pałacu w 
Akwizgranie. Dla czasów Karola Wielkiego wyróżnia się dwie tzw. szkoły 
pałacowe, które w swoich miniaturach powróciły do przedstawiania postaci 
ludzkiej na sposób antyczny, rezygnując z barbarzyńskiego abstrakcjonizmu, 
stylizacji i ornamentyki. Po śmierci Karola i związanej z nią dezintegracji 
państwa, do głosu doszły ośrodki bardziej peryferyjne. W VIII i IX wieku 
zastosowano przy pisaniu ksiąg pismo zwane minuskułą (karolińską). Pismo 
odtąd stało się z powrotem wyrazem artystycznego, twórczego stosunku do 
życia: posiadało swe prawa rytmu i formy, żyjąc równomiernie z rozwojem 
sztuki. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_wczesnochrze%C5%9Bcija%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Renesans_karoli%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akwizgran
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psalm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scriptorium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trewir
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fulda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reims
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ornament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Minusku%C5%82a_karoli%C5%84ska
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Ewangeliarz z Lorsch 

Pod ilustracjami wpisz tytuły przedstawień: 

     

……………………………….  ………………………………..  ………………………………..  ………………………………  ………………………………… 

Ewangeliarz Ebbona 

Stworzony został w benedyktyńskim opactwie w Hautvilles, niedaleko Reims. Jego nazwa wiąże się z 

osobą arcybiskupa Reims, czynnego w latach 816-35, dla którego Ewangeliarz  był przeznaczony. 

Manuskrypt miał być darem od Piotra, opata Hautvillers, dlatego przypuszcza się że tam też został 

wykonany. Na początku rękopisu znajduje się nawet wiersz pochwalny, adresowany do arcybiskupa, 

jednak sama księga nigdy do niego nie dotarła – prawdopodobnie pracę przerwano, kiedy Ebbon został 

usunięty z urzędu w 835 roku. Manuskrypt ten jest fascynującym dziełem sztuki, zaskakującym 

malarską, urywaną kreską miniatur. Najbardziej znanymi iluminacjami Ewangeliarza są cztery 

całostronicowe przedstawienia Ewangelistów, ukazane w niezwykle ekspresyjny sposób. Mimo, że ich 

ustawienie i zachowanie zaczerpnięto z wcześniejszych wzorów - to poszarpana linia szat i malarskie tło 

sprawiają, że przedstawienia te  wywołują zupełnie inne wrażenie niż linearne miniatury innych szkół 

karolińskich. Każdy z ewangelistów jest przedstawiony w sposób, który według iluminatorów średniowiecznych miał oddawać 

jego charakter i różnice w temperamencie. Nie wiadomo czemu dwaj Ewangeliści przedstawieni zostali bez nimbów – być może 

powodem było wzorowanie się na malarstwie późnego cesarstwa rzymskiego, co widoczne jest zarówno w sposobie malowania, 

jak i w ujęciu szat. 

     

Ewangeliarz Godeskalka, 781-783 

Autor  ............................................................................... 

Fundatorzy ............................................................................... 

Materiał ............................................................................... 

Maiestas Domini to ………………………………………………………………………………………………………………. 
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Ewangeliarz koronacyjny Karola Wielkiego, Muzeum Historii Sztuki w 

Wiedniu, koniec VIII w. 

Użył go przyszły cesarz podczas koronacji w Boże Narodzenie 800, kiedy 
położył trzy palce prawej ręki na pierwszej stronie Ewangelii św. Jana (na 
zdjęciu) i złożył przysięgę. Tradycyjnie uważa się, że jest to ten sam 
rękopis, który został znaleziony w grobowcu Karola Wielkiego, gdy został 
otwarty w roku 1000 przez cesarza Ottona III.  

 

Psałterz utrechcki – iluminowany manuskrypt, powstały między 816 a 834 
rokiem w kręgu założonej przez św. Ebona tzw. szkoły z Reims, działającej 
przy opactwie benedyktynów w Hautvillers. W pisany kapitałą i ułożony w 
trzech kolumnach tekst wpleciona jest olbrzymia ilość wykonanych 
tuszem ilustracji, charakteryzujących się delikatną kreską. Podejrzewa się, 
iż miniatury mogły być wzorowane na ilustracjach jakiegoś manuskryptu 
późnoantycznego, a nawet iż jest to po prostu wierna kopia 
wcześniejszego psałterza z IV/V wieku.  

 

Biblia Viviana zwana też Pierwszą Biblią Karola Łysego, 
skryptorium Tours. Manuskrypt ma wymiary 49,5 na 34,5 
cm, zawiera 423 welinowe strony. Powstał on około 845–
846 roku. Biblia jest bogato iluminowana przez mnichów z 
klasztoru Saint-Martin w Tours. Została ona ofiarowana w 
846 roku Karolowi Łysemu przez hrabiego Viviana 
(Bibiana), świeckiego opata Saint-Martin w Tours, w 
podzięce za potwierdzenie przywilejów w 845 roku.  

Jedna z ośmiu całostronicowych miniatur ukazuje sceny z życia św. Hieronima, które ułożone są w trzech poziomych pasach. Pas 
górny przedstawia trzy sceny: święty Hieronim opuszcza Rzym, wsiada na statek do Ziemi Świętej i dociera do Jerozolimy, gdzie 
zatrudnia Izraelitę przechrzczonego na chrześcijaństwo, by ten nauczył go hebrajskiego. Na pasie centralnym św. Hieronim 
naucza szlachetnie urodzone damy, kopiści zaś zapisują jego słowa. Na pasie dolnym pośrodku święty 
rozdaje mnichom egzemplarze Wulgaty, swojego tłumaczenia Biblii na łacinę. Po czym – z lewej i z prawej – mnisi owi wracają do 
siebie, niosąc tomy Biblii. Pod każdym z pasów zawarty jest tekst wyjaśniający. Pozioma kompozycja pasowa, sugerująca głębię i 
przestrzeń, nawiązuje do malarstwa starożytnego.  

Miniatury z cyklem Genesis i Maiestas Domini z Biblii Karola Łysego 
 

Codex Aureus z Lindau, Morgan Library & Museum w Nowym Jorku 

został napisany i zilustrowany w opactwie St. Gallen (Szwajcaria), przez skrybę Folcharda. 

Zawiera cztery strony tytułowe i cztery strony incipitu w kolorze złotym na welinie barwionym na 

fioletowo, dwanaście tablic kanonicznych na fioletowych tłach, literami złotymi i srebrnymi, 2 

strony dywanowe. 

relikwiarz św. Fides, Conques 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_III,_Holy_Roman_Emperor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ebon_z_Reims
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedyktyni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hautvillers
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapita%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skryptorium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tours
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99kopis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Welin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iluminacja_ksi%C4%85%C5%BCki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_mniszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_II_%C5%81ysy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_ze_Strydonu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_%C5%9Awi%C4%99ta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerozolima
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hebrajski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_mniszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wulgata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_of_St._Gall
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Wykonaj polecenia związane z następującą budowlą:  

       

 

 

a) Nazwa budowli, miejscowość  ............................................................................................................... 

b) Lata budowy  ............................................................................................................................. ............ 

c) Architekt  ......................................................................................................................................... 

d) Funkcja   ............................................................................................................................. ............ 

e) Wskaż budowlę, której plan powszechnie uważa się za źródło inspiracji tego dzieła ................................... 

f) Opis planu i bryły budowli z uwzględnieniem obu kondygnacji 

Wzniesiona jest na planie centralnym: środkowa, ośmioboczna część otoczona jest dwukondygnacyjną, 
szesnastoboczną nawą zewnętrzną. Część centralna nakryta jest ośmiobocznym sklepieniem klasztornym, 
obejście – sklepieniem krzyżowym. Od strony zachodniej umieszczono westwerk z emporą i tronem cesarza 
między wieżami. 

Wnętrze podzielone jest na cztery kondygnacje, przy czym najwyższa pochodzi z XVII-wiecznej nadbudowy 
kaplicy, która otrzymała kopułę. Trzy dolne kondygnacje podporządkowane są arkadowej artykulacji ścian, 
które de facto niemal w całości są przeprute monumentalnymi arkadami. Najniższa kondygnacja 
charakteryzuje się masywnością arkad, a zwieńczona jest wydatnym gzymsem, ponad którym znajduje się 
brązowa balustrada. Fragmenty balustrady pochodzą z czasów karolińskich. Dwie wyższe kondygnacje 
zwieńczone są wysoko usytuowanymi arkadami o trójdzielnym podziale, który tworzą pary 32 marmurowych 
kolumn. Kolumny mają porządek koryncki, a 22 z nich to antyczne spolia, pochodzące z Rzymu i Rawenny.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie_klasztorne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie_krzy%C5%BCowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Westwerk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Empora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gzyms
https://pl.wikipedia.org/wiki/Balustrada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porz%C4%85dek_koryncki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spolium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rawenna
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Empora to ………………………………………………………………………………..…………….………... 

…………………………………………………………………………………………………………...……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zaznacz kolorem czerwonym na planach budowli narteks i kruchtę. Wyjaśnij różnicę między nimi.  

          

    A      B 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Najważniejsze bazyliki karolińskie: 

Kościół Saint-Riquier, zwany ....................................................................... 

Westwerk to ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………….………………………………………………. 

…………………………………………………………………….…………………………………. 

kościół w opactwie Corvey, tu znajduje się najstarszy zachowany ..................................................................... 
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Klasztor to …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Plan idealnego klasztoru w ............................................................. 

  

Określ funkcję następujących pomieszczeń: 

Wirydarz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Refektarz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dormitorium …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Torhalle -brama i sala królewska z opactwa benedyktyńskiego w Lorsch 

Historia zespołu w Lorsch rozpoczyna się w 764 roku, kiedy to frankoński graf Koncor 
i jego matka Williswinda fundują Altenmünster. W skład pierwotnego zespołu 
wchodził kościół, w którym miała znajdować się nekropolia jego fundatorów oraz 
zabudowania klasztorne, najprawdopodobniej drewniane. Opactwo otrzymało 
wezwanie św. św. Piotra i Pawła. Opat Chrodegang pozyskał od papieża Pawła I ciało 
św. Nazariusza, męczennika z czasów Dioklecjana, do którego grobu w Lorsch miały 
przybywać rzesze pielgrzymów. Tak się też stało. Odkąd w 765 roku szczątki św. 
Nazariusza zostały złożone w klasztornej bazylice, Lorsch stało się popularnym celem 

pielgrzymek. Zapewne właśnie to spowodowało, że zaistniała potrzeba budowy nowego kościoła i opactwa. 
 

Badacze nie są pewni, kiedy dokładnie powstała ta monumentalna budowla. Być 
może, że w okresie panowania Ludwika Niemieckiego, wnuka Karola Wielkiego, czyli 
około połowy wieku IX. W formie „Torhalle” można doszukać się zaszczepienia idei 
rzymskiego łuku triumfalnego dla podkreślenia symbolicznego zwycięskiego wejścia 
do bazyliki. Jest to według części teoretyków architektury pierwsze w Europie 
odwołanie do klasycznego porządku. Pierwotnie „Torhalle” była zlokalizowana na 
dziedzińcu klasztornym, przed bazyliką. Obiekt zachował do dzisiaj 

wczesnośredniowieczne dekoracje w postaci płaskorzeźb oraz malowideł. Badacze nie są jednak pewni, jaką 
dokładnie funkcję pełniła. Być może była to sala sądowa, miejsce przechowywania relikwii św. Nazariusza lub sala 
przyjęć. „Torhalle” jest dwukondygnacyjna, z otwartą przestrzenią w kondygnacji parteru, którą zamykają z dwóch 
stron półkoliste łuki. Piętro jest zdobione m.in. malowidłami ściennymi w stylu preromańskim, romańskim oraz 
gotyckim, a także jońskimi kapitelami 
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kościół św. Michała, Fulda 

Kościół św. Michała zbudowano w klasztorze w Fuldzie jako 

kaplicę na cmentarzu klasztornym na początku IX w., w 

czasach opata Eigila (ok. 822). Wzniesiono go na okrągłym 

planie centralnym (w formie rotundy), z wieńcem ośmiu 

kolumn i apsydą od wschodu. Nad częścią centralną 

umieszczono kopułę, a wokół empory. Pod posadzką 

zbudowano zachowaną w oryginalnej formie do dzisiaj 

kryptę wspartą na centralnej, przysadzistej kolumnie 

z jońskim kapitelem (prawdopodobnie użytym tutaj wtórnie, 

pochodzącym z VIII w.). Krypta otrzymała obejście sklepione kolebkowo. Często wskazywano, że konstrukcja kościoła 

ideowo nawiązywała do kościoła Grobu Świętego w Jerozolimie. 

Katedra Świętego Zbawiciela i św. Sebastiana w Fuldzie  

Katedra Świętego Zbawiciela i św. Sebastiana w Fuldzie została zbudowana w 

latach 1704-1712 jako kościół klasztorny opactwa w Fuldzie na fundamentach 

starego kościoła klasztornego z początku IX w., mieszczącego grób Świętego 

Bonifacego. Trzynawowa bazylika ma imponującą wschodnią fasadę i kopułę nad 

jej punktem centralnym. Relikwie świętego są pochowane w prezbiterium pod 

zachodnim ołtarzem głównym.  

Pierwotnie kościół został zbudowany na wzór starej bazyliki św. Piotra 

w Rzymie jako dwuchórowa, trójnawowa bazylika z transeptem zachodnim i była 

największą budowlą kościelną na północ od Alp.  

W 802 r. opat Ratgar dodał zachodni transept z zachodnią apsydą , w którym 

planowano wzniesienie ołtarza na szczątki św. Bonifacego. 

 

Podaj cechy planu kościoła: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_w_Fuldzie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eigil&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rotunda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apsyda_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopu%C5%82a_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Empora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krypta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porz%C4%85dek_jo%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie_kolebkowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Grobu_%C5%9Awi%C4%99tego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerozolima
https://pl.wikipedia.org/wiki/1704
https://pl.wikipedia.org/wiki/1712
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_w_Fuldzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bonifacy-Winfrid
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bonifacy-Winfrid
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterium
https://second.wiki/link?to=petersdom&lang=en&alt=https://es.wikipedia.org/wiki/Petersdom&source=ratgar-basilika
https://second.wiki/link?to=rom&lang=en&alt=https://es.wikipedia.org/wiki/Rom&source=ratgar-basilika
https://second.wiki/link?to=basilika_bautyp&lang=en&alt=https://es.wikipedia.org/wiki/Basilika_(Bautyp)&source=ratgar-basilika
https://second.wiki/link?to=basilika_bautyp&lang=en&alt=https://es.wikipedia.org/wiki/Basilika_(Bautyp)&source=ratgar-basilika
https://second.wiki/link?to=alpen&lang=en&alt=https://es.wikipedia.org/wiki/Alpen&source=ratgar-basilika
https://second.wiki/link?to=kirchenschiffquerschiff&lang=en&alt=https://es.wikipedia.org/wiki/Kirchenschiff#Querschiff&source=ratgar-basilika
https://second.wiki/link?to=kirchenschiffquerschiff&lang=en&alt=https://es.wikipedia.org/wiki/Kirchenschiff#Querschiff&source=ratgar-basilika
https://second.wiki/link?to=apsis&lang=en&alt=https://es.wikipedia.org/wiki/Apsis&source=ratgar-basilika
https://second.wiki/link?to=altar&lang=en&alt=https://es.wikipedia.org/wiki/Altar&source=ratgar-basilika
https://second.wiki/link?to=bonifatius&lang=en&alt=https://es.wikipedia.org/wiki/Bonifatius&source=ratgar-basilika
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SZTUKA OTTOŃSKA 

Cesarstwo Karola Wielkiego zaczęło rozpadać się po jego śmierci. Proces ten przypieczętowany został przez traktat z 
Verdun z 843 roku, który doprowadził do podziału na Franków wschodnich i zachodnich. Sytuacja na tych terenach 
stała się niestabilna ze względu na wewnętrzne walki o władzę i najazdy zewnętrzne Normanów, Saracenów i 
Węgrów, co wpłynęło także na sztukę i budownictwo, które przez niemal sto lat przeżywały upadek. Druga połowa X 
wieku przyniosła jednak pozytywne zmiany – Otton I Wielki został koronowany w 962 roku w Rzymie na cesarza 
Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Jego cesarstwo obejmowało jednak tylko wschodnią część 
dawnego państwa Karolingów, a zachodnią dzisiejszych Niemiec. Władzę po Ottonie I objęli kolejni przedstawiciele 
dynastii Ludolfingów: Otton II, Otton III i Henryk II Święty. Od imion pierwszych trzech władców pochodzi 
określenie ottońska. Ożywienie gospodarcze, wzrost demograficzny, a przede wszystkim wysiłki cesarzy, zmierzające 
ku ożywieniu tradycji Akwizgranu i Rzymu doprowadziły do rozkwitu sztuki. 

 

Kościół .............................................. w .................................................................... , czas powstania …………………………. 

     

Scharakteryzuj bryłę kościoła: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Scharakteryzuj plan budowli: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Alternacja podpór polega na ................................................................................................................... .......................... 

............................................................................................................................................................................................ 

Drzwi św. ................................................., pierwotnie przeznaczone dla kościoła z ……………………….. 

......................................................., dziś w .......................................................................................... 

Tematyka przedstawień: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_w_Verdun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_w_Verdun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frankowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Normanowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saraceni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Otton_I_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludolfingowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Otton_II_(cesarz_rzymski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Otton_III_(cesarz_rzymski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_II_%C5%9Awi%C4%99ty


Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni 

13 
 

Krucyfiks Gerona z katedry w Kolonii 

Volto Santo - ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Złota Madonna z Essen 

 

 

 

 

krzyż Ottona i Matyldy, 2 połowa X w., skarbiec katedry w Essen 

Krzyż o wymiarach 44,5 x 29,5 cm jest wykonany z drewna dębowego. Jest 
to krzyż łaciński z ramionami zakończonymi trapezowato. Zakończenia 
przypominają kapitele, podobnie jak w przechowywanym 
w Akwizgranie krzyżu Lotara, króla Franków Zachodnich, który jest 
datowany na 984 r. Frontowa część krzyża jest pokryta złotą blachą 
wysadzaną perłami. W dolnej części znajduje się plakieta fundacyjna 
z emalii przedstawiająca fundatorów trzymających wspólnie krzyż. Postacie 
są podpisane: Mathild Abba (Opatka Matylda) oraz Otto Dux (Książę Otto). 
Przedstawiona na krucyfiksie postać umęczonego Chrystusa jest również 
wykonana ze złotej blachy w technice trybowania. Wystający brzuch i 

asymetrycznie ułożona górna część korpusu mają analogię w krucyfiksie Gerona z katedry w Kolonii, co pozwala przyjąć, że krzyż 
został wykonany w Kolonii. Jako miejsce powstania brany jest pod uwagę także Trewir, ponieważ w tamtejszym warsztacie 
pracującym dla arcybiskupa Egberta powstała emaliowana plakieta fundacyjna. Możliwe jednak, że została ona połączona w 
krzyżem w innej miejscowości. Pomiędzy stopami Chrystusa a plakietą fundacyjną znajduje się przedstawienie węża. Nawiązuje 
ono do wywyższenia węża miedzianego na pustyni (Lb 21,4-9). Według innej interpretacji jest tam przedstawiony bazyliszek, co 
stanowi nawiązanie do zapowiedzi triumfu Zbawiciela nad złem (Ps 91,13). Nad głową Chrystusa znajduje się druga plakieta z 
emalii, która w trzech rzędach zawiera inskrypcję: IHC NA / ZARENVS / REX IVDEOR (Jezus Nazarejczyk Król Żydowski)., Tylna 
część krzyża jest pokryta złoconą blachą miedzianą. Na zakończeniach ramion krzyża znajdują się symbole czterech 
ewangelistów, a na skrzyżowaniu Baranek Boży. Wszystkie te przedstawienia łączy drzewo życia. 

 

Miniatorstwo ottońskie jest bardziej jednorodne. Wpływy Bizancjum są teraz rzadsze, co skutkuje zanikiem 

iluzjonizmu i ściśle skodyfikowanymi formami – opracowania sylwetek są syntetyczne, gestykulacja wyrazista, partie 

o największym wyrazie, jak oczy i dłonie, są  powiększone. Miniatury ottońskie charakteryzuje specyficzny koloryt – 

czyste barwy, kontrastowe zestawienia, duża ilość złota. Głównym tematem przedstawień stały się cykle z życia 

Chrystusa, pojawiły się także przedstawienia władców – sztuka zyskała bowiem silny wydźwięk ideologiczny; wiele 

było również przedstawień apokaliptycznych. Główne skryptoria ottońskie działały w Reichenau, Regensburgu, 

Hildescheim, Corvey, Echternach i Kolonii.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akwizgran
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Lotara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotar
https://pl.wikipedia.org/wiki/984
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Repusowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krucyfiks_Gerona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_%C5%9Bw._Piotra_i_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Marii_Panny_w_Kolonii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonia_(Niemcy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trewir
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egbert_z_Trewiru
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazyliszek_(stworzenie_mityczne)
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Ewangeliarz Ottona III 

Hołd prowincji 

 

 

 

Psałterz Egberta (Kodeks Gertrudy) 

 

 

 

Registrum Gregoris 

Cesarz Otto II na tronie przyjmuje hołd prowincji, 

 

 

 

Sakramentarz z Lorsch 

 

 

 

Sakramentarz tyniecki, XI w. 
 
Wykonany w jednym ze skryptoriów w Kolonii (Niemcy). W scenie Maiestas Domini Chrystus 
tronujący błogosławi i trzyma księgę z napisem: „Król królów, Pan Panów”. Zbawiciel został 
ukazany na tle gwiaździstego nieba w mandorli otoczonej przez anioły i symbole 
ewangelistów. Jego szaty układają się w zrytmizowane, kanelowane lub koliste fałdy. Scenę 
charakteryzują; surowość stylu, statyczność, frontalne ujęcie i hieratyzm. Karolińska iluzja 
głębi została zastąpiona płaszczyznowością ujęcia. 
 
 

 
 

Architekci karolińscy i ottońscy, podkreślając zachodni kierunek w budowanych przez siebie świątyniach, 
nawiązywali do bazyliki św. Piotra w Rzymie. Nie mieli jednak świadomości, że jej okcydentalizacja 
(skierowanie absydą na zachód) ma podłoże topograficzne, a nie ideowe.  
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PREROMANIZM W POLSCE 

966  chrzest Polski 
997  śmierć biskupa Wojciecha w misji chrystianizacji wśród Prusów 
1000  zjazd gnieźnieński 
ok. 1025 koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski 
 
Początki romańskiej architektury w Polsce sięgają kamiennej architektury wczesnopiastowskiej z czasów Mieszka 
I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Znaczny wpływ wywierały na nią tradycje przyniesione przez przybywających do 
kraju dostojników kościelnych z Włoch, Francji i Niemiec, a także wzory przenoszone przez zakony o 
międzynarodowym zasięgu. Wprowadzenie chrześcijaństwa wymusiło dostosowanie się polskich władców do 
wzorców świata zachodniego.  
 

Pałacowo-sakralna budowla na Ostrowie Lednickim 

Palatium to ............................................................................................................................. .......................... 

........................................................................................................ .................................................................... 

Zaznacz na planie niebieskim kolorem baseny chrzcielne 

   

Kolejną słynną budowlą 
preromańską jest "wawelski 
tetrakonchos" - rotunda św. Feliksa i 
Adaukta w Krakowie - 
czteroapsydowa budowla centralna, 
murowana z płyt wapienia. Technika 
wykonania z płytek kamienia 
pozwala przypuszczać, że rotunda ta 
pochodzi z X wieku. 
Najprawdopodobniej kult świętych 
Feliksa i Adaukta został 
sprowadzony za sprawą Kazimierza 

Odnowiciela i jego matki Rychezy spokrewnionej z biskupem Kolonii. Za czasów Konrada Mazowieckiego rotundę 
wcielono w obręb murów zamkowych i zmieniono na basztę obronną. Dopiero panowanie ostatniego Piasta 
przywróciło jej cele sakralne. Wówczas stała się ona kaplicą pałacową, o charakterze prywatnym. W 1517 roku 
rotunda została wcielona z ciąg zabudowań gospodarczych jakimi były królewskie kuchnie. Wówczas jej dolne partie 
stanowiły część kuchenną, a częściowo dom podrzędczego, zaś górne przeznaczono na cele mieszkalne i 
magazynowe. Całkowite zaprzepaszczenie tego reliktu architektury średniowiecznej nastąpiło w roku 1806, kiedy to 
wzgórze wawelskie znalazło się pod okupacją wojsk austriackich. Na miejscu dawnych kuchni powstał szpital 
wojskowy, jedynie podniesienie gruntu od czasów XVI wieku sprawiło, że zachowały się ściany dawnego kościoła do 
3 metrów jego wysokości.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_wczesnopiastowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_II_Lambert
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_roma%C5%84ska_we_W%C5%82oszech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_roma%C5%84ska_we_Francji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_roma%C5%84ska_w_Niemczech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon

