
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni 

1 
 

ROMANIZM 

Cechy architektury romańskiej: 

• typy budowli: rotundy, palatia, kościoły (zwykle o charakterze obronnym) 
• wykorzystanie kamienia ciosanego jako budulca, 
• wznoszenie grubych, solidnych i masywnych murów, 
• budowanie świątyń na planie krzyża łacińskiego, transept, 
• addytywność, stosowanie prostej bryły, składającej się z form geometrycznych: walców, półwalców, 

stożków, graniastosłupów, ostrosłupów, prostopadłościanów,  
• separatyzm wnętrz, 
• stawianie wież, najczęściej czworobocznych, masywnych, 
• wykorzystanie sklepienia krzyżowego, 
• konstruowanie filarów lub kolumn połączonych okrągłymi łukami, na których wspiera się sklepienie, 
• orientacja kościoła, 
• bogate zdobienie portali - obramowanie otworu wejściowego kształtem przypominało łuk triumfalny, 
• zwieńczenie łukiem półkolistym drzwi i okien, biforia i triforia, 
• mroczne wnętrza. 

 
Cechy rzeźby romańskiej: 

• przewaga płaskorzeźb (reliefów), niewielka ilość rzeźb wolno stojących, 
• bliskie związki rzeźby z architekturą, 
• wykonanie rzeźb w kamieniu, rzadziej w drewnie, 
• upodobanie rzeźbiarzy do scen ilustrujących Pismo Święte, 
• stosowanie motywów roślinnych i zwierzęcych, 
• zdobienie portali (obramowania drzwi wejściowych), kapiteli kolumn i ich trzonów, tympanonów pod łukami 

półkolistymi, umieszczanie rzeźb w niszach i zagłębieniach muru, 
• stosowanie prawa ram - figurki bohaterów komponowano, tak aby wpisały się w pozostawione w 

architekturze miejsce, 
• anonimowość artystów, 
• brak dbałości o wierne oddanie prawdziwego wyglądu człowieka; ukazywano go odzianego w długie szaty, 

bez cech charakterystycznych w rysach twarzy; gestem czy wyrazem twarzy nie zdradzającego żadnych 
uczuć, 

• nienaturalne układy postaci, wygięte lub wyprostowane, nieprzywiązywanie wagi do prawidłowości 
anatomicznych, 

• przedstawianie postaci Chrystusa zawsze w sposób surowy, sztywny, nieporuszony, hieratyzm postaci. 
 

Cechy malarstwa romańskiego: 

• malowanie obrazów na wewnętrznych ścianach kościołów - fresków, mozaik (szczególnie we Włoszech 
widoczne są wpływy malarstwa mozaikowego z Bizancjum), 

• duża popularność malarstwa miniaturowego - ręcznie pisane i ilustrowane księgi, plakietki, puzderka, 
• stosowanie roztopionego wosku do malowania na deskach, 
• określony sposób malowania: obrysowywanie postaci, dopiero później ich kolorowanie, najczęściej na 

złotym i srebrnym tle, 
• czyste kolory, przewaga barw podstawowych, 
• hieratyzm, 
• charakterystyczny wygląd postaci (głowy przechylone o surowym wyrazie twarzy, palce rąk wykrzywione, 

nogi rozstawione - to znamiona ruchu),  
• właściwe dla tamtym czasów stroje: suknie, płaszcze, krótkie tuniki, dla świętych - długie szaty,  
• duże zainteresowanie witrażownictwem, 
• skoncentrowanie się na tematyce biblijnej. 
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Sztuka romańska – styl XI-XIII wieku, ukształtowany w Europie zachodniej. Wkrótce zasięgiem nowego stylu objęte 

zostały kolejne tereny Europy i wraz z prowadzonymi wyprawami krzyżowymi przeniknął na Bliski Wschód. Sztuka ta 

wyrosła na bazie antyku oraz doświadczeń sztuki karolińskiej i ottońskiej, także bizantyńskiej. Romanizm związany 

był z działalnością Kościoła katolickiego i stąd obecny był w głównej mierze w sztuce sakralnej. Po roku 1000, który 

wydawał się ludziom żyjącym na przełomie wieków momentem szczególnym, rozpoczęto na szeroką skalę 

wznoszenie nowych kościołów. Budownictwo sakralne odegrało największą rolę w kształtowaniu się nowego stylu 

architektonicznego, nazwanego stylem romańskim. Kościoły były wtedy ośrodkami kultu oraz spełniały funkcję 

obronną, dając schronienie podczas oblężeń. Użycie kamienia, jako budulca i obronny charakter budowli, wpływały 

na kompozycję brył architektonicznych. Kościół romański to budynek złożony z prostych brył (prostopadłościanów, 

walców, ostrosłupów) o surowym, ciężkim i monumentalnym charakterze. Rzeźba i malarstwo są podporządkowane 

architekturze. Nie powielano jednak wzorów antycznych. Na kształtowanie się architektury romańskiej, oprócz 

architektury starożytnego Rzymu znaczny wpływ wywarła architektura wczesnego chrześcijaństwa i 

architektura przedromańska, a zwłaszcza sztuka okresu karolińskiego. W okresie romańskim po raz pierwszy od 

czasów starożytnych ukształtował się w miarę jednolity styl, obejmujący swoim wpływem tak duży obszar. Rzeźba 

romańska wykonywana była najczęściej z kamienia, rzadziej z drewna i brązu. Charakterystyczną jej cechą było to, że 

była nierozerwalnie związana z architekturą. Najczęściej wypełniała miejsca na portalach, w tympanonach i 

zagłębieniach muru. Umieszczano ją również na kapitelach i trzonach kolumn. Tematyką rzeźby romańskiej była 

przede wszystkim hagiografia oraz sceny ze Starego Testamentu przeplatane motywami roślinnymi i zwierzęcymi. 

Często rzeźbiono również Biblię Pauperum. W rzeźbie romańskiej stosowano tzw. prawo ram które kazało 

komponować postacie ludzkie tak, aby mieściły się one w polu przedstawienia. Efektem tego prawa były 

nierealistyczne proporcje przedstawianych sylwetek. Rzeźba jest podporządkowana architekturze. Głównym jej 

zadaniem staje się ukazanie boskiego tryumfu nad złem. Koncentrowała się przede wszystkim w tympanonach nad 

portalami, gdzie zazwyczaj przedstawiano postać 

Chrystusa. Bogata i ekspresyjna oraz silnie 

zróżnicowana powstała we Francji, czasem 

obejmowała całą fasadę (Poitiers). 

Malarstwo także pozostawało na usługach 

doktryny Kościoła. Malowidła ścienne wypełniały 

ściany kościołów, we Włoszech popularne były 

przedstawienia w postaci mozaik. Pozostałości są 

zachowane w licznych kościołach Francji, 

Niemiec, północnej Hiszpanii, Włoch. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyprawy_krzy%C5%BCowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bliski_Wsch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_sakralna
https://pl.wikipedia.org/wiki/1000
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_wczesnochrze%C5%9Bcija%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_przedroma%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_karoli%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tympanon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hagiografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia_Pauperum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_ram
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tympanon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poitiers
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mozaika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
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Ornamenty romańskie: 

     

Sklepienia romańskie: 

Jednym z głównych elementów konstrukcyjnych było sklepienie. Pod koniec XI wieku 

zaczęto stosować rozwiązania kolebkowe (beczkowe) i  krzyżowe. W pierwszych dla 

wzmocnienia wprowadzono słownik łęki jarzmowe (gurty), wykonane z kamienia lub 

cegły. Sklepienne krzyżowe powstało w wyniku przecięcia dwóch słownik sklepień 

kolebkowych i zastosowanie kwadratowego założenia. 

 

 

 

Na ilustracji przedstawiono system ........................................, polegający na 

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

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

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

 

 

Biblia Pauperum - powszechnie spotykane jest stosowanie określenia Biblia pauperum w odniesieniu do 

średniowiecznych ksiąg ilustrowanych, lub innych dzieł sztuk obrazowych z okresu średniowiecza (malowideł 

ściennych, tablicowych, rzeźb kościelnych), którym przypisuje się funkcje dydaktyczne, albo też do całości sztuki 

średniowiecznej, której podstawowym zadaniem miałoby być przekazywanie treści religijnych ludziom nieznającym 

pisma. Takie pojmowanie słów Biblia pauperum wiąże się jednak z przestarzałymi poglądami na rolę ksiąg w 

średniowieczu, na dydaktyczne funkcje sztuki średniowiecznej, oraz na średniowieczne metody nauki religii. 

 

„Obraz jest w tym celu wystawiany w kościele, aby ci, co nie umieją czytać, przynajmniej patrząc na ściany czytali 

na nich to, czego nie mogą czytać w książkach” – Św. Grzegorz Wielki 

 

https://epodreczniki.pl/a/architektura-romanska-w-europie/DerOmsOA4#DerOmsOA4_pl_main_concept_C
https://epodreczniki.pl/a/architektura-romanska-w-europie/DerOmsOA4#DerOmsOA4_pl_main_concept_D
https://epodreczniki.pl/a/architektura-romanska-w-europie/DerOmsOA4#DerOmsOA4_pl_main_concept_E
https://epodreczniki.pl/a/architektura-romanska-w-europie/DerOmsOA4#DerOmsOA4_pl_main_concept_F
https://epodreczniki.pl/a/architektura-romanska-w-europie/DerOmsOA4#DerOmsOA4_pl_main_concept_E
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Ćwiczenie: 

a) Zaznacz na planie kolorami zgodnymi z legendą wymienione części świątyni. 

 

 

Rzut katedry św. Juliana w Le Mans, Francja, połowa XIII w 

 

b) Podaj trzy argumenty mówiące o przynależności tego kościoła do stylu romańskiego 

• ............................................................................................................................. ....................... 

• ............................................................................................................................. ....................... 

• ........................................................................................................... ......................................... 

Zaznacz trzy elementy architektoniczne charakterystyczne dla stylu romańskiego. 

A. Masywny mur 

B. Sklepienie kolebkowe 

C. Łuk w ośli grzbiet 

D. Łuk półkolisty 

E. Sklepienie kryształowe 

F. System szkieletowy 

 

Rozpoznaj i podpisz sklepienia widoczne na ilustracji 
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ROMANIZM WE FRANCJI  

 

Opactwo benedyktyńskie św. Piotra i Pawła w ........................................................... 

W 910 roku książę Akwitanii Wilhelm I Pobożny ufundował klasztor w Cluny, który stał się miejscem odnowy 

zachodniego monastycyzmu. Dla kościoła na Zachodzie Europy X wiek był czasem trudnym. Rozpowszechnionym 

zjawiskiem była symonia, czyli handel godnościami, urzędami oraz majątkami kościelnymi. Kupczono także 

sakramentami. Władza kościelna była silnie zależna od władzy świeckiej, nierzadko mającej zwierzchność nad 

majątkiem kościoła. Wśród kleru panowało spore rozprzężenie moralne, przejawiające się w przedkładaniu spraw 

doczesnych nad sprawy duchowe. W istocie duchowieństwo często żyło jak stan rycerski, zarządzając dobrami, 

prowadząc interesy finansowe i rozgrywki polityczne, a także angażując się w konflikty zbrojne. Dokładano również 

starań, aby zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania rodzinie, przede wszystkim dzieciom, bowiem trzeba 

pamiętać, iż przedstawiciele kościoła nie zachowywali w tamtym czasie celibatu. 

Wilhelm I Pobożny nadał benedyktynom z Cluny przywilej uwalniający ich od zobowiązań wobec władcy innych niż 

modlitwa, jak też przywilej nominacji kolejnych opatów. Tym samym Cluny podporządkowane zostało bezpośrednio 

papieżowi, zyskując szerokie pole do swobodnych działań na rzecz odnowy reguły św. Benedykta i życia duchowego 

łacińskiej Europy. Cluny szybko stało się wiodącym ośrodkiem monastycznym, promieniującym nie tylko na Francję i 

kraje ościenne, ale i dalsze tereny, w tym Polskę. Cała kongregacja kluniacka, zrzeszająca klasztory benedyktyńskie 

pod przewodnictwem Cluny, około 1100 roku liczyła blisko 1450 klasztorów, w których życiu duchowemu oddawało 

się około 50.000 mnichów. W czasach swojej największej świetności, a więc w okresie między ok. 950 a ok. 1130 

rokiem, opactwo wyznaczało główne kierunki odnowy kościoła, skupionej na powrocie do zasad zawartych w regule 

św. Benedykta, aktywnym wspomaganiu biednych i potrzebujących, jak też rozwoju nauki oraz sztuki. Mnisi 

angażowali się w propagowanie tzw. Pokoju Bożego, a więc zbioru konwencji głoszonych przez Kościół, mających na 

celu przeciwdziałanie zbrojnej przemocy feudałów, wspierali również ideę pielgrzymowania do Ziemi Świętej. W 

historiografii działania te określa się mianem reformy kluniackiej. 

szkoły 
architektoniczne

prowansalska

Saint-Gilles-du-Gard

Saint Trophime, Arles

katedra w Awinionie

nawiązanie do 
starożytnego Rzymu, 

sklepienia kolebkowe, 
kopuły na trompach, 

surowe wnętrza

langwedocka

Saint Sernin, Tuluza

Saint Foy, Conques

owerniacka

Notre-Dame-du-Port 
w Clermont-Ferrand

2-kondygnacyjne 
nawy boczne, 

sklepienie krzyżowe i 
półkolebkowe, ślepe 

arkady

Poitou

Notre-Dame-la-
Grande, Poitiers

stożkowe hełmy wież, 
motyw rybiej łuski na 

dachu

burgundzka

opactwo, Cluny

normandzka

Saint-Ĕtienne, Caen

bazyliki, wysoka nawa 
główna, sklepienia 
krzyżowo-żebrowe, 

fasada z 3 portalami, 
potężne wieże
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Wymownym dowodem prężności, potęgi i wpływów Cluny były kolejne kościoły klasztorne, w szczególności zaś trzeci 

z nich, określany jako Cluny III, budowany w latach 1088-1135 z inicjatywy opata Hugona, jednego z najbardziej 

wpływowych ludzi zachodniego chrześcijaństwa XI wieku. Za projekt i prace budowlane odpowiedzialni byli kluniaccy 

mnisi Gunzo oraz Hézelon z Liège. Ten największy kościół średniowiecznej Europy, budowany jak na tamte czasy w 

zawrotnym tempie, był wielką, pięcionawową, filarową bazyliką z dwoma transeptami, prezbiterium z ambitem i 

zespołem kaplic promienistych. Nad ramionami transeptu, jak też nad jego skrzyżowaniem z nawą główną, górowały 

potężne wieże. Partia zachodnia składała się z poprzedzonego wieżami, pięcioprzęsłowego narteksu, czyli rodzaju 

przedsionka. Wnętrze przykryte było ostrołukowym sklepieniem kolebkowym (ostrołukowe były również arkady 

międzynawowe). Całkowita długość kościoła zamykała się w 190 metrach, zaś szerokość korpusu nawowego 

wynosiła 40 metrów. Kościół klasztorny nie zachował się do naszych czasów – przetrwały jedynie jego niewielkie 

partie, przede wszystkim fragment transeptu z wieżą, dający pojęcie o ogromnej skali całego założenia, jak też 

elementy dekoracji rzeźbiarskiej. Jako wymowny symbol potęgi oraz wpływów kościoła Cluny III zostało rozebrane w 

czasie Rewolucji Francuskiej. 

Skala kościoła benedyktynów w Cluny, jego bogaty plan, bryła i dekoracja, z dzisiejszej perspektywy mogą wzbudzać 

wątpliwości – w końcu bowiem przepych całego założenia zdaje się stać w sprzeczności z głoszonymi przez 

benedyktynów postulatami ubóstwa. Nie jest to zarzut bezpodstawny, o czym świadczy fakt, iż w znacznej mierze w 

opozycji do triumfalizmu oraz ogromnego rozrostu Cluny na przełomie XI i XII wieku powstał kolejny wielki zakon 

średniowiecza – zakon cystersów. Ten został zresztą założony przez benedyktyna Roberta z Molesme, ascetę 

stojącego w opozycji do praktyk znanych mu i łączonych z Cluny. Pamiętać jednak należy, że Cluny III, choć wręcz 

porażające monumentalnością i przepychem, było budowlą o konkretnych funkcjach, mającą za cel stworzenie 

stosownych warunków do modlitwy oraz działalności ogromnego zgromadzenia, a także wyjście naprzeciw 

potrzebom odwiedzających Cluny pielgrzymów. 

 

Podaj trzy argumenty, dla których zaliczysz ten kościół do stylu romańskiego: 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zaznacz na planie budowli poszczególnymi kolorami 
wybrane części kościoła: czerwony – nawa główna; 
niebieski – ambit; zielony – prezbiterium; żółty – 
transepty; fioletowy – narteks; pomarańczowym – wieże 
fasady zachodniej. 

 

Opisz plan budowli …………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

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

Opisz bryłę budowli ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

kapitel z przedstawieniem króla Dawida 

 

 

 

Benedyktyni – najstarszy katolicki zakon mniszy na Zachodzie, założony w 529 roku przez św. Benedykta z Nursji. 

Słynne motto zakonu, przypisywane założycielowi, brzmi: Ora et labora (Módl się i pracuj). Mnisi ślubują: stałość, 

obyczaje monastyczne i posłuszeństwo wobec Reguły. Reguła św. Benedykta – zbiór przepisów normujących życie 

mnisze, zredagowany według tradycji przez św. Benedykta ok. 540 r. na Monte Casino.  

Kościół benedyktynów Saint-Pierre w .......................................................... 

   

Pośrodku tympanonu ukazany jest Chrystus w otoczeniu symboli ewangelistów i dwóch aniołów, trzymających zwoje pergaminu. 
Pozostałą część pola wypełniają sylwetki 24 starców, ułożone w trzech pasach. Na nadprożu znajdują się ogniste koła, a poniżej, 
w węgarach ustawione są płaskorzeźbione figury św. Piotra i Jeremiasza. Ta druga, o niezwykle skręconym i wydłużonym ciele, 
tanecznym ruchu i delikatnie rzeźbionymi włosami, układającymi się w pasma, stanowi kulminację artyzmu rzeźb z Moissac. 
Trumeau natomiast składa się z ustawionych na sobie parami skrzyżowanych lwów. Całość charakteryzuje niepokój, ruchliwość 
form, nagromadzenie postaci i ozdób i bardzo wysoki poziom wykonania.  
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Kościół Notre-Dame la Grande w .................................................................. 

Wymień elementy dekoracyjne fasady: 

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

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

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

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

Kościół pielgrzymkowy benedyktynów La Madeleine w ......................................................... 

W kościele miały znajdować się relikwie 

Marii Magdaleny. W 1260 roku zaczęto 

kwestionować ich autentyczność, 

ostatecznie w 1279 roku ogłoszono, że 

prawdziwe relikwie Marii Magdaleny 

znajdują się gdzie indziej. W rezultacie 

gwałtownie spadła liczba pielgrzymów i 

opactwo zaczęło tracić na znaczeniu. 

Półkolisty tympanon przedstawia scenę 

rozesłania apostołów, opisaną przez św. 

Marka. Dominantę stanowi ukazany centralnie Chrystus w mandorli, rozpościerający ramiona i kierujący dłonie w stronę 

obecnych po jego prawej i lewej stronie apostołów trzymających księgi. Wzdłuż i pod tympanonem, na poziomej belce nadproża, 

postacie ludzi zamieszkujących różne części ziemi.  Znaczna część z nich to istoty fantastyczne, zamieszkujące wyobraźnię ludzi 

średniowiecza, a więc np. psiogłowcy, Pigmeje czy postaci z ogromnymi uszami. Prostokątne pola wokół tympanonu obejmują 

archiwolty ze znakami zodiaku oraz dekoracją floralną. Wyjątkowość programu ikonograficznego portalu w Vézelay wynika z 

rzadkiego motywu umieszczonego w tympanonie. W dwunastowiecznych kościołach pielgrzymkowych treści rzeźby portalowej 

oscylowały zazwyczaj wokół kwestii istotnych dla indywidualnych pielgrzymów, a więc spraw natury eschatologicznej, 

dotyczących Sądu Ostatecznego i Zbawienia. Pełne dramatyzmu sceny, ukazujące strącanie potępionych do piekieł, mogły silnie 

oddziaływać na wiernych, będących w trakcie podróży do odległych miejsc, podróży mającej oczyścić pątnika z grzechów i zbliżyć 

go do życia wiecznego. W Vézelay akcent położony został na misję kościoła, którą rozumieć można również politycznie. To 

właśnie bowiem w Vézelay św. Bernard z Clairvaux wygłosił jedno ze swoich najważniejszych kazań, które wydatnie przyczyniło 

się do zorganizowania II wyprawy krzyżowej. I to z Vézelay w 1190 roku wyruszyły do Ziemi Świętej wojska Filipa II Augusta i 

Ryszarda Lwie Serce, zapoczątkowując III wyprawę krzyżową. Omawiane dzieło traktować należy jako swoistą alegorię wypraw 

krzyżowych, misji poszerzania chrześcijańskiego władztwa, niesienia Słowa Bożego w najdalsze zakątki świata, wszystkim 

mieszkańcom ziemi. Tak pomyślany program ikonograficzny do pewnego stopnia mógł być czytelny dla wszystkich 

odwiedzających świątynię, warto jednak pamiętać, że portale romańskich kościołów służyły jako swoista scenografia dla 

głoszących prawdy wiary i propagujących określone treści natury religijnej kaznodziejów. Zabrani przed wejściem do świątyni 

wierni mogli być, dzięki wizualnej pomocy, jaką były sceny umieszczane na portalu i tympanonie, zaznajamiani z określonymi 

treściami oraz uwrażliwiani na wybrane zagadnienia natury religijnej czy też, jak to właśnie miało miejsce w Vézelay, także 

natury religijno-politycznej, oscylującej wokół idei odzyskania dla chrześcijaństwa Ziemi Świętej, jak też rozprzestrzenienia jej do 

najodleglejszych części świata. 

Portal w Vézelay jest głęboko rzeźbiony, a więc mocno trójwymiarowy, a przy tym pełen rozlicznych detali. Szaty są traktowane 

rysunkowo, wypełnione ostrymi, rytmicznie ułożonymi, zaokrąglonymi liniami mającymi imitować fałdy, zyskujące mocno na 

abstrakcyjności, uniezależniające się w znacznej mierze od ciał noszących je osób, unoszące się i zwijające w różnych kierunkach. 

Taki sposób ich kształtowania można wywieść z malarstwa monumentalnego oraz książkowego czasów, w których powstawał 

portal. Postaci w każdej ze stref ukazane zostały w dynamicznych i zróżnicowanych pozach, wchodzą między sobą w interakcję, 

przez co całość jest niezwykle atrakcyjna, przyciągająca uwagę, mająca ogromny potencjał narracyjny.  
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Kościół .................................................................... w Angoulême 

Tematem reliefu jest Pieśń o 

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

 

 

 

Kościół Sainte Foy (św. Fides) w .........................................................................  

Cechy planu: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Tympanon ze sceną ........................................................... 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Kościół Saint-Gilles-du-Gard , ok. 1060 

 

 

 

 

 



Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni 

10 
 

Opactwo cystersów w Fontenay 

Opactwo zostało założone przez świętego ……………………………………………………………………………………. 

 

Zaznacz na: 

a) czerwono lawatorium. Określ funkcję tego pomieszczenia. ......................................................................... 

b) niebiesko refektarz. Określ funkcję tego pomieszczenia. ......................................................................... 

c) zielono dormitorium. Określ funkcję tego pomieszczenia. ......................................................................... 

d) żółto wirydarz. Określ funkcję tego pomieszczenia.  ......................................................................... 

e) pomarańczowo kapitularz. Określ funkcję tego pomieszczenia. ......................................................................... 

f) fioletowo narteks. Określ funkcję tego pomieszczenia.  ......................................................................... 

 

Opisz plan kościoła: ........................................................................................................................................................... 

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

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

 

Wzgórze świętego Michała z sanktuarium benedyktyńskim św. Michała Archanioła 

Według legendy w 709 roku biskupowi 

Avranches, świętemu Aubertowi, objawił 

się Michał Archanioł, prosząc o zbudowanie 

kościoła na skale. Biskup dwukrotnie 

zlekceważył prośbę aż do momentu, kiedy św. 

Michał, dotknąwszy palcem biskupiej głowy, 

wypalił w niej dziurę, ale pozostawił 

nieszczęśnika przy życiu. Czaszka św. Auberta z 

owym otworem przechowywana jest do dziś w 

katedrze w Avranches.  

 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Avranches
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aubert
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archanio%C5%82_Micha%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czaszka
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Kościół ............................................................. w Tuluzie 

     

Cechy kościoła pielgrzymkowego: 

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

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

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

Podaj cechy planu: ……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

Zaznacz kolorem czerwonym prezbiterium, kolorem niebieskim - absydę zakańczającą prezbiterium, zielonym – 

transept. 

Bernardus Gelduinus, Chrystus w Majestacie z kościoła Saint-Sernin w Tuluzie 

Wypisz cechy typowe dla romanizmu: 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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kościół Saint-Trophime, Arles 

 

 

 

 

 

Prorok Izajasz z kościoła Sainte-Marie w Souillac, XII w. 

Wypisz cechy typowe dla romanizmu widoczne w przedstawionej rzeźbie: 

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

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

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

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

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

 
Katedra św. Fronta w Périgueux (Saint-Front de Périgueux),1120-1150, szkoła akwitańska 
 

Kościół został zbudowany w miejscu 
wcześniejszego, mniejszego zniszczonego przez 
pożar. Z oryginalnej świątyni konsekrowanej w 
1047 roku zachowała się potężna wieża i 
pozbawiona przykrycia nawa, którą 
przekształcono w atrium. Pozostałości te wpisane 
są w masyw zachodni obecnego kościoła. W XIX 
wieku gruntowna restauracja zmieniła zewnętrzny 

wygląd budynku, m.in. poprzez dobudowanie od wschodu neoromańskiej apsydy. Katedra jest kościołem 
kopułowym, opartym na schemacie kościoła św. Apostołów w Konstantynopolu i św. Marka w Wenecji. Jest to 
budowla centralna, na planie krzyża greckiego, z pięcioma kopułami na pendentywach, z których każda posiada po 
cztery otwory okienne. Krzyżowe przejścia w filarach sklepione są kolebkowo.  
 

Wszystkie rzeczy widzialne mają sens symboliczny, to znaczy przenośnie dane są do oznaczenia i wyjaśnienia 

rzeczy niewidzialnych (…). Są one znakami rzeczy niewidzialnych i obrazami tych, które bytują w doskonałej i 

niepojętej naturze bóstwa w sposób przekraczający wszelkie rozumienie. 

Hugon ze świętego Wiktora 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsekracja_ko%C5%9Bcio%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atrium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apsyda_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Aposto%C5%82%C3%B3w_w_Konstantynopolu&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Marka_w_Wenecji
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendentywa&action=edit&redlink=1
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Pierwsze zalożenia miejskie: 

Awinion       Carcassone 

   

 

Gislebertus (XII w.): pracował przy dekoracji katedry ……………………………………………………………………………………………. 

Imię rzeźbiarza zachowało się w podpisie, widniejącym w tympanonie głównego portalu w zachodniej fasadzie 

katedry w Autun: Gislebertus hic fecit (Gislebertus to zrobił). Tympanon, wyrzeźbiony ok. 1130 roku, przedstawia 

scenę Sądu Ostatecznego o oryginalnych i indywidualnych rozwiązaniach. Z prawej strony znajduje się scena ważenia 

dusz z podobnymi do szkieletów diabłami i niezwykle wysmukłym Archaniołem Michałem, w którego płaszczu 

chronią się ludzie. Wściekłość demonów i rozpacz potępionych kontrastuje ze szczęśliwością zbawionych. 

     

W północnym portalu katedry, w scenie Grzechu Pierworodnego, 

znajdowała się pierwotnie rzeźba Ewy (obecnie Musée Rolin, Autun). Jest to 

półleżąca, naga postać w prostokątnym polu, częściowo przysłonięta przez 

otaczającą ją roślinność. Lewą ręką sięga po jabłko. 

 

kapitele kolumnowe 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tympanon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portal
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d_Ostateczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archanio%C5%82_Micha%C5%82
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Tkanina (opona) z ...................................................................................... 

Czas powstania ......................................................................... 

Technika  ......................................................................... 

Tematyka  ......................................................................... 

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

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

Fundator  ......................................................................... 

 

Przyjrzyj się ilustracji ukazującej tympanon z katedry w Chartres. 

 

a) Określ temat przedstawienia ……………………………………………………………………………………………. 

b) podaj argumenty przemawiające za przynależnością tej płaskorzeźby do stylu romańskiego.  

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ROMANIZM WE WŁOSZECH 

Początki średniowiecza we Włoszech przypadają na okres wewnętrznych walk, anarchii i niepokojów. Dopiero po 
objęciu władzy kościelnej przez papieża Grzegorza VII daje się zaobserwować pewne uspokojenie w stosunkach 
społecznych pomiędzy skłóconymi miastami i rodami Italii. W architekturze włoskiej tego okresu panuje zastój. 
Powielane są wzory architektury wczesnego chrześcijaństwa. Największą uwagę przywiązuje się do wystroju 
wewnętrznego i wyglądu elewacji, która często naśladuje osiągnięcia minionych epok. Nowe kościoły budowane są 
jako bazyliki z dachem opartym na więźbach dachowych, które niekiedy przesłaniają pułapy. Sklepienia na szerszą 
skalę zaczęto ponownie stosować dopiero w XII wieku. Do podziału wnętrza na nawy stosowane są zazwyczaj 
kolumny, wieloboczne filary spotykane są niezmiernie rzadko. Podobnie nieczęsto spotyka się wydłużone nawy 
poprzeczne i jeszcze rzadziej obejścia. Kościoły mają zazwyczaj absydy w osi głównej oraz, zwłaszcza na północy, 
dodatkowo dwie mniejsze absydy na przedłużeniu naw bocznych. Ożywienie można zaobserwować jedynie na 
północy, w rejonie Lombardii. Spotykane na tym terenie motywy dekoracyjne nawiązują do architektury niemieckiej 
(północ kraju popierała władzę cesarską). Fasady rozwiązywane są jako wielopoziomowe, arkadowe galerie. Wejścia 
poprzedzają portale z dekoracją figuralną widoczną także na fasadach. Kolumny portali często są opierane na 
rzeźbionych lwach lub innych przykucniętych zwierzętach. Dla rejonu Toskanii charakterystyczne są okładziny 
elewacji z wielobarwnych kamieni. Na południu Italii istotny wpływ wywiera architektura Bizancjum. W tym rejonie 
budowane są kościoły na planie podłużnym, krzyża łacińskiego lub centralno-krzyżowym z kopułą wspartą 
na trompach lub żaglach. Wpływy bizantyjskie widoczne są także w wystroju wnętrza. Z tego okresu pochodzi także 
zbudowana w stylu bizantyjskim bazylika św. Marka w Wenecji. 
 
Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w ……………………………………………………………………. 
 

  
 

    

 

Campanilla to ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_VII_(papie%C5%BC)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Italia_(kraina_historyczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_wczesnochrze%C5%9Bcija%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%99%C5%BAba_dachowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82ap
https://pl.wikipedia.org/wiki/XII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apsyda_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galeria_(budownictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fasada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toskania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Bizanty%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopu%C5%82a_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trompa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pendentyw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_bizanty%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Marka_w_Wenecji
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Kościół San Miniato al Monte we ................................................... 

      

Baptysterium św. Jana, Florencja 

 

 

 

 

 

Katedra w Parmie 

 

 

 

 

Benedetto Antelami, Zdjęcie z krzyża 

Cechy typowe dla romanizmu:  

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
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kościół Sant’Angelo in Formis, Capua 

Ostatnia wieczerza 

 

 

Na przykładzie malowidła z kościoła Sant’Angelo in Formis wskaż cechy sztuki romańskiej widoczne w dziele.  

• …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Katedra w Modenie  

Cechy typowe dla romanizmu: 

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

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

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

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

Wiligelmo, Stworzenie Adama i Ewy, płaskorzeźba z fasady w 

katedrze w Modenie 

 

 

 

Krucyfiks Volto Santo, Lukka 

Według tradycji wizerunek ten miał wykonać sam Nikodem, potem dzieło było przez długie 
lata ukryte, aż do VIII w. W 782, kiedy biskup Gualfred wyruszył na pielgrzymkę na Wschód, 
podczas jego odpoczynku przyśniło mu się "Sacratissimus Vultus a Nicodemo sculptus" - 
Najświętsze Oblicze wyrzeźbione przez Nikodema. Wówczas na terenie Cesarstwa 
Północnego panował ikonoklazm zabraniający przedstawiania wizerunków świętych. 
Zdobywszy tajemnicę przechowywania Świętego Oblicza, odnalazł tę relikwię i przeniósł ją 
do Lukki. Pierwowzorem tego typu jest krucyfiks z katedry Św. Marcina w Lukce w 
zachodniej Toskanii. Zachowany do dziś krucyfiks z Lukki pochodzi z przełomu XII i XIII w. 

Statyczna postać ukrzyżowanego Chrystusa, o otwartych oczach charakterystyczna jest również dla dzieł znanych 
jako krucyfiksów triumfalnych, których treść poświadcza zwycięski wymiar śmierci Zbawiciela. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikodem_(posta%C4%87_biblijna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pielgrzymka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_%C5%9Awi%C4%99ta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ikonoklazm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lukka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Katedra_%C5%9Awi%C4%99tego_Marcina_w_Lukce&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toskania
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Krucyfiks_triumfalny&action=edit&redlink=1
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ROMANIZM W NIEMCZECH 

W architekturze romańskiej w Niemczech widoczna jest kontynuacja wcześniejszych wzorów architektury 

karolińskiej. Przeważają budowle bazylikowe, najczęściej kryte drewnianymi, płaskimi stropami, zazwyczaj bogato 

zdobione polichromią. Wnętrze dzielone jest na nawy przy pomocy kolumn o monolitycznych, kamiennych 

trzonach ustawionych pomiędzy z masywnymi filarami. Częstym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch absyd na 

zakończeniu nawy głównej oraz dwóch transeptów. Czasami w grubości murów dobudowywano mniejsze apsydiole, 

lub stawiano dodatkowe absydy na zakończeniach ramion transeptu albo przy prezbiterium. Charakterystyczną 

cechą niemieckich kościołów są wysokie wieże stawiane nad skrzyżowaniem naw, chórem zachodnim i parami na 

krańcach budowli. Przy zastosowaniu dwóch absyd i podwójnego transeptu wejście do kościoła umieszczano w 

elewacji bocznej. Fasady zdobią arkadowe fryzy i galerie, oprócz nich pojawiają się także posągi przedstawiające 

świętych i apostołów. 

 

Alternacja podpór to ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Opactwo Maria Laach, klasztor należący do zakonu .................................................................... 

     

Benedyktyńskie opactwo Maria Laach zostało ufundowane w 1093 roku przez księcia Palatynatu Reńskiego Henryka 
II (zm. 1095) i jego żonę Adelajdę (zm. 1100). Wzniesiono je w malowniczej okolicy, po zachodniej stronie jeziora 
Lacher See. Kościół klasztorny budowany był wieloetapowo. Prace rozpoczęły się w 1093 roku, jednakże szybko – 
wraz ze śmiercią fundatora – ustały. Wznowiono je po dziewiętnastu latach. Korpus i chór zachodni konsekrowano w 
1156 roku, a chór wschodni w 1170 roku. Ostateczny kształt budowla zyskała w latach 1220-1230, kiedy to do bryły 
głównej dodano od zachodu atrium, czyli rodzaj otoczonego krużgankami dziedzińca poprzedzającego kościół. 
Świątynia opactwa Maria Laach powszechnie uważana jest za jeden z najdoskonalszych przykładów dojrzałego 
niemieckiego romanizmu. Wynika to zarówno z faktu, iż jest – mimo ponad stu lat trwania budowy – obiektem 
jednorodnym stylowo, a także stanowi wyjątkowo konsekwentnie zrealizowany model wielkiej cesarskiej katedry. 
Kościół charakteryzuje bogactwo zarówno planu, jak i bryły. Jest to bowiem trójnawowa, pięcioprzęsłowa, 
dwuchórowa bazylika z dwoma transeptami i czterema apsydami, trzema od wschodu, przylegającymi do ramion 
transeptu oraz prezbiterium i jedną od zachodu, stanowiącą zamknięcie chóru. Od strony wschodniej chór jest 
wydłużony, a do tego poprzedzony szerokim transeptem, którego ramiona wyraźnie występują poza linię murów 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_roma%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_karoli%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_karoli%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_(budownictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polichromia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apsyda_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transept
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apsyda_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apsyda_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fasada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galeria_(budownictwo)
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naw bocznych. Chór zachodni jest zintegrowany z ramionami transeptu, które nie wychodzą poza nawy boczne, i do 
których przystawione są okrągłe wieże. Atrium składa się z trzech czteroprzęsłowych ramion i połączone jest z 
transeptem zachodnim kościoła, w którym znajdują się wejścia do świątyni. Pod podwyższonym chórem wschodnim 
umieszczono trójnawową, trójprzęsłową kryptę zakończoną apsydą. 
Budowniczowie działający w Niemczech w XI i XII wieku często wzbogacali budowle kościelne wieżami i latarniami, 
zasadniczo urozmaicającymi ich wygląd zewnętrzny. Zbudowane z potężnych kamiennych ciosów świątynie, o 
surowych, niemal pozbawionych detalu ścianach, dzięki wieżom wyraźnie zyskują na dynamice. Skromna dekoracja 
architektoniczna, kontrastująca z rozległymi płaszczyznami ścian, ogranicza się w przypadku dzieł z terenu Niemiec 
zazwyczaj do fryzów arkadkowych i lizen, czyli płaskich, pionowych występów w murze. Wymienione cechy 
charakterystyczne są dla najważniejszych dzieł architektury niemieckiego romanizmu, m.in. benedyktyńskiego 
kościoła Sankt Michael w Hildesheim, czy katedr w Moguncji, Spirze i Wormancji. Kościół w Maria Laach również 
wpisuje się w ten schemat, który realizuje w mniejszej skali, ale za to bardzo konsekwentnie (mimo wieloetapowej, 
ciągnącej się przez dziesięciolecia budowy świątynia jest jednorodna w charakterze, co dotyczy także najpóźniej 
wybudowanego atrium, doskonale komponującego się z główną bryłą). Świątynia posiada sześć wież, dwie 
masywniejsze nad skrzyżowaniami naw i cztery smukłe, dwie na planie okręgu przy zachodnim transepcie i dwie na 
planie kwadratu przy wschodniej apsydzie. Wieże odpowiadają w znacznej mierze za równowagę mas, ich wzajemne 
relacje stabilizują bryłę, spajając niejako przedzielone korpusem nawowym dwa chóry. Te ostatnie dekorują półfilary, 
lizeny i fryzy arkadowe. Ważne są również otwory okienne, nie mają one bowiem wyłącznie funkcjonalnego 
charakteru, lecz także dekoracyjny. Wśród nich wyróżniamy pojedyncze, prostokątne okna zamknięte półkoliście, 
okna okrągłe, a także biforia i triforia, czyli arkadowe otwory okienne przedzielone jedną bądź dwoma kolumienkami. 
Szczególnym wyróżnikiem kościoła opactwa Maria Laach, jak też wielu podobnych jej, XII-to wiecznych świątyń z 
terenu Niemiec, jest brak fasady zachodniej zawierającej reprezentacyjne, centralne wejście do wnętrza w formie 
rozbudowanego portalu z bogato zdobionym tympanonem. Brak ten wynika z dwuchórowości założenia. 
 

Zaznacz w tekście kolorem czerwonym wszystkie określenia opisujące bryłę budowli. Na planie zaznacz kolorem zielonym atrium, 

niebieskim – transepty. 

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Szczepana w Spirze 

       

Świątynia zbudowana została na planie krzyża łacińskiego. Ma formę bazyliki trójnawowej z transeptem. Jej wnętrze 
tworzy nawa główna, dwie niższe od niej nawy boczne oraz nawa poprzeczna, usytuowana prostopadle do osi 
kościoła, w jego wschodniej części, oddzielająca prezbiterium od reszty budynku. Prezbiterium znajduje się po 
stronie wschodniej, na zakończeniu nawy głównej i odznacza się typowym zamknięciem w formie półkolistej apsydy. 
We wnętrzu, nawę główną oddziela od naw bocznych dwanaście par masywnych, czworokątnych filarów 
ozdobionych półkolumnami. Jeśli przestrzeń świątyni mielibyśmy podzielić na czworokątne moduły, wyznaczone 
przez filary, na których opiera się ciężar sklepień, to jednej takiej przestrzeni – jednemu przęsłu – nawy głównej, 
odpowiadałyby dwa przęsła nawy bocznej. Taki system rozplanowania wnętrza zwany jest systemem wiązanym. 
Filary noszące ciężar sklepień ozdobione są wydatniejszymi półkolumnami. Nawa główna oraz boczne przykryte są 
monumentalnymi sklepieniami krzyżowymi.  
W zachodniej partii kościoła znajduje się westwerk – wzniesiona na planie prostokąta, rozbudowana część kościoła 
przeznaczona dla cesarza. W bryle zewnętrznej zarówno westwerk, jak i wschodnia część kościoła – z transeptem i 
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prezbiterium – zaakcentowane zostały dwoma wysokimi czworokątnymi wieżami, oraz ośmiokątnymi kopułami 
usytuowanymi nad prezbiterium i centralną częścią westwerku. 
Zewnętrzne elewacje katedry są bogato dekorowane rzędami arkad wspartych na kolumienkach. Takie galerie 
arkadowe znajdują się w najwyższej partii nawy głównej, tuż ponad półkoliście zamkniętymi oknami, obiegają górną 
partię transeptu, westwerku oraz tamburów, na których wznoszą się kopuły. Ściany czworokątnych wież przeprute są 
dekoracyjnymi biforiami i triforiami, półkoliście zamkniętymi otworami przedzielonymi odpowiednio jedną i dwiema 
kolumienkami. Ściana apsydy, półkoliście zamykającej prezbiterium, ozdobiona jest smukłymi, wspartymi na 
półkolumnach arkadami, z których naprzemiennie jedna jest ślepa, a kolejna przepruta oknem. Ponad nimi znajduje 
się dekoracyjna galeria arkadowa. Wschodnia ściana świątyni, powyżej apsydy ozdobiona jest półkoliście 
zamkniętymi niszami, zwieńczona jest trójkątnym szczytem, wzdłuż którego, tuż pod okapem dachu, biegnie złożony 
z wielu małych łuczków fryz arkadowy. 
W niezwykle staranny sposób opracowana została fasada westwerku. Składa się ona z trzech pionowych partii 
wydzielonych lizenami, płaskimi występami muru. W części centralnej, w partii dolnej znajduje się portal zamknięty 
półkolistym łukiem, ponad którym, w pięciu półkolistych niszach umieszczone zostały rzeźby przedstawiające Marię z 
Dzieciątkiem i Czterech Ewangelistów. Ponad portalem, w dekoracyjnej płycinie usytuowane jest okrągłe okno 
rozetowe, wokół którego znajdują się płaskorzeźby przedstawiające symbole Czterech Ewangelistów. Górna partia 
części centralnej zamknięta jest trójkątnym szczytem ozdobionym fryzem arkadowym i galerią arkad. Katedra zyskuje 
na malowniczości dzięki wykorzystanym materiałom budowlanym:  dekoracyjnie zestawianym blokom kamienia w 
kolorze czerwono-różowym, złocistym i piaskowym. 
 

Zaznacz w tekście kolorem czerwonym wszystkie określenia opisujące bryłę budowli, niebieskim odnoszące się do planu. 

 

Katedra Świętych Marcina i Szczepana w Moguncji  

 

Arcybiskupi Moguncji pełnili przez wieki znaczącą rolę na arenie zarówno kościelnej, jak i politycznej (m.in. 
byli elektorami Rzeszy, którzy wybierali cesarza). Zabytek jest również jedną z siedmiu katedr cesarskich. Od 
strony historyczno-artystycznej wraz z katedrami w Spirze i Wormacji reprezentuje typ cesarskiej 
katedry romańskiej o dwóch chórach łączących bazylikowy korpus.  

   

Mikołaj z Verdun: Relikwiarz Trzech Króli, katedra w Kolonii, ołtarz z kościoła opackiego w Klosterneuburgu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_i_arcybiskupi_Moguncji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektorzy_Rzeszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_sztuki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Spirze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Wormacji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_cesarska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_cesarska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_roma%C5%84ska
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Katedra Świętego Piotra w Wormacji, XII w  

Obok katedr w Spirze i Moguncji, reprezentuje 
nadreński typ katedry cesarskiej, ukształtowany w 
dobie romanizmu. Monumentalna dwuchórowa bazylika, 
z czterema cylindrycznymi wieżami, dwiema kopułami na 
skrzyżowaniu naw, wykonana z czerwonego piaskowca 
jest cennym przykładem sakralnej architektury 
romańskiej.  
 
 
 

 

Kościół Najświętszej Marii Panny na Kapitolu w Kolonii 

   

Zbudowany na planie treflowym (odmiana planu krzyża z zaokrąglonymi trzema ramionami), kościół NMP na 
Kapitolu jest trójnawową bazyliką z monumentalnym trójkonchowym chórem. Nawy boczne są zintegrowane z 
jednolitym obejściem obiegający każde z trzech półkoli chóru. Występują jednakże różnice pomiędzy architektura 
części prezbiterialnej i nawowej. W korpusie nawowym filary międzynawowe są przysadziste, prostokątne w planie, 
podczas gdy filary prezbiterium są na planie okrągłym. 
 
 

Kościół Świętych Apostołów w Kolonii  

       

Czy w planie widać układ wiązany? Odpowiedź uzasadnij. …………………………………………………………………………… 

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Spirze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Moguncji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ren
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_cesarska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_roma%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopu%C5%82a_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_roma%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_roma%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonia_(Niemcy)
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ROMANIZM W HISZPANII 

Przyjrzyj się reprodukcji i wykonaj polecenia 

   

a) Opisz krótko treść fresku: rozpoznaj jego temat i wymień trzy najistotniejsze elementy. 

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

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

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

b) Wymień trzy ukazane na obrazie symbole lub atrybuty i omów ich znaczenie. 

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

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

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

c) Wyjaśnij sens ideowy dzieła, podając dwa argumenty. 

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

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

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

d) Określ, w której części kościoła ten fresk się znajdował. 

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

e) Określ styl dzieła i wskaż trzy cechy formy, które o tym świadczą. 

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

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

............................................................................................................................. .................................................. 
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Santo Domingo de Silos, męski klasztor benedyktynów 

    

Klasztor benedyktyński w Montserrat  

    

Katedra św. Jakuba w Santiago de Compostella 

Wymień 3 cechy planu typowe dla 

kościoła pielgrzymkowego: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 
Kościół w Santiago de Compostela istniał już w okresie początków chrześcijaństwa, drugi zbudowano w stylu 
mozarabskim podczas rządów Alfonsa III Wielkiego (w IX wieku), zniszczony w 997 został wzniesiony ponownie w 
latach 1078 – 1128. Nowa katedra została zbudowana na planie krzyża łacińskiego. Trzy nawy przecina 
trójnawowy transept. Prezbiterium zakończone jest absydą. Przez wnętrze poprowadzono ambit, który pozwala na 
obejście całego kościoła wzdłuż naw bocznych korpusu i transeptu, za prezbiterium i powrót po drugiej stronie 
świątyni. Nad obejściem zbudowano empory okrążające całe wnętrze kościoła. Wokół obejścia za transeptem 
dobudowano pięć niewielkich absyd, kaplice umieszczono także przy nawach bocznych transeptu. Nawę środkową 
korpusu i transeptu oraz prezbiterium przekrywa sklepienie kolebkowe na gurtach, a nawy boczne sklepienia 
krzyżowe. Portal zachodni, tzw. Portal Chwały, zbudowany w latach 1168 – 1188 zdobią rzeźby łączące cechy 
romańskie i gotyckie. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfons_III_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/IX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/997
https://pl.wikipedia.org/wiki/1078
https://pl.wikipedia.org/wiki/1128
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transept
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apsyda_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Empora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie_kolebkowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%99k_sklepienny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie_krzy%C5%BCowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie_krzy%C5%BCowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/1168
https://pl.wikipedia.org/wiki/1188
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka
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Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia: 

 

Nazwa obiektu i czas powstania  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Materiał i technika   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Opisz ubiór postaci   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Opisz ekspresję postaci   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Panteon królewski z katedry San Isidoro, Léon 

 

 

 

 

antepedium ołtarzowe z kościoła NMP w Avià 
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ROMANIZM W ANGLII 

W Anglii czas do bitwy pod Hastings 1066, związany z panowaniem anglo-saskim, zaliczany jest do okresu 
przedromańskiego, w którym duży wpływ na budownictwo wywierała architektura karolińska propagowana 
przez francuskich mistrzów. Lata panowania Normanów przypadają na okres rozkwitu sztuki romańskiej na 
kontynencie. Po 1189 (podawane są także daty: 1170 i 1180) rozpoczyna się nowy etap, nazywany też okresem 
staroangielskim (Early English), odpowiada końcowej fazie sztuki romańskiej i początkom gotyku. 
Styl normandzki, chociaż występował także na Sycylii i w południowych Włoszech, najpełniej rozwinął się w Anglii. 
Cechują go monumentalne budowle o bogatej dekoracji geometrycznej umieszczanej na słupach, filarach, gzymsach i 
łękach. Najczęściej spotykane są trójnawowe bazyliki o wydłużonym korpusie i z fasadami flankowanymi 
dwiema wieżami. Nawy przecina wyraźnie zaznaczony transept . Na przedłużeniu nawy głównej budowano podłużne, 
prostokątne prezbiterium. Nad skrzyżowaniem nawy głównej z transeptem stawiano wysokie wieże na planie 
wieloboku. Nawy boczne od głównej oddzielają rzędy arkad wspartych na masywnych filarach o ozdobnie 
pofałdowanej dolnej części głowic. Często filary stawiane są na przemian z kolumnami. Powyżej naw bocznych 
budowano otwarte do wnętrza empory. W ścianach nawy głównej, powyżej zadaszenia naw bocznych, umieszczano 
rzędy okien. W początkowym okresie nawy przekrywano płaskimi stropami lub więźbami, później pojawiły się 
sklepienia krzyżowe nad nawami bocznymi. 
 

katedra w Durham 

 

 

 

 

 

Psałterz z St Albans – bogato iluminowany łaciński psałterz z XII wieku. 

 

Psałterz został wykonany około 1123 roku w benedyktyńskim opactwie w St Albans w Anglii, z fundacji i według 
planu ówczesnego opata, Geoffreya z Gorham. Początkowo przeznaczony był na użytek klasztoru, psałterz spisany 
został na welinowych kartach formatu 274×184 mm. Na rękopis składa się 209 kart. Księga zawiera 40 
całostronicowych ilustracji ze scenami z Księgi Rodzaju oraz Ewangelii, zaś każdy psalm rozpoczyna się 
ozdobnym inicjałem ze sceną figuralną. Psalmy poprzedza kalendarz zdobiony scenkami przedstawiającymi prace 
charakterystyczne dla danego miesiąca, legenda o św. Aleksym w języku starofrancuskim oraz list Grzegorza 
Wielkiego w obronie kultu obrazów po łacinie i w przekładzie starofrancuskim. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1066
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_przedroma%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Normanowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1189
https://pl.wikipedia.org/wiki/1170
https://pl.wikipedia.org/wiki/1180
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sycylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fasada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transept
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Empora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%99%C5%BAba_dachowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psa%C5%82terz
https://pl.wikipedia.org/wiki/XII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedyktyni
https://pl.wikipedia.org/wiki/St_Albans
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Welin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Rodzaju
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inicja%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_starofrancuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_obraz%C3%B3w
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Biblia z Winchester, Bóg i Jeremiasz 

 

 

 

inicjał litery P – inicjał historyczny, w tzw. oku litery ukazano proroka Eliasza, a w polu pionowej laski 
scenę Wniebowzięcia. Plecionkowy ornament nawiązuje do sztuki iroszkockiej. 

 

 

 

 

 

 

White Tower, Londyn, XI w. 

Wieża została zaprojektowana przez Gundulfa, biskupa Rochester i 

zbudowana z kamienia specjalnie sprowadzonego z Francji. Jej budowę 

rozpoczął Wilhelm Zdobywca w 1070 roku, aby wzmocnić swą militarną 

pozycję w dopiero co podbitym kraju. 

 

 

 

SZTUKA ROMAŃSKA W BELGII 

 

zamek Gravensteen w Gandawie 

Za budowniczego zamku uważa się Filipa Alzackiego, który 
rządził Flandrią w drugiej połowie XII wieku.  

 

 

 

 

Renier de Huy, 

chrzcielnica z 

kościoła św. 

Bartłomieja w 

Liege, Belgia 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rochester_(Kent)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Zdobywca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1070
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ROMANIZM W POLSCE (1050-1250) 

Po śmierci Bolesława Chrobrego dynamiczny rozwój 

kraju został wstrzymany przez wewnętrzną rewoltę i 

zewnętrzne najazdy. Dopiero po powrocie do Polski 

Kazimierza Odnowiciela w 1039 roku, rozpoczął się 

proces restytucji zniszczonej organizacji państwowej i 

kościelnej oraz podjęto imponujące dzieło odbudowy 

spalonych grodów, zrujnowanych palatiów i świątyń. 

Użycie doskonalszych narzędzi z lepiej hartowanego 

żelaza pozwoliło na wycinanie bloków kamiennych o 

tych samych wymiarach i układanie regularnych 

warstw. W wieku XII natomiast, określanym czasem 

złotym okresem architektury romańskiej w Polsce, 

powstały kolegiaty w Kruszwicy, Opatowie, Tumie 

koło Łęczycy, kościoły kanoników regularnych w 

Czerwińsku i norbertanek w Strzelnie a także szereg 

kościołów możnowładczych. Ta kształtująca się 

właśnie architektura już na początku XIII wieku 

sprostać musiała nowym funkcjom, wynikającym z 

postępujących procesów społecznych i 

gospodarczych. Obok jej tradycyjnych odbiorców pojawiło się bowiem rosnące w siłę mieszczaństwo. Cechą 

charakterystyczną dla tego okresu jest także rozwinięcie intensywnej działalności budowlanej przez zakony 

cysterskie, których siedziby powstawały już wprawdzie w drugiej połowie wieku XII, ale dopiero w tym czasie 

uzyskały mocne zaplecze gospodarcze. 

Ogromny wpływ na architekturę w Polsce począwszy od wieku XII miał zakon cystersów, których pierwsze siedziby 

powstały w Jędrzejowie i Łeknie. Generalnie budownictwo cystersów miało być reakcją na przepych i bogactwo 

romańskich form plastycznych, które wykształciły się w Europie Zachodniej. Cystersi budowali kościoły proste w 

kształcie, bez wież i rzeźb. Stosowali także sklepienia krzyżowe na żebrach nad całą przestrzenią kościoła. W trakcie 

intensywnie rozwijanego budownictwa cystersów pojawiły się zakony żebracze. Dominikanie i franciszkanie 

funkcjonując w powstających dopiero, a więc narażonych na wielorakie konflikty gminach miejskich kładli nacisk na 

odnowę życia moralnego i podejście to trafiało na podatny grunt. Przybywający do miast o kilkanaście lat później od 

dominikanów franciszkanie obrali za wzorcami cysterskimi model świątyni ze sklepieniami żebrowymi ale 

ostrołukowymi. Pozwoliło to na bardzo istotne zmiany i było zwiastunem nadchodzącego gotyku. Łuk ostry pozwolił 

na uniezależnienie się od dotychczasowego systemu wiązanego a tym samym na dowolne ustawienie rozpiętości 

przęseł. Odtąd zamykać więc można było sklepieniem nie tylko budowle na planie kwadratu ale i prostokąta co 

bardzo uelastyczniło możliwość kształtowania wnętrza. Architektura romańska w Polsce była wyrazem pobożności, a 

także ambicji politycznych fundatorów, później i wyrazicielem procesów społecznych związanych z powstawaniem 

miast. Realizowały ją ekipy budowlane z Zachodu i na wzór zachodni a w Małopolsce także pod wpływami czeskimi. 

Ograniczone możliwości materialne a także mniejsze potrzeby, redukowały układ przestrzenny budowli. Z tych to 

powodów jak i z racji krótkiego czasu jakim romanizm dysponował w Polsce wobec nieuniknionej ekspansji gotyku, 

nigdy nie dorównał monumentalnym romańskim budowlom zachodniej Europy. 

Dodatkowo do czasów obecnych budowle romańskie przetrwały u nas w zdecydowanie mniejszej ilości niż w krajach 

Europy Zachodniej, niekiedy tylko formie reliktów wkomponowanych w bryły istniejących obiektów. Warto też 

pamiętać, że niektóre z najbardziej rozpoznawalnych przykładów romanizmu w Polsce a wiec np. kościoły w Tumie, 

Kruszwicy czy Inowłodzu obecny kształt zawdzięczają sumiennie przeprowadzonej restauracji. 
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Kraków: 

 

Wawel był siedzibą książęcą, doskonałą warownią. Najstarsze średniowieczne znaleziska, relikty drewnianej 

zabudowy, pochodzą z IX i pierwszej połowy X wieku. Pierwsze preromańskie budowle murowane pochodzą z X i XI 

wieku i wiążą się z fundacją biskupstwa krakowskiego z roku 1000. 

Mieściło się tu murowane palatium zwane "salą o 24 słupach" oraz dwie kolejne romańskie katedry.  

Pierwsza katedra na wzgórzu wawelskim 

powstała po roku 1000 za panowania króla 

Bolesława Chrobrego w związku z utworzeniem 

biskupstwa na zjeździe gnieźnieńskim. Była to 

bazylika trójapsydowa poświęcona św. 

Wacławowi, którego pochodzący z Czech kult był 

wówczas bardzo żywy i z którym Bolesław był 

spokrewniony przez matkę Dobrawę. Pod koniec 

XI wieku z inicjatywy księcia Władysława 

Hermana rozpoczęto jej przebudowę. Rozebrano 

znaczną część lub nawet całość przedromańskiej 

budowli, a uzyskany materiał wykorzystano do 

budowy nowego kościoła św. Wacława, tzw. 

katedry „Hermanowskej”. Konsekracja odbyła się w 1142 roku. Budowla ta miała kształt trójnawowej, wieżowej 

bazyliki z dwoma chórami i dwoma kryptami. Katedra hermanowska spłonęła w 1305 roku. Do dzisiaj zachowała się z 

niej krypta św. Leonarda, dolna część wieży Srebrnych Dzwonów, oraz najniższa część wieży zegarowej. 
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Uzupełnij poniższe zdania: 

.................................... św. Leonarda usytuowana jest od 

strony zachodniej pod obecną katedrą na .......................... 

Stanowi ona pozostałość poprzedniej świątyni, 

zbudowanej w stylu ............................................... . 

Podzielona jest na trzy ................................ o układzie 

halowym za pomocą ośmiu kolumn o kostkowych 

................................................ . Wewnątrz znajdują się 

......................................................... słynnych Polaków, 

min. Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszki i księcia 

Józefa Poniatowskiego. 

 
 
Przeniesienie stolicy do Krakowa spowodowało dynamiczny rozwój wzgórza wawelskiego jako siedziby wpierw 

książęcej, a później królewskiej. W czasie pierwszego kryzysu pierwszej monarchii piastowskiej, niemalże, doszło do 

likwidacji polskiej prowincji kościelnej. Odnowiciel przywracając biskupstwo krakowskie sprowadził zakon 

benedyktynów , osadzając ich początkowo na Wawelu a obowiązki biskupie powierzył opatowi Aaronowi. 

Przypuszczalnie zakonnikom powierzono kościół świętego Gereona. Świątynia usytuowana była na wschód od 

katedry. Początkowo był tam niewielkich rozmiarów kościołek, który na skutek błędów budowlanych zlikwidowano 

zastępując go bazylikową budowlą. Błędy, o których mowa polegały na postawieniu budynku na grząskim gruncie. 

Druga budowla stanęła już na litej skale. Wezwanie samego kościoła pochodzące z okolic Kolonii, skąd przybył 

Odnowiciel wraz z benedyktynami sugeruje o ich patronacie nad kościołem. Dodatkowo należy nadmienić, iż matka 

ówczesnego księcia Kazimierza była spokrewniona z biskupem Kolonii, której patronem był święty Gereon. Właściwy 

kościół powstał najpewniej po roku 1039. 

 
Kościół św. Gereona 
 

      
 
Powstała bazylikowa, trójnawowa budowla na planie krzyża łacińskiego, nawiązująca do architektury ottońskiej. 
Kościół liczył 33 metry długości i 23 metry szerokości. Ramiona transeptu były zakończone absydami podobnie jak 
ściana prezbiterium, z tą jednak różnicą, że prezbiterium usytuowane było 2 metry ponad poziomem reszty świątyni. 
Rozwiązanie takie pozwalało na umieszczenie pod nim krypty. Co ciekawe krypta o wymiarach 7 na 5 metrów była 
podparta dwoma rzędami kolumn, po 4 w każdym rzędzie- podobne rozwiązanie zastosowano w krypcie katedralnej 
pod wezwaniem świętego Leonarda. 
Przeznaczeniem kościoła było pełnienie funkcji reprezentacyjnej kaplicy książęcej. Rozwiązanie wprowadzające kilka 
kościołów pałacowych było powszechne w Niemczech. Na Wawelu mieliśmy katedrę o charakterze państwowym, 
rotundę Najświętszej Panny Marii jako kaplicy prywatnej i kościół świętego Gereona pełniący funkcję kaplicy 
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reprezentacyjnej. Wkrótce zmieniono patronat nad świątynią i nadano mu patrocinium świętej Marii Egipcjanki. O 
takim nazewnictwie mówią już akta świętopietrza z lata dwudziestych XIV wieku. Drastyczne zmiany przyniosło 
panowanie króla Kazimierza Wielkiego. Kiedy Konrad Mazowiecki włączył świątynię w ciąg murów obronnych 
wzgórza to ostatni Piast zredukował jego architekturę i utworzył, stricte, kaplicę pałacową o nowym patrocinium. 
Budynek podzielono murem poprzecznym: transept z prezbiterium utworzyły kaplicę pałacową, zaś nawy wcielono 
do gotyckiego zamku. Kres świątyni przyniosła renesansowa przebudowa pałacu. Wówczas z pomieszczeń dawnej 
świątyni utworzono pomieszczenia piwniczne. 
 
Kościół klarysek p.w. św. …………………………………………………………………………, 1079-1098 

Kościół zbudowany z fundacji Sieciecha, 

palatyna księcia Władysława Hermana. Był 

główną świątynią osady Okół położonej na 

terenie południowej części dzisiejszego Starego 

Miasta w Krakowie i będącej podgrodziem 

grodu wawelskiego. W 1243 roku Konrad 

Mazowiecki podczas walk o tron krakowski 

otoczył kościół fosą i wałem. Został on przebudowany na przełomie XII i XIII wieku, być może po drugim napadzie 

Tatarów w 1260 roku, który dokonał częściowego zniszczenia świątyni. W 1320 roku kościół otrzymały klaryski, dla 

których wybudowano wówczas zabudowania klasztorne z fundacji króla Władysława Łokietka. W późniejszych 

wiekach kościół kilkakrotnie padał ofiarą pożarów, nie spowodowało to jednak poważniejszych zmian w wyglądzie 

zewnętrznym, poza dodaniem barokowych hełmów wież i portalu od strony północnej. W XVIII wieku dokonano 

gruntownej barokizacji wnętrza. 

 
Opisz plan budowli: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Opisz bryłę budowli: ………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Czy kościół ma transept? …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wymień elementy świadczące o przynależności budynku do stylu romańskiego: ……………………………………………………….. 

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

Wymień elementy świadczące o obronnym charakterze obiektu: ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Strzelno: 

Osada od XII wieku należała do klasztoru Norbertanów w Trzemesznie, którzy około 1170 roku założyli w Strzelnie 

klasztor żeński – Norbertanek. Najważniejsze obiekty historyczne położone są na wzgórzu św. Wojciecha, położonym 

300 m na wschód od rynku. Jest to przede wszystkim romański zespół klasztorny Norbertanek z kościołem Świętej 

Trójcy, zbudowany po 1170 roku. Kościół wzniesiono z kostki granitowej, którego fundatorem był Piotr Wszeborowic 

- możnowładca kujawski, który również sprowadził Norbertanki.  Świątynia w późniejszych czasach została 

przebudowana, najpierw w duchu gotyckim a następnie w XVIII wieku w stylu barokowym.  

Kościół ponorbertański p.w. ....................................................................... , Strzelno 

  

Najcenniejszym zabytkiem architektonicznym bazyliki są pochodzące z końca 
………… wieku dwie romańskie kolumny, prezentujące ………………….. i 
……………….. ludzkie. Takie kolumny są tylko w trzech miejscach na świecie: w 
katedrze św. Jakuba w Santiago de Compostela, w bazylice św. Marka w 
Wenecji i w kościele w Strzelnie. Na jednej i drugiej kolumnie jest po 18 
postaci, w trzech kondygnacjach, oddzielonych ornamentem roślinnym; razem 
jest 36 personifikacji: 18 cnót i 18 przywar. Świadczy to o ogromnej mądrości 
sióstr norbertanek w czasach średniowiecza, ale także o ich ogromnym 
bogactwie. Tak bardzo bogaty program ikonograficzny romańskich kolumn ze 
Strzelna jest przypisywany wybitnej znajomości przez norbertanki utworów 

literackich i teologicznych, a szczególnie dramatu Hildegardy z Bingen „Korowód cnót” i „Zwierciadło dziewic”. 
 

Cierpliwość              Posłuszeństwo              Skromność             Sprawiedliwość             Wiara 

         

Kolumna południowa - kolumna cnót. Głowica tejże kolumny przedstawia chrzest Chrystusa w Jordanie z aniołami 
w narożnikach. Chrystus stoi po pas w wodach rzeki, które spiętrzone są na kształt pagórka. Obok stoi św. Jan 
Chrzciciel, który dotyka palcami głowy Chrystusa i dokonuje w tej sposób obrzędu. Towarzyszą temu wydarzeniu 
anioły. Nieprzypadkowo właśnie ta scena znalazła się na kolumnie cnót, gdyż w myśl nauk Kościoła - Chrzest jest 
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uznawany jako źródło wszelkich cnót. Wśród wszystkich postaci zawartych na tej kolumnie możemy odczytać: 
 Sprawiedliwość - postać trzyma w ręku wagę, 
 Wiara - postać trzyma w ręku krzyże, z obłoków wyłania się błogosławiąca Ręka Boża, 
 Mądrość (roztropność) - z księgą w ręku, 
 Cierpliwość - wyciągnięty palec wskazujący na klatce piersiowej, 
 Pokora - kobieta o kilku warkoczach spływających na barki z rękoma skrzyżowanymi na piersiach i pochyloną 
 głową - w średniowieczu to królowa cnót, 
 Posłuszeństwo - ręce są otwarte do obserwatora, w taki sam sposób rycerstwo oddawało posłuszeństwo 
 swojemu władcy, taki sam motyw możemy zaobserwować na tympanonie zwiastowania, 
 Wstrzemięźliwość - szeroko otwarte ramiona przez kobietę, 
 Czystość - niewiasta trzyma berło zakończone kwiatem lilii, 
 Pokój Chrystusowy - lewa ręka uniesiona w geście powitania. 

Gniew              Pycha           Swawola         Rozwiązłość       Rozpusta 

         

Kolumna północna pokazuje ludzkie przywary. Zgodnie z zasadą średniowiecza, że północ to strona zła, strona 
szatana, możemy wyróżnić na tej kolumnie następujące grzechy i wady: 
 Gniew - kobieta szarpiąca oburącz ze złości własne włosy, 
 Morderstwo - młody mężczyzna w tunice rycerskiej z długim mieczem w ręku, 
 Pycha - postać stoi z dumnie z podniesioną głową, z okrągłym naczyniem jednej ręce, ponadto postać 
 zachwyca się wręcz swoim długim pięknym warkoczem, 
 Krzywoprzysięstwo - postać ma jedną rękę na księdze, a drugą unosi w geście przysięgi, jednak dłonie są 
 odwrotnie niż powinny, 
 Obżarstwo - kobieta o zaokrąglonych kształtach i pełnej twarzy, która wyraźnie łapczywie coś zjada, 
 Rozpusta - naga postać kobieca zasłaniająca wstydliwe części ciała (polska Wenus - najstarsze w kraju 
 w sztuce sakralnej przedstawienie nagiej kobiety), 
 Swawola - młody człowiek ubrany w krótką tunikę z dzwonkiem uniesionym w prawej ręce, 
 Bluźnierstwo - postać z oszczepem bez ostrza, 
 Zawiść - Kobieta trzymająca węża, 
 Niewiara lub Bałwochwalstwo - jest przeciwstawieniem Wiary. Przedstawia postać w długiej szacie, z lewą 
 ręką na piersi, prawą natomiast trzyma krzyż, 
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Rotunda św. .......................................................... 

    

Tympanon fundacyjny ukazuje: …………………………………………………………. 

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

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

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

W nawie głównej odkryto pozostałości po romańskim grobie. Wiąże się z nim legenda. Panny, które poszukują wybranka serca, 

powinny do grobowca wrzucić lewą ręką przez prawe ramię symboliczny grosz i wypowiedzieć słowa: „Święty Prokopie, daj mi po 

chłopie, może być kulawy, o jednym oku, byle w tym roku”. 

Kolegiata św. Piotra i Pawła w …………………………………………….. 

     

Opisz plan i układ przestrzenny budowli – wymień 4 cechy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opisz bryłę i dekorację budowli – wymień 4 cechy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Gniezno: 

 
Rotunda z 2 połowy X wieku           Bazylika z końca XII wieku 
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Kolegiata .............................................................................. w Tumie pod Łęczycą  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po przeczytaniu tekstu wypisz cechy charakteryzujące budowlę. 
 
Kolegiata w Tumie jest trójnawową bazyliką pozbawioną transeptu. Nawa główna jest wyższa i szersza niż 
towarzyszące jej nawy boczne. Świątynia tumska jest założeniem dwuchórowym – nawa główna, od strony 
wschodniej, zakończona jest prezbiterium zamkniętym apsydą, od strony zachodniej zaś znajduje się potężna, 
dwukondygnacyjna apsyda zachodnia. W prezbiterium znajdował się ołtarz, tam też odbywała się liturgia; w apsydzie 
zachodniej znajdował się ołtarz oraz grób wysokiej rangi duchownego, związanego najpewniej z fundacją kolegiaty. 
Na zewnątrz, owe dwa apsydowe zamknięcia nawy, uwidaczniają się w postaci dwóch półwalców. Dodatkowo, po 
stronie wschodniej, do półkolistej bryły została dostawiona podobna, dużo mniejsza bryła o formie półwalca zwana 
apsydiolą. Od zachodu, po obu stronach półwalca apsydy, znajdują się dwie wieże założone na planie czworokąta. Od 
wschodu, tym dwóm wieżom odpowiadają dwie mniejsze wieżyczki założone na planie koła, dostawione do naw 
bocznych. Bryła świątyni skomponowana została zgodnie z charakterystyczną dla romańskiego budownictwa 
sakralnego zasadą addytywności. Zgodnie z tą zasadą kształtowanie budowli polega na zestawianiu najprostszych 
brył geometrycznych, takich jak prostopadłościany, ostrosłupy, walce i półwalce, w taki sposób, że wszystkie 
wykorzystane formy są od siebie wyraźnie oddzielone, nakryte osobnymi dachami, nie przechodzą płynnie jedna w 
drugą. Addytywność kompozycji znajduje odzwierciedlenie także we wnętrzu świątyni – każda z wyraźnie 
zaakcentowanych brył odpowiada przestrzeni wyodrębnionej za pośrednictwem różnicy poziomów, łuków czy 
filarów. Monumentalizm i wrażenie obronności założenia potęgowane są przez oszczędne opracowanie murów 
zewnętrznych. Granitowe bloki, z których wzniesiona została świątynia, pozbawione są dekoracji. Surowość bryły w 
niewielkim tylko stopniu niwelują lizeny – płaskie występy muru biegnące wzdłuż ścian czworokątnych wież – oraz 
fryzy arkadkowe umieszczone tuż pod okapami dachów nakrywających wieże. Wieże stanowią zresztą najlżejszy i 
najbardziej zróżnicowany element całej bryły. Dzieje się tak dzięki usytuowanym w nich otworom okiennym. W 
górnej partii wież mają one formę triforiów, w partii poniżej znajdują się półkoliście zamknięte biforia. 
 
Cechy planu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Cechy bryły ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 
Określ motyw ikonograficzny tympanonu: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Cystersi:  

Założycielem zakonu cystersów był Robert z Molesme, opat klasztoru benedyktynów w Molesme, zwolennik 

eremicko-ascetycznego stylu życia zakonnego. W wyniku sporu ze zwolennikami stylu zakonnego propagowanego 

przez mnichów w Cluny, Robert wraz z dwudziestoma mnichami opuścił Molesme i osiadł na pustkowiu Cîteaux, 

około dwudziestu kilometrów od Dijon w Burgundii. Cystersi powracali do ewangelicznej prostoty i praktyki ubóstwa, 

wszystko to miało prowadzić do naśladowania Chrystusa. Mnisi musieli wyrzec się wszelkiego bogactwa, duży nacisk 

był położony na surowość obyczajów. Cysters miał być pokutnikiem, który odsuwa się od świata doczesnego, żyje w 

samotności i ciszy. Mnisi osiedlali się przeważnie na pustkowiach, w lasach lub w bagnistych dolinach, w miejscach 

bardzo oddalonych od osad, dlatego też musieli być samowystarczalni. Prowadzili własne gospodarstwa, uprawiali 

ziemię. Do Polski cystersi zostali sprowadzeni w połowie XII wieku.  

Kościół Wniebowzięcia NMP i          

św. Floriana oraz plan założenia 

klasztornego w Wąchocku.  

Zaznacz kolorem niebieskim kościelne 

krużganki, czerwonym – wirydarz, zielonym – 

kapitularz, żółtym zakrystię, pomarańczowym 

– refektarz, fioletowym transept kościoła. 

Koprzywnica 

 

Sulejów: 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_z_Molesme
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedyktyni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Molesme
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cluny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/XII_wiek
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Rotunda św. Mikołaja w Cieszynie – jedyna romańska rotunda na terenie Polski zachowana 

wraz ze sklepieniem nawy. Datowana na XI lub XII wiek. Kaplica pierwotnie wyposażona 

była we wspartą na kolumnach i półkolumnach emporę zachodnią, zrekonstruowaną na 

początku lat 50. XX w. Na emporę prowadzą schody ukryte we wzmocnionym w tym 

miejscu północnym murze nawy o grubości 150 cm. Budowlę nakryto kopułą z rzędów 

pierścieniowo ułożonych płaskich kamieni połączonych wapienną zaprawą. Absydę 

przesklepiono sferyczną konchą. 

 

Kościół Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu, tzw. Ruina  

    

Kościół powstał na przełomie XII i XIII wieku z fundacji księcia Leszka, syna Bolesława 
Kędzierzawego. Zbudowano go z głazów granitowych i cegieł, w miejscu, gdzie według 
podania, stała niegdyś świątynia pogańska. Była to wówczas największa w Europie 
środkowowschodniej (szerokość nawy ponad 12 m) bazylika "zredukowana" tj. bez transeptu. 
Później kościół wielokrotnie przebudowywano i rozbudowywano, a zniszczony przez pożar w 
1834 roku, przez kilkadziesiąt lat pozostawał w stanie ruiny; stąd jego zwyczajowa nazwa 
"Ruina".  
W fasadzie zachodniej posiada dwie kwadratowe kamienno-ceglane wieże, a od wschodu 
półkolistą absydę. W trzech ścianach znajdują się romańskie portale. Szczególnie ciekawe są, 
umieszczone w zewnętrznej ścianie świątyni ciosane w kamieniu płaskorzeźby 
przedstawiające wizerunki głów ludzkich oraz ryty przedstawiające zwierzęta i różne 

przedmioty. Kiedyś uważano, że są to rzeźby apotropaiczne, czyli chroniące przed złem, umieszczane, podobnie jak w 
tutejszym, na północnych lub zachodnich murach kościołów. W kościołach orientowanych strona północna, 
symbolizowała ciemną stronę świata: siły nieczyste, grzechy i piekło.  
 

Tympanon fundacyjny Jaksy z Kopanicy, pochodzący z kościoła św. Michała z Wrocławia 

Tympanon fundacyjny wykonany jest z piaskowca. Po zburzeniu opactwa 

był wtórnie wykorzystywany; obecnie znajduje się w Muzeum 

Architektury. Datowany jest na lata między 1160 a 1163 rokiem Dzieło to, 

będąc tympanonem fundacyjnym, stanowi wraz z trzema pozostałymi 

(jednym z Wrocławia i dwoma ze Strzelna ) oryginalny zespół i jest jednym 

z najciekawszych przykładów rzeźby romańskiej. W centrum tympanonu został przedstawiony Chrystus, siedzący na 

łuku . 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_roma%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rotunda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Empora
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tympanon portalu kościoła klasztornego Benedyktynów pw. Najświętszej 

Marii Panny i św. Wincentego na Ołbinie, Muzeum Narodowe we 

Wrocławiu 

Półkolista, piaskowcowa płyta, wykonana u schyłku XII w., ukazuje z jednej 
strony scenę Zaśnięcia Marii i Wniebowzięcia Jej duszy (rewers), z drugiej zaś – 
mocno uszkodzone przedstawienia: Zdjęcia z krzyża, Przyjęcia duszy łotra do 

raju i Zstąpienia Chrystusa do otchłani (awers). Podniebie tympanonu udekorowano stylizowanymi motywami figuralnymi i 
zoomorficznymi, wplecionymi w wić palmet i kiście winnej latorośli. Tematem tej części kamiennej płyty jest prawdopodobnie 
praca robotników w winnicy pańskiej oraz bestie czyniące w niej szkody. Interesującym szczegółem jest ukazana w półpostaci 
pośrodku nadproża para trzymających się za prawe dłonie prawdopodobnie męża i żony, być może fundatorów opactwa – Piotra 
i Marii Włostowiców. Płytko, linearnie rytowane przedstawienia mają charakterystyczne cechy rzeźby romańskiej – symetryczną, 
rytmiczną kompozycję, stylizację motywów, zwartość i surowość oraz podporządkowanie elementów i detali rzeźbiarskich 
kształtowi pola architektonicznego. 

Archiwolty portalu z opactwa na Ołbinie, dziś w kościele św. Marii Magdaleny we 

Wrocławiu 

 

 

 

 

Złoty kodeks gnieźnieński ewangeliarz powstały 
najprawdopodobniej w końcówce XI wieku. 
Przechowywany obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w 
Gnieźnie. Przypuszcza się, że użyty został jako bardzo 
cenny dar lub jako manifestacja pobożności zleceniodawcy. 

     

 

Wyjaśnij pojęcia: 

Trybowanie ............................................................................................................................. ..................................... 

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

Filigran  .................................................................................................................................................................. 

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

Niello  ............................................................................................................................. ..................................... 

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

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangeliarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archiwum_Archidiecezjalne_w_Gnie%C5%BAnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archiwum_Archidiecezjalne_w_Gnie%C5%BAnie
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Drzwi gnieźnieńskie, wykonane za czasów panowania  

Mieszka III Starego, 2 poł. XII w. 

Miejsce ekspozycji  ……………………………………………. 

Materiał i technika wykonania ……………………………………………. 

Tematyka …………………………………………………………………….. 

Wybrane sceny …………………………………………………………………….. 

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

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

Zgodnie z inskrypcjami wykonawcą drzwi był pochodzący z Francji albo z Włoch mistrz Piotr. Jest to jednak 

tylko hipoteza. Do dzisiejszego dnia nikt nie wie, kto był twórcą dzieła. Czy był nim arcybiskup gnieźnieński Piotr, 

którego kryptogram znaleziono pod lewą antabą (Petrus), czy też jego imię umieszczono tam tylko jako 

zwierzchnika katedry – nie wiadomo. Różnice stylistyczne reliefów wskazują, że było trzech wykonawców o różnym 

stopniu umiejętności. Za najbardziej utalentowanego uznaje się twórcę wszystkich kwater prawej strony oraz 

kwatery z nocnym widzeniem Wojciecha. Być może drzwi wykonano w Hildesheim, podobnie jak średniowieczne 

drzwi płockie znajdujące się obecnie w Nowogrodzie Wielkim.  

 

Rola bordiury: obok sceny narodzin św. Wojciecha, na bordiurze, znajduje się przedstawienie Oriona z psem 

Syriuszem polujących na zająca. Orion, motyw astrologiczny, w średniowieczu był symbolem męczeństwa, natomiast 

zając symbolizuje uciekającą duszę. Łącząc oba przedstawienia rysuje się przyszłość św. Wojciecha jako męczennika 

polującego na dusze. Przy scenie oddania św. Wojciecha do szkoły magdeburskiej w bordiurze widać łucznika 

wprawiającego się w strzelaniu polując na wiewiórkę. Strzały symbolizują słowa, którymi św. Wojciech będzie 

strzelać do pogan. Święty wznoszący się na wyżyny hierarchii kościelnej przez scenę przekazania inwestytury, 

przedstawiony jest przy koźle górskim potwierdzającym wznoszenie się ku Bogu. 

Motyw winnicy biegnie wzdłuż trzech kwater. Znajdują się tam trzy osoby, jedna ścina winogrona, druga je zjada, 

trzecia wyciska z nich sok. Scena nawiązuje do przypowieści św. Mateusza o pracy w winnicy, która jest winnicą 

Chrystusa. Motyw ten znajduje się przy scenie wypędzenia ducha i w związku z tym kontekstem św. Wojciech 

przedstawiony jest jako „uprawiający” wiarę. 

 

 

Zaznacz trzy prawdziwe informacje o Drzwiach Gnieźnieńskich. 

a) Wykonano je w X wieku 

b) Składają się z 18 kwater 

c) Przedstawiają sceny z życia Chrystusa 

d) Wykonane zostały z brązu 

e) Kwatery otacza bordiura z wicią roślinną i motywami symbolicznymi 

f) Stworzone zostały przez artystów staroruskich 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_gnie%C5%BAnie%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyfrogram_(kryptografia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relief
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hildesheim
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzwi_p%C5%82ockie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowogr%C3%B3d_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orion_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Winnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mateusz_Ewangelista
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Płyta orantów z Wiślicy 

Czas powstania  …………………………………………………………………. 

Miejsce ekspozycji ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Tematyka bordiury ………………………………………………………………………………………………………….. 

Osoby przedstawione w scenach figuralnych …………………………………………………………………….. 

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

Drzwi płockie, 1152–1154  

Zamawiający  …………………………………………………….. 

Autor   …………………………………………………….. 

Miejsce ekspozycji …………………………………………………….. 

Materiał i technika  …………………………………………………….. 

Ilość kwater  …………………………………………………….. 

Tematyka  …………………………………………………….. 

 

Drzwi były w Płocku przez około 250 lat, a następnie ozdobiły sobór św. Sofii (Mądrości Bożej) w Nowogrodzie 

Wielkim na Rusi. Jak do tego doszło, nie wiadomo. Według niektórych hipotez miały być zrabowane w XIII w. przez 

Litwinów podczas ich wyprawy na Mazowsze. Inni badacze historii twierdzą, że zostały przekazane jako dar 

duchowieństwa polskiego bądź książąt płockich dla księcia nowogrodzkiego, Lingwena Olgierdowicza, 

brata Władysława Jagiełły. Według jednych źródeł trafiły do Nowogrodu już w 1170 – wkrótce po wykonaniu, według 

innych przed połową XV wieku. W Nowogrodzie ponownie je zmontowano, umieszczając w nieprawidłowej 

kolejności niektóre sceny. W Rosji pozostają do dziś, a w Płocku znajduje się ich XX-wieczna kopia. 

Wybierz i zaznacz właściwe wyjaśnienie podanego terminu. 

 
Archiwolta to 
 
A. przedsionek kościelny poprzedzający wejście. 
B. suchy lub nawodniony rów stanowiący element zabudowań obronnych. 
C. element dekoracyjny portalu – profilowane lub ornamentowane czoło arkady. 
D. ornament ciągły, pasowy ze stylizowanych liści. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_%C5%9Bw._Sofii_w_Nowogrodzie_Wielkim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowogr%C3%B3d_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowogr%C3%B3d_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lingwen
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagie%C5%82%C5%82o
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Patena kaliska 

Fundator i czas powstania  …………………………………………………………………………………. 

Tematyka  ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Kielich Dąbrówki z Trzemeszna, ok. 1180 

Technika wykonania ………………………………………………………………………………………………………… 

Tematyka  ………………………………………………………………………………………………………… 

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

Nodus to …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kielich i patena Konrada Mazowieckiego, XIII wiek 

Funkcja ekspiacyjna, czyli ………………………………………………………………………………….. 

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

 

Czara z Włocławka, X wiek (XII?) 

Technika wykonania ………………………………………………………………………………………………………… 

Tematyka  ………………………………………………………………………………………………………… 

 

złoty kielich podróżny z Tyńca z krzyżem i Ręką Opatrzności, 

skarbiec koronny na Wawelu 
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Szczerbiec – miecz koronacyjny królów Polski. Jedyne zachowane insygnium koronacyjne 
dynastii piastowskiej. Szczerbiec kładziono na ołtarzu konfesji jeszcze przed przyjściem do 
katedry orszaku z królem. Był następnie przypasywany królom polskim podczas koronacji. 
Szczerbiec powstał najprawdopodobniej w Polsce na przełomie XII i XIII wieku lub w kręgu 
nadreńskiej sztuki złotniczej. Pierwszym udokumentowanym źródłowo jego posiadaczem 
był książę mazowiecki Bolesław I (1208-1248). Pierwszy raz został użyty w 1320 roku 
podczas koronacji Władysława Łokietka. 

 

Włócznia św. Maurycego 
 
Broń ceremonialna uznawana za symbol władzy cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Według 
pierwotnej, średniowiecznej legendy miała należeć do św. Maurycego, 
chrześcijańskiego męczennika i centuriona rzymskiej Legii Tebańskiej, który żył w III wieku. Zgodnie z 
tradycją w grocie włóczni znajduje się gwóźdź z krzyża Jezusa Chrystusa, w związku z tym dla 
części chrześcijan ma ona wartość relikwii. W przeszłości włócznia była 
symbolem legitymizacji władzy nadanej od Boga cesarzowi rzymskiemu, dlatego noszono ją przed 
władcą Niemiec i stawiano przy jego tronie. Cesarz Karol Wielki kazał pochować się w pozycji 
siedzącej z kopią włóczni w dłoni. Kopie włóczni cesarskiej otrzymali w różnych okresach m.in.: 
książę Polski Bolesław I Chrobry, król Węgier Stefan I Święty, hrabia Alzacji Gerhard czy książę 
czeski Brzetysław II. 

 

Kościół Górski Naszego Zbawiciela (powszechnie znany jako 
Kościół Wang) – ewangelicki kościół parafialny w Karpaczu 
w Karkonoszach, przeniesiony w 1842 z miejscowości Vang, 
leżącej nad jeziorem Vangsmjøsa w Norwegii. 

Kościół został zbudowany z sosnowych bali w miejscowości Vang 
w południowej Norwegii, na przełomie XII i XIII wieku. W XIX 
wieku świątynia stała się już za mała na potrzeby ludności 
miejscowości Vang, która chcąc wybudować sobie nowy kościół, 
musiała zaciągnąć pożyczkę na pokrycie kosztów budowy. Kościół 
był mocno zniszczony, ale nadawał się do sprzedaży w celu 
rozbiórki i odbudowania w innym miejscu. Wtedy norweski 
malarz Jan Krystian Dahl przebywający w Dreźnie skłonił 

pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV do jej zakupu dla berlińskiego muzeum. W 1841 rozebraną świątynię 
przewieziono najpierw do Szczecina, a potem do Berlina, jednak zaprzyjaźniona z królem hrabina Fryderyka von 
Reden z Bukowca przekonała go, żeby przewieźć ją na Śląsk. Znaczna część oryginalnych elementów kościoła nie 
nadawała się do użytku. Konstrukcja kościoła wykonana jest bez użycia gwoździ, wszystkie połączenia zrealizowano 
przy pomocy drewnianych złączy ciesielskich. Wnętrze świątyni ozdobione jest oryginalnymi zdobieniami i rzeźbami.  

Sztuka romańska w Gdańsku 

Jakie relikty sztuki romańskiej znajdują się w Gdańsku? 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PRACA DOMOWA - ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE WIEDZĘ O SZTUCE ROMAŃSKIEJ 

Rozpoznaj wyróżnione barwami elementy planu świątyni. Wpisz we wskazane miejsca ich nazwy. 

a) Barwą czerwoną oznaczono .................................. 

b) Barwą niebieską oznaczono .................................. 

c) Barwą żółtą oznaczono  .................................. 

d) Barwą zieloną oznaczoną .................................. 

 

 

Zaznacz nazwy trzech dzieł, które powstały w kręgu mecenatu Piastów. 

A. Krypta św. Leonarda na Wawelu 

B. Sąd Ostateczny Hansa Memlinga 

C. Krucyfiks Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie 

D. Płyta Wiślicka 

E. Kościoły z serii baryczkowskiej, m.in. w Szydłowie i Stopnicy 

F. Zamek Królewski w Warszawie 

 

Podobiznę, którego z władców znajdziesz w dziełach? 

a) Patena Kaliska  ........................................................................................................ 

b) Płyta wiślicka  ........................................................................................................ 

c) Drzwi Gnieźnieńskie ........................................................................................................ 

d) Tkanina z Bayeux ........................................................................................................ 

Poniższe zdjęcie przedstawia portal XII-wiecznej katedry św. 

Łazarza w Autun. Wymień dwa detale architektoniczne 

zastosowane w dekoracji portalu. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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Dokonaj analizy dzieła. Uwzględnij cechy bryły, opis ubioru (draperii), kolorystykę, ekspresję wyrazu twarzy, 

relacje między postaciami, symbolikę. 

 

Madonna z Ołoboku, XII/XIII w., Muzeum Narodowe w Warszawie 

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

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

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

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

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

Przeczytaj informacje o artyście i wykonaj polecenie: 

Mikołaj z Verdun (ok. 1130–ok. 1205) był znanym metalowcem, złotnikiem i emalierem 
działającym w latach 1180-1205. Chociaż musiał mieć własne duże atelier z licznymi 
asystentami, prawdopodobnie w Verdun, zlecenia w Kolonii, północnej Francji i poza 
Wiedniem wymagały od niego częstych podróży. 

Około roku 1200 nowa świadomość w północnej Europie sztuki bizantyjskiej, zbiegająca 
się z odrodzeniem zainteresowania sztuką klasyczną, doprowadziła do pojawienia się 
wysoce klasycyzującego stylu przedstawień figuralnych w rzeźbie kamiennej, 
metaloplastyce i oświetleniu rękopisów. Mikołaj z Verdun był czołowym praktykiem 
tego krótkotrwałego protorenesansu, co widać na emaliowanych tablicach ołtarza 
Klosterneunurg. 

Określ technikę wykonania pracy i podaj jej 2 główne cechy: …………………………… 

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

Narodziny Samsona 
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Dłuższa wypowiedź: 

Analizując trzy wybrane dzieła, omów różnorodność architektury romańskiej w Polsce. Zwróć uwagę na plan, bryłę 

i dekorację architektoniczną. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


