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GOTYK 

Styl gotycki powstawał w połowie XII wieku, niemal jednocześnie w Anglii i Francji, ale, mówiąc precyzyjniej, powstał 
on na terenach działania zakonów benedyktynów i cystersów i nie był etapem rozwoju którejkolwiek kultury 
regionalnej (a tym bardziej narodowej, bo pojęcie narodów wtedy nie istniało), ale paneuropejskiej kultury 
chrześcijańskiej. Dzięki zasięgowi działania i systemowi tworzenia sieci klasztorów styl mógł w ciągu kilku dekad 
dotrzeć na tereny sięgające od Renu do Portugalii. 
Na pozór gotyk przejął wiele cech stylu romańskiego, ale nie był on wynikiem prostego rozwoju architektury 
romańskiej, ponieważ zmienił zasadę konstrukcji budowli, zastępując ścianę podporą punktową (filarem) i zwalniając 
miejsce dla okien wpuszczających do wnętrza budowli światło. Można powiedzieć, że o ile celem romanizmu była 
budowla, to celem gotyku było właśnie światło. Styl narodził się w Anglii i Francji, gdzie nowa konstrukcja i nowa 
koncepcja przestrzeni trafiły na różne tradycje architektoniczne: w Anglii na anglo-saksońsko-normańską, we Francji 
natomiast burgundzko-kluniacką. Te dwie tradycje wpłynęły na powstanie dwóch różnych brył i planów budowli 
gotyckiej. 
Z oczywistych przyczyn rozwijający się na kontynencie europejskim gotyk francuski miał silniejszy wpływ na tereny 
ościenne i to francuski model gotyku docierał do Hiszpanii i Portugalii, do Włoch i do Niemiec i tam z kolei podlegał 
regionalnym modyfikacjom. 
We Włoszech styl gotyk nigdy nie przyjął się w pełni. Zbyt silna była miejscowa tradycja wczesnochrześcijańska. Ona 
to spowodowała, że o ile w innych regionach nowy schemat budowli gotyckiej podlegał modyfikacji regionalnej, to w 
Italii tradycyjny schemat bazyliki wczesnochrześcijańskiej zmodyfikowany został w duchu gotyckim. W praktyce dało 
to budowle nawiązujące do gotyckiego idiomu jedynie dekoracją i podziałem fasad. Późnogotycka katedra w 
Mediolanie wydaje się na tle całego włoskiego gotyku wymęczoną i przesadną "pracą zaliczeniową z tematu gotyk". 
Gotyk niemiecki miał dwie wyraźne ścieżki rozwojowe. Jedną była dość późna (z uwagi na trwałość niemieckiego 
romanizmu) adaptacja wzorów francuskich. W tym nurcie niemiecką odrębnością była popularność kościołów 
halowych, nie mających niższych naw bocznych, a więc i clerestorium i podziału bocznej elewacji i rozbudowanego 
systemu przyporowego. Drugą ścieżką był styl rozwijający się na terenach znajdujących się w zasięgu Hanzy (na 
wschód od Lubeki), nie mających miejscowego kamienia budowlanego. Tzw. gotyk ceglany nie był jednak wyłącznie 
wynikiem zastosowania czerwonej cegły i kształtek zastępujących odkuwany w kamieniu maswerk, ale również 
programowego "redukcjonizmu" eliminującego wiele elementów z francuskiego plany świątyni gotyckiej. 
Na Półwyspie Iberyjskim, gdzie trwała rekonkwista, ale silne były wpływy sztuki islamskiej, odmienności przejawiły 
się przede wszystkim z oryginalnym zdobnictwie, zachowany został natomiast układ przestrzenny gotyku 
francuskiego. 
 

Typy sklepień w kościołach gotyckich: krzyżowo-żebrowe, gwiaździste, kryształowe, wachlarzowe, palmowe, 

sieciowe, piastowskie 

          

       



Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni 

2 
 

Zdefiniuj pojęcia: 

Maswerk ……………………………………………………………………………………………..…………… 

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

Rozeta ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

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

Blenda ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Galeria triforialna …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

  

 

Zwornik …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

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

Pinakiel ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

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

Kwiaton ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Rzygacz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Czołganka …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Wimperga ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Filar wiązkowy …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Zapoznaj się z tekstami źródłowymi dwóch wybitnych teologów średniowiecza: Bernarda z Clairvaux oraz opata 
kościoła Saint Denis – Sugeriusza, a następnie wykonaj polecenia. 
 

Bernard z Clairvaux: 
Pomijam nadmierną wysokość świątyń, przesadną ich długość, zbyt wielką szerokość, wspaniałe lśniące 
okładziny, niezwykłe wyobrażenia, które, pociągając wzrok modlących się, rozpraszają ich uczucie […]. Jako 
zakonnik pytam jednak zakonników […]: „kapłani, co w sanktuarium robi złoto?” […]. Bo inne mają racje 
biskupi niż zakonnicy. Wiadomo bowiem, że mając zobowiązania zarówno wobec wykształconych, jak i 
niedouczonych, a nie mogąc duchową krasą wzbudzić pobożności u ludzi oddanych sprawom ciała, czynią 
to przy pomocy piękna cielesnego. […] Wystawia się na pokaz bardzo piękny obraz jakiegoś świętego lub 
świętej i wierzy się, że tym większy święty, im bardziej kolorowy. Biegną ludzie i całują, wzywa się ich do 
składania darów i bardziej podziwiają piękno niż czczą świętość. Wiesza się w kościele nie wieńce już, lecz 
koła całe z lampami dokoła, ale nie mniej [niż lampami] lśnią one osadzonymi w nich drogimi kamieniami. 
Widzi się także świeczniki, stojące jak drzewa z masywnego brązu, cudną sztuką uformowane, i one nie 
mniej błyszczące lśnieniem gemm niż świateł, które są na nich osadzone. […] Ściany kościoła błyszczą 
złotem, a biedacy w nich gołym ciałem.[…] Cóż warte będą piękne kształty, na których zaraz nieustanny 
kurz osiądzie? A wreszcie po cóż to wam, wy biedacy, zakonnicy, ludzie oddani sprawom duchowym? […]. 
Krótko mówiąc, tak obfita i tak zadziwiająca wielu form różnorodność jawi się wszędzie, że łacniej w 
marmurze czytać się pragnie, niźli w księgach i chętniej spędza się dzień, wpatrując się w te rzeczy, niż o 
boskich rozmyślając prawach. 
 
Sugeriusz: 
Tak przeto, gdy rozmiłowany w pięknie domu Bożego odciągany byłem wdziękiem różnobarwnych gemm 
od trosk zewnętrznych, a rzetelna medytacja skłaniała do refleksji o różnorodności świętych cnót, 
przenosząc [umysł] od rzeczy materialnych do tego, co niematerialne, wydawało mi się wtedy, że widzę 
siebie zamieszkującego jakby w dziwnym obszarze wszechświata, który nie znajduje się ani całkowicie w 
brudzie ziemi, ani też w czystości nieba; i że z Bożej łaski mogą się przenosić z tego niższego do wyższego 
świata, sposobem anagogicznym. […] Przeciwnicy nasi utrzymują także, że święty Duch, czyste serce, pełna 
wiary intencja winny wystarczać do tej świętej funkcji; i my także stwierdzamy wyraźnie i z naciskiem, że o 
nie właśnie idzie przede wszystkim. Mniemamy wszelako, że winniśmy cześć okazywać także przez 
zewnętrzną ozdobność naczyń sakralnych, a niczym na świecie w takim stopniu, jak przy służbie związanej 
ze świętą ofiarą, z całą zewnętrzną okazałością. 
 
Na podstawie: J. Białostocki (wybór i opracowanie), Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności 
do 1500 r., Warszawa 1978. 
 
1. Wskaż, który autor tekstu uważa, że piękno materialne jest odbiciem piękna boskiego. Podaj dwa argumenty 
uzasadniające jego poglądy.  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
2. Podaj dwa argumenty uzasadniające odmienne poglądy drugiego autora.  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ............................... 
 
3. Określ krótko istotę „sporu” między teologami. 
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
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4. Przyjrzyj się ilustracjom zamieszczonym poniżej i określ, któremu z autorów odpowiada estetyka ukazanego 
kościoła. Podaj nazwę zakonu, który w swojej architekturze realizował te postulaty.  
 

                         
 
Autor ………………………………………………………………………… 
Zakon ………………………………………………………………………… 
 

 

Nowością w architekturze sakralnej było wprowadzenie systemu szkieletowego i przyporowego.  

Korzystniejszy rozkład obciążeń sklepienia krzyżowo-
żebrowego umożliwił wznoszenie budowli o większych 
wysokościach. W systemie gotyckim siły rozporowe sklepie 
przenoszone są na grunt za pośrednictwem łęków i filarów 
przyporowych. Ponieważ poza własnym ciężarem nie 
przenoszą one obciążeń pionowych (robią to filary i kolumny) 
cała rozpora może być konstrukcją ażurową. Stabilizującego 
dociążenie wymagają jedynie filary przyporowe, które muszą 
być odporne na uderzenia wiatru. Dociążeniem filarów są 
pinakle, a ponieważ są one elementami bardzo 
eksponowanymi, stały się przedmiotem specjalnej obróbki. W 
systemie konstrukcyjnym pinakiel spełnia jednak przede 
wszystkim rolę stabilizatora. Ponieważ całe obciążenie 
sklepienia przenoszą podpory punktowe i system przyporowy, 
w gotyku gruba ściana konstrukcyjna stała się zbędna, co 
umożliwiło zastosowanie dużych okien i prześwietlenie całego 
wnętrza budowli. Skutkiem likwidacji ściany jest 
odmaterializowanie ciężkiej, kamiennej budowli, co samo w 
sobie jest symbolem średniowiecznej duchowości.  
 

 
 

1. Głowica liściasta wczesnogotycka, 2. 

Głowica liściasta z winoroślą, gotyk 

dojrzały, 3. Głowica z liśćmi suchymi, 

późnogotycka 

Kapitele kolumn gotyckich, źródło: W. Koch, 

„Style w Architekturze”, Świat Książki, 

Warszawa 2005, s.160 
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Atrybuty świętych i sceny, w których najczęściej występują: 
 

Agnieszka jagniątko 

Andrzej  krzyż w kształcie litery „X” 

Anna  z Marią i Dzieciątkiem (św. Anna 

Samotrzeć), z Joachimem przy Złotej Bramie 

Antoni Wielki pustelnik z brodą, kij w kształcie litery 

„T”, często w scenie kuszenia przez demony 

Apolonia ....................................................... 

Augustyn biskup zagłębiony w lekturze lub 

pisaniu, z dzieckiem trzymającym łyżkę 

Barbara ....................................................... 

Bartłomiej ....................................................... 

Cecylia  ....................................................... 

Dionizy  trzymający własną głowę, strój 

biskupa 

Dominik habit, gwiazda na czole, pies 

Dorota  ....................................................... 

Eustachy na polowaniu, widzący jelenia z 

krucyfiksem między rogami 

Florian  ....................................................... 

Franciszek habit, tonsura, w rozmowie z ptakami, 

w czasie stygmatyzacji 

Gabriel  lilia, gałązka oliwna, w scenie 

Zwiastowania 

Hieronim strój kardynalski, lew, w pracowni w 

trakcie tłumaczenia Wulgaty 

Jadwiga Śląska habit, model opactwa w Trzebnicy w 

dłoniach 

Jakub Starszy ....................................................... 

Jan Chrzciciel skóra wielbłądzia, krzyż, baranek, w 

scenie chrztu, w scenie ścięcia głowy 

Jan Ewangelista  orzeł, księga, kielich, piszący 

Ewangelię na Patmos 

Jerzy  zbroja, tarcza, na białym koniu, walka 

ze smokiem 

Józef  rozkwitająca różdżka, narzędzie cieśli, 

w przedstawieniach Świętej Rodziny, w trakcie 

Ucieczki do Egiptu 

Katarzyna ....................................................... 

Krzysztof ....................................................... 

Łukasz  ....................................................... 

Małgorzata ....................................................... 

Marcin  rycerz na koniu ofiarujący połowę 

płaszcza biedakowi 

Marek  ....................................................... 

Maria Magdalena puszka na wonności, rozpuszczone 

włosy, czaszka, w scenie obmywania nóg Jezusa łzami 

Mateusz anioł, księga, halabarda, w scenie 

Powołania 

Michał  waga, zbroja, miecz, w scenie 

Psychostasis, w scenie walki ze smokiem 

Mikołaj  strój biskupi, pastorał, trzy złote kule 

Paweł  długa i rzadka ciemna broda, miecz, 

księga, spadający z konia 

Piotr  ....................................................... 

Rafał  archanioł z Tobiaszem i rybą 

Sebastian ....................................................... 

Stanisław strój biskupa, ciało wskrzeszonego 

Piotrowina 

Szczepan strój diakona, tonsura, kamienie, w 

scenie kamieniowania 

Tomasz  lanca, scena, w której bada palcem 

ranę w boku zmartwychwstałego Chrystusa 

Wawrzyniec ....................................................... 

Weronika ....................................................... 

Wojciech ....................................................... 
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Cechy typowe dla rzeźby gotyckiej: 

• funkcja religijna, dydaktyczna, symboliczna  

• rzeźbione ołtarze szafiaste 

• rzeźba ekspresyjna, wyrażająca uczucia 

• nagrobki 

• trzy portale wejściowe 

• tematyka: sceny z życia Chrystusa (Krucyfiksy: ciało poranione, skręcone, z krwią, dominują sceny pasyjne), 

Marii (wyidealizowane piękno, Piękne Madonny jako wątek macierzyństwa) i żywotów świętych, pojawianie 

się wizerunków panujących i osób świeckich 

• ścisły związek z kościołem 

• duża popularność rzeźby kamiennej wraz z bujnym rozwojem rzeźby drewnianej, malowanej wielobarwnie 

(polichromowanie) 

• uniezależnienie się rzeźby od tła, od architektury; jeżeli jest związana z budowlą - nie jest ograniczana ilością 

miejsca 

• większa swoboda artysty w przedstawianiu postaci w celu uniknięcia deformacji postaci 

• ozdabianie kapiteli kolumn liśćmi i motywami roślinnymi 

• postacie ludzi pełne wdzięku i życia, spokojne, racjonalne, realistyczne; swobodne w gestach, postawie i 

mimice twarzy, wzory zaczerpnięte z Antyku 

• dążenie do realistycznego przedstawienia przedmiotu lub postaci 

• charakterystyczny podział w rzeźbie gotyckiej na: 

• I fazę - I poł. XV w. - styl miękki – fałdy szat miękkie, łyżkowate, 

• II fazę - ekspresjonizm późnogotycki – ukazane emocje, geometryczne łamanie fałdów szat. 

 

Nurt dworski ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Nurt mistyczny ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Cechy typowe dla malarstwa gotyckiego: 

• technika: fresk, witraż, miniatury, tempera na drewnie 

• tematyka: Pismo Święte, hagiografia (żywoty świętych), pojawianie się obrazów o tematyce świeckiej 

(dworskiej) 

• nierozerwalny związek niektórych obrazów z ołtarzem 

• rozpowszechnienie, po raz pierwszy w dziejach sztuki, obrazu niezależnego, przeznaczonego do zawieszania 

na ścianach kościoła 

• upodobanie do obrazów tablicowych, malowanych na desce farbami temperowymi (rozprowadzanie 

barwników białkiem kurzego jaja) 

• różnice w malarstwie różnych krajów (Niemcy, Czechy, Francja, Polska) mimo pewnych cech wspólnych 

• ukazywanie postaci taką, jaka jest naprawdę - realistyczne ukazywanie człowieka z uwzględnieniem jego 

wyglądu, uczuć, otoczenia, rysów twarzy, proporcji ciała, stroju 

• ukazywanie przeżyć człowieka poprzez wyraz twarzy, gesty, symbole 

• ukazywanie postaci w naturalnym otoczeniu – krajobrazie, wnętrzu 

• stosowanie światłocienia i perspektywy intuicyjnej na miarę ówczesnych umiejętności 
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Cechy typowe dla architektury gotyku: 

• architektura miejska: katedry, ratusze, kamienice, sukiennice, barbakany, zamki 

• materiał: cegła czerwona (czasami jeszcze stosowano kamień ciosany) 

• strzelistość, wertykalizm we Francji, w Anglii gotyk horyzontalny 

• kamienne konstrukcje szkieletowe 

• sklepienia: krzyżowo-żebrowe, wachlarzowe, piastowskie, kryształowe, gwiaździste 

• łuki przyporowe - wzmocnienia 

• elementy dekoracyjne: wimpergi, pinakle, maswerki, rozety, witraże 

• tympanon gotycki – ostre łuki 

• prezbiterium zamknięte wielobocznie 

• układ halowy i bazylikowy 

• wznoszenie wież: dwie po bokach fasady lub jedna z boku albo na środku, albo dwie różnej wysokości 

• stosowanie portali uskokowo zwężających się do środka, pokrytych rzeźbami 

• wykorzystanie we wnętrzu kościołów wysokich, smukłych filarów złożonych z pęków półkolumn 

• stosowanie dla wzmocnienia ścian wysokich podpór tzw. skarp, znajdujących się na zewnątrz 

• wysokie, strome dachy 

• układ promienisty – idea pielgrzymkowa 

• łuk ostry (daje nowe możliwości: rezygnację z planu na kwadracie, podniesienie sklepienia) 

• diafaniczność (ażurowość) konstrukcji  

• regionalizm  

• system przechodzący  wykorzystany w proporcjach przęseł 

 

SYMBOLIKA KATEDRY: 

Monumentalizm bryły katedralnej, widocznej ze znacznej odległości był nie tylko obrazem Niebiańskiego Jeruzalem, 

opisanego w Apokalipsie św. Jana, ale przede wszystkim demonstracją potęgi i prestiżu królów francuskich, któremu 

podstawy stworzyła ekspansywna polityka królewska II poł. XII i XIII wieku (zwycięstwa nad Anglikami, ściągnięcie 

papieży do Awinionu), która w konsekwencji doprowadziła do umocnienia prymatu Francji w Europie. Podobnie jak 

niegdyś cesarze niemieccy, tak teraz królowie francuscy swoje prawo do władzy uzasadniali poprzez protoplastów 

Karola Wielkiego, i dalej do rzymskich cesarzy (galeria królewska). Gotyckie katedry królewskie wyrażały tę samą ideę 

co wcześniej romańskie katedry cesarskie. Ich duża liczba przyczyniła się z kolei do popularyzacji tej idei i 

jednocześnie do unifikacji architektury francuskiej. Do nich starały się nawiązywać europejskie katedry i większe 

kościoły. Katedry budowano przede wszystkim na planie krzyża łacińskiego, takim, na jakim umarł Chrystus, z 

wejściem skierowanym na wschód, ku Jerozolimie gdzie żył On i nauczał. Drzwi do świątyni, potężne i bogato 

zdobione były wejściem do sanktuarium tak, jak wejść do nieba można jedynie przez Jezusa Chrystusa będącego 

Bramą. Widać tu nawiązanie do liczby trzy. Portal jest potrójny, z bezpośrednim nawiązaniem do Trójcy Świętej z 

dominującą postacią Pantokratora jako „bramą prawdziwą”. Nad środkowym portalem mieści się tzw. galeria królów, 

przodków Marii Panny. Tympanony i ościeża wraz z mnogością postaci, zgrupowane są według określonej hierarchii i 

przedstawiają nie tylko całą swą skomplikowaną wiedzę na temat życia doczesnego i pośmiertnego, ale wysnuwają 

królewską genealogię Jezusa. Niekiedy obok wejścia stawiano często strażników progu. Były to przedstawienia lwów, 

chimer czy gryfów, a także rzygulce pełniące rolę rynien odprowadzających wodę deszczową. Sytuowano je one od 

zewnątrz albowiem wnętrze świątyni było wolne od jakichkolwiek sił demonicznych, traciły one tam całą swoją 

złowrogą moc. Wnętrze jest przestrzenią sacrum, to co poza nią, należy do sfery profanum. Katedra staje się drugim 

Królestwem Niebieskim i ma swą sylwetką panującą nad okolicą odzwierciedlać Bożą obecność. Wieża stała się 

szczególnym symbolem wznoszenia się ku górze, do nieba. Kamienna świątynia jest odbiciem kościoła tworzonego 
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przez dusze: „Tak jak kościół materialny zbudowany jest z kamieni połączonych w całość, tak i Kościół duchowy 

składa się z wielkiej liczby ludzi”. Kwadratowa forma kamieni odzwierciedla cztery cnoty kardynalne oraz wierność 

chrześcijaństwu i niewzruszoność wiary. Łączenie sprzecznych ze sobą elementów, np. rozetę i okno ostrołukowe 

poprzez wpisanie jedno w drugie, odzwierciedlało próby pogodzenia rozumu z wiarą lub sprzecznych z logiką 

dogmatów wiary. Całość budowli, a więc spokój, harmonia, stateczność, lecz i pęd ku górze, to nic innego jak 

wizualny odpowiednik teologicznych sum, encyklik, encyklopedii jakie powstawały w ówczesnym Kościele ku 

umocnieniu wiary, chronieniu wiernych przed herezjami i wiecznym potępieniem oraz trosce by tym samym 

doprowadzić wiernych do niebieskiego domu Ojca. Stanowi summę całej średniowiecznej kultury, gdzie wszystko 

miało ustalony porządek: od Boga, poprzez Szatana aż po życie doczesne i praktyczne, a zainspirowane zostało 

traktatem św. Dionizego „O hierarchii niebieskiej – O hierarchii kościelnej” mówiącym o porządku świata. 

 

Fasada katedry gotyckiej 

Fasada stanowiła główną i najbardziej efektowną elewację katedry gotyckiej. Monumentalna i niezwykle bogato 

zdobiona pełniła funkcje reprezentacyjne wobec całego budynku. Na licu fasady skupiona była uwaga wiernych 

wkraczających do świątyni. Ich oczom jawił się obraz kunsztu budowniczych i rzeźbiarzy pracujących przy wznoszeniu 

budowli. Ozdobiona setkami rzeźb figuralnych oraz tysiącami ornamentów roślinnych i zwierzęcych nierzadko 

skrywała rozbudowany program ikonograficzny odnoszący się do wezwania katedry (najczęściej Najświętszej Marii 

Panny) i niosący przesłanie o charakterze politycznym, związane z dziejami monarchii. 

W toku rozwoju stylu gotyckiego ukształtował się schemat kompozycji fasady. W dużym uproszczeniu, pomijając 

specyfikę rozwiązania fasad w poszczególnych katedrach, powiedzieć można, iż zarówno w poziomie, jak i w pionie 

fasada katedry podzielona była na trzy pasy. Ważniejszy i ciekawszy, tak pod względem formalnym jak 

ikonograficznym, jest podział horyzontalny. Dolną partię stanowią trzy portale. Ponad nimi znajduje się fryz z 

rzeźbami figuralnymi przedstawiającymi królów francuskich bądź też, wedle innej interpretacji, władców judejskich, 

poprzedników Chrystusa. Kolejny, trzeci pas, tworzą monumentalne okna: okrągłe, niezwykle dekoracyjne rozety 

wypełnione witrażem bądź potężne, podłużne zamknięte łukiem ostrym. Ich zadaniem jest doświetlenie wnętrza 

świątyni. Ponad pasem okien górują dwie wieże dzwonnicze. Zazwyczaj są lekkie, ażurowe, przeprute mnóstwem 

pionowych prześwitów i rozczłonkowane drobną dekoracją architektoniczną. 

 

Poglądy estetyczne 

Piękno natury jest dwojakie: jedno duchowe, drugie cielesne. Piękno duchowe nie niszczeje, cielesne zaś jest 

próżnością: nie powinni mu służyć, lecz raczej potępić je ci, co chcą zachować piękno wewnętrzne. 

Św. Bonawentura 

Zieleń szmaragdu jest symbolem nadziei, błękit szafiru wyrazem upodobania w rzeczach niebiańskich. Żółtość topazu 

oznacza dobre uczynki pełnione otwarcie przy świetle słońca. Czerwień granatu jest oznaką Caritas, uczuć miłości 

wobec bliźnich, biel zaś perły jest znakiem pokoju, umiarkowania i niewinności. 

Innocenty III w liście do Jana bez Ziemi 

Ponieważ próżna zapobiegliwość i zbytek kłócą się wręcz z ubóstwem, nakazujemy więc, by bezwzględnie w 

budowlach unikać zbytku malowideł, rzeźb, okien, kolumn i podobnych rzeczy, a także by nie dawać im długości, 

wysokości i szerokości, które by w danych warunkach były przesadne. 

Statut Braci Mniejszych z 1260 r.  
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GOTYK WE FRANCJI 

Faza stylu Czas występowania Cechy charakterystyczne Przykłady 

go
ty

k 
w

cz
es

n
y 

 

1144-1194 
 

• system filarowo-przyporowy 
• sklepienia żebrowe 
• wiązany system przęseł 
• sklepienie sześciopolowe 
• 4-kondygnacyjna elewacja wewnętrzna 

• prezbiterium kościoła 
Saint Denis 

• katedra w Laon 
• katedra w Noyon 
• katedra Notre Dame w 

Paryżu 

go
ty

k 
kl

as
yc

zn
y 

(k
at

e
d

ra
l

n
y)

 
 

1194-poł. XIII w. 
 

• filary wiązkowe 
• maswerk 
• sklepienia krzyżowo-żebrowe 
• 3-kondygnacyjne elewacja wewnętrzna 

• Katedra w Chartres 
• Katedra w Reims 
• Katedra w Amiens 

go
ty

k 
p

ro
m

ie
n

is
ty

 
 

ok. 1230-pocz. XIV 
w. 

 

• redukcja murów na rzecz okien 
• przeszklone triforia 
• maswerk promienisty 
• ślepy maswerk 

• Sainte-Chapelle  w Paryżu 
• Korpus nawowy kościoła 

w Saint Denis 
• Ramiona transpetu 

katedry w Paryżu 
• katedra w Beauvais 

go
ty

k 
p

ło
m

ie
n

is
ty

 
 

XV-poł. XVI w. 
 

• wzrost roli dekoracji 
• łuki w kształcie oślego grzbietu 
• rybi pęcherz 

• kościół Trójcy Świętej w 
Vendŏme 

• rozety w Sainte Chapelle 
w Paryżu oraz w katedrach 
w Amiens i Beauvais 

 

 

Przebudowa chóru benedyktyńskiego opactwa św. Dionizego (Saint-Denis) w Paryżu od 1136, konsekracja 1144 

    

Wielkie zasługi dla bazyliki i opactwa miał opat Sugeriusz. Pochodził on z biednej rodziny, która aby zabezpieczyć 
przyszłość chłopca oddała go do opactwa, gdy miał 10 lat. W szkole Sugeriusz wykazywał nieprzeciętną inteligencją. 
Zaprzyjaźnił się w tym czasie, z uczącym się tam również następcą tronu Francji – przyszłym Ludwikiem VI. Był 
również doradcą jego syna Ludwika VII, który ponoć bez jego opinii nie podejmował żadnej ważniejszej decyzji. 
Sugeriuszowi bazylika zawdzięcza ogromną przebudowę i swój niepowtarzalny urok wczesnego gotyku. Zmiana 
budowy sklepienia na żebrowe, która nastąpiła między stylem romańskim a gotyckim, pozwoliła zmniejszyć obwód 
filarów, wysmuklić je a jednocześnie wznieść w górę konstrukcję budynku tworząc miejsce dla ogromnych okien, 
wypełnionych witrażami. 
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Katedra Notre Dame w ......................... 

  

Podaj 5 cech planu katedry: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Funkcja labiryntów tworzonych na posadzkach kościelnych: 

Droga odbywana przez wiernego na klęczkach poprzez labirynt na posadzce katedry bywa interpretowana jako 

alchemiczna podróż ku samopoznaniu. W średniowieczu alchemia, łącząca pozanaukowo rozumianą chemię i 

filozofię, nie wykluczała się z chrześcijaństwem. Jej celem było stworzenie kamienia filozoficznego i odnalezienie 

eliksiru nieśmiertelności. 

 

Katedra Notre Dame w ........................., XII-XIII w. 

Opisz fasadę. 

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

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

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

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

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

Opisz plan katedry. 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Katedra Notre Dame w ................. 

Profuzja ornamentu (bogactwo), liczne rzeźby dostawione do lica muru i 

otwory okienne przepuszczające światło sprawiają, że fasada katedry wydaje 

się płaszczyzną ażurową, prześwitującą, a przez to lekką i odmaterializowaną. 

Budowniczowie i rzeźbiarze pracujący przy fasadzie starali się unikać pustych 

płaszczyzn ściany, elementy dekoracyjne dobierali tak, by akcentować 

linearyzm i wertykalizm budowli. Stąd tak liczne wieżyczki, pinakle, wysokie 

ostrołukowe okna czy smukłe trójkątne wimpergi. Monumentalna w istocie 

fasada nie sprawia wrażenia potężnej – jest smukła i strzelista, a jej formy 

pną się ku górze. 

 

Scena Zwiastowania i Nawiedzenia  

Nawiedzenie na fasadzie katedry w Reims (przed 1230 rokiem) odnosi się do wydarzenia 

relacjonowanego przez św. Łukasza (Łk. 1, 39-45): „W tym czasie Maryja wybrała się i 

poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu 

Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło 

się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i 

powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 

Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w 

moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa 

powiedziane Ci od Pana»”.  

W przypadku Nawiedzenia na fasadzie katedry w Reims na szczególne podkreślenie zasługują dwie kwestie: 

antykizacja przedstawienia oraz sposób, w jaki twórca ukazał twarze Marii oraz św. Elżbiety. Wedle stereotypowych 

ujęć średniowiecze sytuowało się niejako w opozycji do tradycji antycznej. Jednak figury Marii oraz św. Elżbiety 

wykazują wyraźne cechy antyczne. Obie postaci ukazane zostały w kontrapoście. Ich suknie są silnie udrapowane, 

linie i załamania fałd różnorodne, a przy tym rytmicznie ułożone. Choć może twórca Nawiedzenia nie uczynił tego 

zbyt wprawnie, to jednak szaty starał się przedstawić w taki sposób, aby logicznie oddawały linię ciała oraz 

upozowanie postaci. Możemy powiedzieć, że ponad wszelką wątpliwość jego intencją było powiązanie strojów z 

noszącymi je osobami, realistyczne oddanie okrytego suknią ciała, przy jednoczesnym zachowaniu ich dekoracyjności 

ujawniającej się w stylizacji fałd. Zainspirowany przedstawieniami na rzymskich nagrobkach czy wolnostojącymi 

rzeźbami stworzył grupę rzeźbiarską dobrze oddającą ducha antyku. 

Na podkreślenie zasługuje też sposób ukazania twarzy Marii oraz św. Elżbiety. Obie potraktowane zostały odmiennie. 

Oblicze Marii jest łagodne, delikatne, a nawet pełne swoistej młodzieńczej słodyczy. Św. Elżbieta z kolei ukazana 

została jako dojrzała kobieta. Jej twarz jest mocno zarysowana, a przy tym zwyczajna. Idealizacja Marii służy 

podkreśleniu jej szczególnego statusu jako kobiety bezgrzesznej, a jednocześnie przyszłej matki Zbawiciela. Elżbieta z 

kolei wprowadza w scenę dużą dozę realizmu, wzmacniającego wrażenie obcowania z żywymi postaciami, 

uprawdopodabniającego niejako niezwykłe i doniosłe wydarzenie, jakim było dostrzeżenie przez nią faktu, iż Maria 

nosi w swym łonie przyszłego Zbawiciela. O tym, jak szczególne jest Nawiedzenie z fasady katedry w Reims świadczy 

znajdujące się tuż obok niego Zwiastowanie, wykonane przez innego twórcę, który posługiwał się odmiennym 

językiem artystycznym, bazującym na dominującej stylizacji przedstawianych postaci. Archanioł Gabriel oraz Maria, 

subtelnie zwróceni do siebie, mają silnie wyidealizowane, młodzieńcze, gładkie oblicza, na których rysują się łagodne 

uśmiechy. Ich szaty są nad wyraz proste, potraktowane płaszczyznowo, odznaczają się geometryzacją formy, 

skutecznie zakrywają przy tym ciała, które nie bardzo się pod nimi wyczuwa, których ułożenia nie jesteśmy w stanie 

określić. Oba przedstawienia doskonale się uzupełniają, wymownie dowodząc różnorodności nurtów stylistycznych 

średniowiecznej rzeźby katedralnej. 
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Katedra Notre Dame w .........................................., 1220-1270 

Jest jedną z najwspanialszych budowli francuskiego gotyku. Została 

wzniesiona w latach 1220-1270. Katedra jest trójnawowa. Posiada 

trójnawowy transept, wydłużone prezbiterium, zakończone absydą, z 

obejściem i siedmioma promieniście rozmieszczonymi kaplicami. 

Środkowa, głębsza kaplica, poświęcona jest Matce Boskiej. Katedra 

posiada dwie wieże, a jej fasadę zdobią trzy portale, galeria królów z 

22 posągami oraz wielka rozeta witrażowa. 

 

 

Galeria królewska, inaczej Galeria królów – horyzontalnie zorientowany rząd rzeźb na fasadach budowli gotyckich. 

Galerie królewskie stanowiły szczególny rodzaj ozdabiania fasady katedry. Stanowiły bardzo bogatą dekorację, stąd 

umieszczane były tylko w budowlach o wielkim znaczeniu – w katedrach. Nie zawsze w galerii ustawiano figury 

królów: galeria katedry w Strasburgu nazywana jest Galerią Apostołów, od figur apostołów ustawianych zamiast figur 

królów. 

Sąd Ostateczny z tympanonu katedry w Amiens 

 

 

 

 

 

Beau Dieu [bu dju], 1 poł XIII w. 
Jest rzeźba z trumeau centralnego portalu zachodniej 
fasady katedry w Amiens, który reprezentuje Chrystusa. Jej 
nazwę nadali jej wierni przybywający do katedry. Beau 
Dieu trzyma jedną rękę w geście błogosławieństwa, a w 
drugiej księgę, co wskazuje na wagę tekstu 
biblijnego. Pierwotnie figura i reszta portalu były 
polichromowane. Część tej polichromii pozostaje wzdłuż 
rąbka szaty Beau Dieu oraz w zewnętrznych spojrzeniach. 

 

Vierge Dorée (Złota Dziewica), 1240-45, trumeau portalu południowego transeptu w 

Amiens 

Jej imię wzięło się stąd, że kiedyś była złocona. Prawa strona figury jest postrzępiona przez 

szereg fałd, podczas gdy po lewej stronie zebranie się ubrania tworzy długą i gładką 

krzywiznę. Jakby podtrzymywane przez tę łagodną krzywiznę, Dzieciątko Jezus siedzi na 

lewym ramieniu Dziewicy, jednocząc się z Nią, tworząc intymną grupę. Zwracając się w 

jego stronę, Dziewica przyznaje Dzieciątku Jezus centralną pozycję, do której odnosi się 

cała kompozycja grupy. Jak wyraźnie to skupienie się na dziecku zawsze było 

rozpoznawane, ukazuje prawdopodobnie błędne przywrócenie prawej ręki Dziewicy, które 

prawie na pewno pierwotnie nie wskazywało na dziecko. Jednak prawdziwe znaczenie 

Vierge Dorée w historii sztuki bierze się z postaci samej Dziewicy. Jej uśmiech skierowany do dziecka jest zupełnie 

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/Fasada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trumeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_d%27Amiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ


Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni 

13 
 

nowy i przekazuje nam nie tylko intymną relację między nimi, ale także bardzo ludzki aspekt. Ważniejsze jest jeszcze 

napięcie, które wydaje się pochodzić z wnętrza sylwetki, które objawia się w pozycji lekko wyciągniętej prawej nogi i 

ledwo wyczuwalnego pochylenia górnej części tułowia w prawo, czemu przeciwdziała lekki obrót ramienia 

(kontrapost). 

Katedra Notre Dame w Laon 

Budowa katedry w Laon rozpoczęła się od chóru i części 

obu transeptów między około 1160 a 1170 rokiem. Do 1180 roku 

ukończono ramiona transeptu i wzniesiono wschodnią część nawy . W 

kolejnej fazie budowy, trwającej do końca stulecia, ukończono nawę i 

większość masywnej fasady zachodniej. Wkrótce potem Chapel des 

Fonts, krużganek i po południowej stronie nawy 

dobudowano kapitularz . Następnie, zachęcony darowizną miejscowego 

kamieniołomu w 1205 r., pierwotny chór został rozebrany i do 1220 r. 

zbudowano obecny, większy chór. Wkrótce potem na styku z kościołem 

zbudowano skarbiec i zakrystię chór i transepty wraz z dużą kaplicą 

rozciągającą się od południowo-wschodniego krańca chóru. W ciągu stulecia przy nawach głównych i chórze 

dobudowano dodatkowe kaplice. Ostatecznie elewacja południowego transeptu została przebudowana na początku 

XIV wieku, czego efektem są obecne bliźniacze drzwi i okno maswerkowe. 

Studnia Mojżesza – znajduje się w ………………………………………………………………………..……….. 

Zleceniodawca - ………………. 

Studnia Patriarchów ma plan foremnego sześcioboku. W obecnym stanie składa się z cokołu i 
trzonu zwieńczonego gzymsem oraz niskim dachem. Na trzonie znajduje się sześć niemal 
pełnoplastycznych figur starotestamentowych: Mojżesza, Dawida, Jeremiasza, Zachariasza, 
Daniela i Izajasza. Ich imiona, napisane gotycką minuskułą, znajdują się w dolnej partii trzonu, pod 
konsolami ozdobionymi motywami roślinnymi. Na narożnikach znajdują się smukłe kolumienki 
zwieńczone kapitelami z bogatą dekoracją roślinną. Powyżej kapiteli stoją figury aniołów 
wykonujących gest ukłonu, które w górnej części są oparte na gzymsie wieńczącym. Studnia 
Patriarchów jest wczesnym przykładem nurtu realistycznego w późnym gotyku, który 
upowszechnił się w Burgundii i w Niderlandach, a następnie w całej Europie w XV wieku. Czas 
wykonania dzieła zbiega się z dominującym w większości krajów europejskich stylem pięknym, 

natomiast rzeźby Clausa Slutera i jego siostrzeńca Clauxa de Werve'a są w znacznym stopniu niezależne od dominującej na 
kontynencie tendencji stylowej. Poświadcza o tym wyeksponowanie naturalnych emocji i temperamentów, naturalizm w 
ukazaniu rysów twarzy z mocnym uwzględnieniem symptomów starości. 

Kościół Trójcy Świętej w Vendȏme 

Flamboyant – kierunek w schyłkowym okresie architektury późnego gotyku, 

nazywany płomienistym. Występował przede wszystkim na terenie Francji w 

XV i XVI wieku. Cechowała go drobiazgowość i nadmiar detali, rzeźby. Łuki stały 

się ostrzejsze, przegięte w formie "oślego grzbietu", w detalach wykorzystywano 

kształt płomienia lub rybiego pęcherza. Jednocześnie dążono do uproszczenia 

konstrukcji. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Choir_(architecture)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transept
https://en.wikipedia.org/wiki/Nave
https://en.wikipedia.org/wiki/Facade
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloister
https://en.wikipedia.org/wiki/Chapter_house
https://en.wikipedia.org/wiki/Sacristy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Testament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moj%C5%BCesz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dawid_(kr%C3%B3l_Izraela)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeremiasz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zachariasz_(prorok)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_(posta%C4%87_biblijna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Izajasz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk_mi%C4%99dzynarodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uk_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rybi_p%C4%99cherz
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Katedra św. Piotra w Beauvais 

 

Kaplica pałacowa (Sainte-Chapelle) ......................................................................... 

       

 

Kaplica służyła do przechowywania relikwii …………………………………………………………………………………………………………………. 

• W dolnej kaplicy podłogę stanowią płyty nagrobne średniowiecznych kanoników. 

• W pobliżu relikwii w górnej kaplicy mógł przebywać tylko król, Ludwik IX. Dlatego też dla służby wybudowaną 
dolną kaplicę. 

• Kaplica Saint Chapelle została zdesakralizowana, co oznacza, że nie jest już ona miejscem świętym 
 

witraż z kościoła Sainte Madeleine w Troyes 

drzewo Jessego - ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Katedra Najświętszej Marii Panny w Strasburgu  

Cenny przykład średniowiecznej XIII–XV-wiecznej architektury, łączącej cechy późnego 

romanizmu z wczesnym gotykiem francuskim i dojrzałym gotykiem niemieckim. Zawiera na 

zewnątrz i we wnętrzach liczne cenne dzieła średniowiecznej rzeźby kamiennej m.in. portale 

południowego ramienia transeptu, tzw. Filar Anielski. Wieży południowej nigdy nie wzniesiono.  

Zaśnięcie Marii  
 

 

 

 

Figury Eklezji i Synagogi 

Eklezja symbolizuje chrześcijaństwo, a Synagoga judaizm , ale konkretnie jego 

„ślepotę” duchową, ponieważ, zgodnie z chrześcijańskiego punktu widzenia, Żydzi 

nie uznają boskości Jezusa Chrystusa. Kościół katolicki pojawia się w przebraniu 

postaci królewskiej: z wyprostowaną głową, w koronie, trzyma w dłoni berło 

lub kij krzyżowy . I odwrotnie, synagoga jest przedstawiona z odkrytą głową i 

odwróconą, z rozpuszczonymi włosami, oczami zawiązanymi przepaską na oczach; 

trzyma złamaną włócznię, a czasami jej lewa ręka upuszcza Tablice Prawa lub zwoje 

Tory . 

Cykl tapiserii Dama z jednorożcem, koniec XV w. 

   
 
Tapieria to …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Pieta z Awinionu, ok. 1450-75, Luwr 

Autor:  ................................................................................................... 

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

Technika:  ................................................................................................... 

Osoby ukazane na obrazie to .................................................................................. 

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

Miasto w tle to Jerozolima, ale są też teorie, że ukazano Stambuł z kościołem Hagia Sophia, Miasto Villeneuve-lès-Avignon padło 
w ręce Osmanów w 1453 roku, na kilka lat przed szacowanym powstaniem obrazu i głównego tematu (Piety) można uznać za 
lament nad upadkiem wschodniej części chrześcijaństwa. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strasburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_roma%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka_we_Francji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka_w_Niemczech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuple_juif
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sceptre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hampe_(support)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_(christianisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tables_de_la_Loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouleaux_de_la_torah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouleaux_de_la_torah
https://en.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-l%C3%A8s-Avignon
https://en.wikipedia.org/wiki/Ottomans
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Jean Fouquet (1415/20-1481) 

O jego życiu wiadomo niewiele. Prawdopodobnie uczył się w paryskiej pracowni miniatorskiej, być może u Mistrza 

Bedforda. Między 1446 a 1448 przebywał we Włoszech, gdzie zetknął się z tamtejszą sztuką. W 1448 powrócił do 

Tours, gdzie się ożenił i począwszy od tego roku pracował dla Karola VII, a od 1461 dla jego następcy, Ludwika XI.  

   

Dyptyk z Melun, ok. 1450 

Fundator ………………………………………………..………. 

Opis: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

Uzupełnij polecenia: 

a) Rozpoznaj elementy architektoniczne wskazane na ilustracji i wpisz ich nazwy obok strzałek. 

 

b) Zaznacz właściwe zakończenie zdania. 

Fasadę widoczną na zdjęciu charakteryzuje: 

A) Porządek kompozytowy 

B) Maswerk płomienisty 

C) Boniowanie 

D) Powyłamywany gzyms 
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GOTYK W ANGLII  
 
Anglia i Francja od połowy XII wieku prowadziła ożywiona wymianę kulturową. Zaowocowało to pojawieniem się w 
stylu późnoromańskim angielskim nowymi elementami architektonicznymi. Było to sklepienie krzyżowo- żebrowe 
i  ostrołuki. Jeśli chodzi o sklepienie krzyżowo – żebrowe to pojawiło się ono w Anglii dość wcześnie bo już w 1100 
roku w katedrze w Durham, jednakże zastosowano je jedynie do pokrycia naw bocznych. Angielskie katedry nie 
ustępują miejsca francuskim, chociaż nie osiągnęły tak wielkiej popularności ze względu na wyspiarskie położenie 
i odrębność architektury, która przez długi czas była wierna estetyce romańskiej. Szczególny wpływ na charakter 
gotyku w tym kraju wywarł romanizm rozprzestrzeniony za sprawą Wilhelma Zdobywcy, który po bitwie pod 
Hastings zajął Anglię i zaszczepił indywidualizm normandzki. Styl ten został połączony z elementami anglosaskimi. 
W podziale wprowadzono rozróżnienie pomiędzy czystym stylem gotyckim pierwszych katedr a rozwojem tych form 
w zakresie dekoracji okien i skomplikowanych maswerków. 
W 1817 roku Thomas Rickman dokonał klasyfikacji gotyku w Anglii na: Early English (wczesny gotyk angielski), 
Decorated Style (gotyk dojrzały) i Perpendicular Style (późny gotyk), z okresami przejściowymi. 

 

 

 

Charakterystyka architektury angielskiej 

• trójnawowa bazylika 

• wydłużone prezbiterium 

• występowanie dwóch transeptów 2- lub 3-nawowych 

• za prezbiterium budowana jest zazwyczaj na planie prostokąta duża kaplica Mariacka (Lady Chapel) 

• potężna wieża na skrzyżowaniu nawy bocznej z transeptem 

• dwie wieże w fasadzie 

• fasada parawanowa 

• budowanie katedr poza centrum miasta, są one przez to otoczone otwartą przestrzenią 

• bogate sklepienia, m.in. wachlarzowe 

• łuk Tudorów 

• gotyk w Anglii trwa bardzo długo i przechodzi aż w neogotyk 
 

 

fazy gotyku 
angielskiego

Early English 

1150-1240

Canterbury

Salisbury

Lincoln

Decorated

1240-1350

Wells

York

Perpendicular

1350-1530

kaplica King's College w 
Cambridge

kaplica Henryka VII w 
Londynie

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-gotyku-w-anglii/D3UmRcTAH#D3UmRcTAH_pl_main_concept_1
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Katedra w Canterbury 

Budową prezbiterium w Canterbury, wzniesionego w latach 1175-1185 przez mistrza Wilhelma z Sens zaczyna się 

gotyk angielski. Związki budowli z architekturą francuską są widoczne. Chór katedry ma wysokie arkady obejścia, 

a nad nimi zostało umieszczone analogicznie do kościoła w Sens triforium. Analogie pojawiają się także w 

zastosowaniu w przedniej części chóru i pierwszym od jego strony transepcie sześciopolowych sklepień oraz 

parzystych kolumn międzynawowych, ustawionych na osi pionowej. Jednak we francuskim kościele kolumny te 

występują naprzemiennie z filarami, a w Canterbury wyłącznie same, co wpłynęło na lekkość budowli angielskiej. 

Część przednia, korpus katedry w Canterbury, zbudowana na przełomie XIV i XV wieku w miejscu wcześniejszej, 

romańskiej, przejawia już cechy stylu perpendykularnego, a więc przynależy do późnego gotyku. Wysokie nawy 

boczne, spoczywające na filarach o przekroju rombu arkady oraz służki biegnące aż do posadzki i pokrycie płaszczyzn 

międzyarkadowych maswerkami wyróżniają tę świątynię, nadając jej angielskiego charakteru. 

  

Zaznacz odpowiednimi kolorami: czerwony – transept, niebieski – prezbiterium, zielony – ambit. Podziel plan w taki sposób, by oddzielić część inspirowaną 

planem katedry w Sens od części katedry o cechach gotyku angielskiego. 

Katedra w Salisbury 

Do wczesnego gotyku angielskiego należy katedra w Salisbury, której budowę rozpoczęto w I poł. XIII wieku, ale 

zaliczana jest do wyjątkowych, ze względu na proporcje porównywalna z Amiens czy Lincoln. Budowla powstała jako 

całkowita koncepcja gotycka (większość katedr budowano w miejscu dawniejszych lub włączano je w nowe projekty). 

Nie można także w przypadku Salisbury mówić o francuskim naśladownictwie. Katedra została zaprojektowana poza 

miastem, w wolnej przestrzeni. Zastosowano także nowatorskie rozwiązania, zastępując francuski typ konstrukcji 

zespoleniem brył i monumentalnością. 

   

Wymień cechy typowe dla gotyku angielskiego widoczne w bryle i planie: …………………………………………………………………. 

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

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

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-gotyku-w-anglii/D3UmRcTAH#D3UmRcTAH_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-gotyku-w-anglii/D3UmRcTAH#D3UmRcTAH_pl_main_concept_3
https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-gotyku-w-anglii/D3UmRcTAH#D3UmRcTAH_pl_main_concept_4
https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-gotyku-w-anglii/D3UmRcTAH#D3UmRcTAH_pl_main_concept_5
https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-gotyku-w-anglii/D3UmRcTAH#D3UmRcTAH_pl_main_concept_6
https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-gotyku-w-anglii/D3UmRcTAH#D3UmRcTAH_pl_main_concept_7
https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-gotyku-w-anglii/D3UmRcTAH#D3UmRcTAH_pl_main_concept_8
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Katedra w Lincoln 

    

Wymień cechy widoczne w tej katedrze charakterystyczne dla stylu gotyckiego w Anglii:  

a) w planie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

b) w bryle  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Katedra w Wells 

      

 

Katedra w Yorku 
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Kaplica King’s College w Cambridge 

Od około połowy XIV wieku w Anglii zaczął się formować styl perpendykularny, który utrzymywał się przez cały 

wiek XV. Cechuje go wertykalizm podziału ścian, okien biegnących przez całą ich wysokość podziały na prostokąty , 

pionowe laskowania w oknach. Łuki stały się bardziej płaskie, a w XV wieku popularność zyskał tzw. łuk Tudorów, 

który swoją nazwę zawdzięcza angielskiej dynastii, a który stosowany był w portalach, zamykając je od góry 

w czworokątna ramę. W okresie perpendykularnym na szeroką skalę stosowano sklepienia wachlarzowe o gęstym 

ożebrowaniu pełniącym funkcje dekoracyjną. Budowle sakralne z są zazwyczaj niewielkich rozmiarów. W 

architekturze sakralnej styl ten pojawił się w kaplicach.  

    

 

Opactwo Westminsterskie w .................................................. 

    

Kościół budowany był etapami. Powstały najwcześniej, zaokrąglony chór z pięcioma promienistymi wielobocznymi 

kaplicami i proporcje wnętrza, a także system przyporowy oraz dekoracyjne róże w fasadach transeptu świadczą 

o tradycji francuskiej. Szerokość korpusu akcentująca podział trzynawowy to również cecha Francji. Natomiast 

typowe dla gotyku angielskiego są ostrołukowe okna podzielone pionowym laskowaniem oraz narożne wieżyczki na 

szczytach wież fasadowych.  

kaplica Henryka VII 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-gotyku-w-anglii/D3UmRcTAH#D3UmRcTAH_pl_main_concept_H
https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-gotyku-w-anglii/D3UmRcTAH#D3UmRcTAH_pl_main_concept_B
https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-gotyku-w-anglii/D3UmRcTAH#D3UmRcTAH_pl_main_concept_4
https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-gotyku-w-anglii/D3UmRcTAH#D3UmRcTAH_pl_main_concept_C
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Przyjrzyj się reprodukowanym planom i odpowiedz na pytania: 

 

Opactwo Westminsterskie w Londynie    Katedra w Salisbury 

Wskaż podobieństwa obu planów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wskaż najistotniejsze różnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zaznacz, który z planów jest 
bardziej typowy dla Anglii 

A                                                            B 

Określ środowisko artystyczne, 
którego budowle zainspirowały 

autora planu mniej typowego dla 
Anglii. 

A                                                            B 
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GOTYK WE WŁOSZECH 

Gotyk trafił do Włoch na początku XIII wieku dzięki cystersom, którzy w tym czasie budowali swoje klasztory. Jednak 

styl ten przyjęty był niechętnie a nawet z oporem, uważano go za obcy. Na terenach Italii zachowywały się jeszcze 

mocno zakorzenione tradycje stylu romańskiego i dziedzictwo klasycznej starożytności. Dlatego też nigdy nie 

otrzymał takiego rozmachu, jak we Francji i krajach północnej Europy. Dopiero II połowę XIII wieku można uznać za 

właściwy rozwój architektury gotyckiej, chociaż należy rozpatrywać go jako gotyk włoski – styl zupełnie odrębny 

i różny od francuskiego, angielskiego czy niemieckiego. Architektura sakralna gotyku włoskiego przybrała swoiste 

formy, niemające wspólnych cech z gotykiem w innych krajach. Budowano przeważnie w typie bazyliki, na planie 

krzyża łacińskiego. Wzorowano się na planach świątyń wczesnochrześcijańskich, w których kaplice przylegały do 

ramion transeptu. Rzuty poziome nie posiadały obejść zakończonych wieńcami promienistych kaplic. Ich chóry miały 

często formę prostokątną, a kaplice sytuowane były wzdłuż korpusu głównego i  transeptu. W założeniach rzadko 

stosowano konstrukcje przyporowe - kościoły o układzie bazylikowym posiadały nawy główne niewiele wyższe od 

bocznych, przekrywane były zazwyczaj stropami, a jeśli stosowano sklepienia (najczęściej krzyżowe), wzmacniano je 

za pomocą stalowych kotew. W ten sposób znaczna część sił ukośnych była równoważona w rozciąganym elemencie 

poziomym, a pozostała, niewielka część, przekazywana na ściany i  filary podparte przyporami. Ich zastosowanie lub 

przykrycie nawy głównej (często także naw bocznych) stropami pozwoliło na zwiększenie rozstawu kolumn, przez co 

wnętrza włoskich kościołów są bardziej przestronne, niż budowli w Europie Północnej. We Włoszech silnie rozwinęła 

się architektura świecka. Powstały liczne ratusze, pałace, budynki przeznaczone dla władz miejskich i organizacjom 

państwowym i gospodarczym. Ma to związek z rozwojem miast. 

Cechy architektury: 

• układ bazylikowy 

• drewniany strop zamiast sklepień 

• skromny wystrój rzeźbiarski 

• rzadko pojawiające się wieże 

• horyzontalizm 

• dekoracja złożona z poziomych pasów dwukolorowego kamienia 
 

Kościół Santa Croce we …………………………………………………. 

Jeden z najważniejszych kościołów franciszkańskich we Włoszech. Najprawdopodobniej został zaprojektowany 
przez Arnolfo di Cambio, mistrza kierującego budową od chwili jej rozpoczęcia w dniu 3 maja 1294 r. Budowa była 
kontynuowana do 1442. Kościół został konsekrowany przez papieża Eugeniusza IV w 1443 r. W XV wieku 
dobudowano nowe kaplice, dziedziniec klasztoru (według projektu Filippo Brunelleschi). Trwały też prace związane z 
upiększaniem wnętrza.  
 

Trójnawowa, gotycka bazylika została 
zaprojektowana na planie krzyża egipskiego (w 
kształcie litery T). Nawy oddzielają od siebie rzędy 
ośmiobocznych filarów połączonych zaostrzonymi 
łukami arkad. W konstrukcji dachu nawy głównej 
zastosowano otwartą więźbę związaną. Całą 
posadzkę przykrywają kamienne płyty nagrobne.  
Neogotycka fasada zwieńczona trzema 

tympanonami została zaprojektowana w XIX wieku. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_3
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_4
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_5
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_6
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_7
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_8
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_4
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_9
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_A
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_B
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_C
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_D
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_E
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_A
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszkanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arnolfo_di_Cambio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC_Eugeniusz_IV
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neogotyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tympanon
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
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Katedra Santa Maria del Fiore (Duomo) we ……………………………………………………. 

Budowę Katedry Santa Maria del Fiore rozpoczęto w 1296 r. (budowa gotyckiej katedry trwała z przerwami do ok. 

1359 r.). Projektantem architektury był Arnolf di Cambrio, a po jego śmierci budowę prowadzili: Giotto di Bondone, 

Andrea Pisano, Francesco Talenti. Jest to najdłuższy z kościołów gotyckich poza angielskimi. Został założony na 

podłużnym planie o układzie bazylikowym z trzema nawami i przekryty sklepieniem krzyżowo-żebrowym 

zabezpieczonym kotwiami. Miejsce transeptu zajmuje ośmiokątne prezbiterium zamknięte trzema dużymi apsydami, 

do których dobudowane zostało pięć apsyd mniejszych. Podziały na trzy nawy podkreślone zostały przez usytuowane 

w fasadzie cztery pilastry z imitacją biforiów. Potrójny portal z bogatą dekoracją architektoniczno-rzeźbiarską 

wieńczą wimpergi i dekorują zamieszczone w każdym z nich rozety. 

Podaj 4 cechy planu: 

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

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

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

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

Opisz fasadę: 

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

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

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

 

Baptysterium św. Jana we ………………………………………… 

  

 

Palazzo Vecchio we ……………………………………………………….. 

Funkcja budowli: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Projektantem budowli był Arnolfo di Cambio. Budowa 
rozpoczęła się w 1299 r., wieżę ukończono w 1310, w latach 
1343-1592 miały miejsce przebudowy. Budowla wraz 
z wieżą wieńczy dwukondygnacyjny ganek obronny 
z  blankami w kształcie jaskółczych ogonów. Założona na 
planie czworoboku kamienna budowla posiada trzy 
kondygnacje. Tworzy zwartą bryłę o warownym charakterze. 
Rustykalne elewacje ożywiają rzędy dwudzielnych okien 
zwieńczonych łukami. 
 

 
 

https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_H
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_C
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_4
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_F
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_I
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_I
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_J
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_K
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_L
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_M
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_N
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_T
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_U
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Kościół Santa Maria Gloriosa dei Frari, Wenecja 

     

Ca d’Oro w ………………………………………………. 

 

 

 

 

Przyjrzyj się poniższym fotografiom przedstawiającym ten sam budynek i wykonaj polecenia. 

     

Podaj nazwę budowli i nazwę miasta, w którym się znajduje. 

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

Określ styl budowli lub wiek, w którym powstała. 

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

Opisz bryłę i dekorację budowli, podając co najmniej cztery cechy. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Katedra Narodzin św. Marii w ………………………………………………….. 

Budowę katedry rozpoczęto w 1386 r. Fundatorem był 
książę Gian Galeazzo Visconti. Podczas budowy zastosowano 
rozwiązania typowe dla katedr francuskich, co wpływa na 
wyjątkowość kościoła na terenie Włoch. W wyniku projektu 
powstała jedna z największych świątyń na świecie. Budowla 
założona jest na planie podłużnym krzyża łacińskiego – jest 
pięcionawową bazyliką z trójnawowym transeptem. 
W konstrukcji zastosowano system przyporowy. Fasada 
wykonanej z białego marmuru katedry odzwierciedla 

wewnętrzny podział przestrzeni. Portale i niższe okna osadzone są w obramieniach opartych na wzorach antycznych, 
zwieńczone są łukiem ostry i posiadają charakterystyczne dla gotyku maswerki, wimpergi, pinakle. Całość bryły 
pokryta jest rzeźbionymi elementami architektonicznymi przedstawiającymi fantastyczne zwierzęta, kwiaty, owoce. 
Budowlę zdobi dodatkowo około 3400 figur, w tym 96 olbrzymich gargulców. Nad katedrą wznosi się 135 
szpiczastych wież. Bogactwo to nie ma odniesienia w ascetycznym, ciemnym wnętrzu. 
 
Katedra Matki Bożej Wniebowziętej w ……………………………………… 

Na budowę katedry wielu obywateli miasta 
transportowało biały i czarny marmur. Niemal w 
takich rozmiarach jak dzisiaj została ukończona już w 
roku 1215 a w okresie średniowiecznego dostatku 
ciągle planowano jej rozbudowę. Pierwszy projekt, 
podjęty na początku XIV w., miał podwoić jej wielkość 
przez budowę baptysterium na zboczu poniżej, lecz 
prace wstrzymano, gdyż ściany i łączenia nie 
udźwignęłyby takiego ciężaru. Przez jakiś czas kapituła 
przemyśliwała nad zburzeniem całej świątyni i 
rozpoczęciem całej budowy od nowa, według innych 

zasad, lecz ostatecznie podjęto decyzję o przeorientowaniu kościoła z wykorzystaniem istniejącej nawy głównej jako 
transeptu. I tym razem pojawiły się pęknięcia, a w 1348 r. dżuma ostatecznie pokrzyżowała plany przebudowy. 
Fasada została zaprojektowana przez pizańskiego rzeźbiarza Giovanniego Pisana. W następnym stuleciu dodano 
gotycką rozetę. Jednakże ze szczytowymi mozaikami musiano poczekać aż znajdą się pieniądze, i dopiero w XIX w. 
zlecono pracę artystom weneckim. 
 

Palazzo Pubblico w …………………………………, XIII/XIV w. 

  

Blanki to ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

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

 

https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_3
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_4
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_O
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_P
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_L
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_Q
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_M
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_R
https://epodreczniki.pl/a/gotyk-we-wloszech---kraju-antycznych-tradycji/DgkZDdOWT#DgkZDdOWT_pl_main_concept_S
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GOTYCKIE MALARSTWO WŁOSKIE (PROTORENESANS) 
 

Rywalizacja znaczących rodów często przyczyniała się do podziałów wewnątrz państwa, ale jednocześnie pobudzała 

do rozwoju kultury i sztuki. Na przełomie XIII i XIIV wieku rywalizowały z sobą Siena i Florencja. Nowe tendencje, 

pojawiające się w sztuce u schyłku gotyku, nie rezygnowały całkowicie z osiągnięć średniowiecza. Styl mający swoje 

korzenie w tradycji odziedziczonej po chrześcijańskiej sztuce bizantyjskiej, która wpłynęła na średniowieczne 

malowidła ścienne, zyskał poparcie między innymi w Sienie, gdzie nadal był dominującym w malarstwie i rzeźbie. 

W końcu XIII w. nastąpiły m.in. za sprawą Duccia di Buoninsegna i G. Pisana, znaczne przemiany w estetyce. Giotto, 

nie zrywając z przeszłością, żywoty świętych i opowieści biblijne, osadził we współczesnej sobie rzeczywistości (np. 

freski z kaplicy Scrovegnich w Padwie). 

W literaturze pojawiły się wielkie indywidualności: A. Dante (Vita Nuova, Boska Komedia), F. Petrarka (Rime), G. 

Boccaccio (Dekameron), św. Katarzyna z Sieny (Libro della divina dottorina).  

 

 
 

Maesta to ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Izokefalizm to zasada kompozycyjna w malarstwie figuralnym i rzeźbie; polega na umieszczeniu na jednym poziomie, 

obok siebie, głów wszystkich przedstawionych postaci; występował w płaskorzeźbach egipskich, asyryjskich, 

babilońskich, w archaicznej sztuce greckiej, często w sztuce wczesnochrześcijańskiej, bizantyńskiej i romańskiej, 

zanikł w okresie renesansu. 

protorenesans

(duecento i 
trecento)

przedstawiciele:

Duccio

Simone Martini

bracia Lorenzetti

cechy:

maniera greca, wpływ 
Bizancjum (złote tło, 

rysy twarzy, 
izokefalizm), 

kontynuacja gotyku 
międzynarodowego, 
hieratyzm, symetria, 

dekoracyjność

przedstawiciele:

Cimabue

Giotto

cechy: 

imitatio naturae, 
realna przestrzeń, 
próby stosowania 

perpektywy 
zbieżnej, 

światłocień

http://portalwiedzy.onet.pl/85842,,,,duccio_di_buoninsegna,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/37359,,,,pisano,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/68302,,,,giotto_di_bondone,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/25764,,,,dante_alighieri,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/52041,,,,petrarca_francesco,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/66476,,,,boccaccio_giovanni,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/66476,,,,boccaccio_giovanni,haslo.html
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Cimabue (Cenni di Pepo), 1240-1302 

Twórczość Cimabue inspirowana była sztuką klasyczną, z którą niewątpliwie zapoznał się podczas pobytu w Rzymie. 
Cimabue malował obrazy ołtarzowe temperą na desce, ale również tworzył freski, których dziennie wykonywana 
partia, mimo wielu niekiedy wybitnych współpracowników, była na tyle duża, że musiał łączyć klasyczną technikę al 
fresco z al secco, co przyczyniło się do znacznej ich degradacji, ściemnienia i zatarcia.  
Cimabue był najwybitniejszym malarzem 2. połowy XIII w., który, odchodząc od panującej w malarstwie włoskiej 
tradycji bizantyńskiej, w znacznym stopniu utorował drogę nowym tendencjom. Wzbogacił tradycyjny schemat 
ikonograficzny przedstawień. Typ Maesty, w którym stopniowo zwiększa liczbę asystujących po bokach tronu 
aniołów, rozbudowując jeszcze o inne postacie, przejęli jego następcy, m.in. Duccio, schemat Ukrzyżowania stał się 
niemal obowiązujący w malarstwie toskańskim.  
 

Maesta (Tronująca Madonna z aniołami, Maestà di Santa Trinità), ok. 1285, galeria Uffizi 

 

Szrafowanie widoczne na szacie to ………………………………………………………………………………….. 

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

Późnośredniowieczny obraz został namalowany temperą na desce i przedstawia Matkę  z dzieciątkiem 
na ręku otoczoną aniołami. Maria siedzi na wyniosłym tronie z cokołem przeprutym arkadami. Dłonią 
wskazuje na małego Jezusa, a ten łączy dwa palce, co oznacza połączenie dwóch natur w Jezusie – 
boskiej i ludzkiej. Obie postaci adorowane są przez ośmioro aniołów oraz czterech proroków, którzy 
trzymają banderole z proroctwami odnoszącymi się do Jezusa i jego Matki. W obrazie widoczny jest 
łagodny modelunek twarzy, co jest skutkiem odejścia od tradycyjnej formuły tworzenia twarzy. 

 

Maestà di Assisi, bazylika św. Franciszka w Asyżu, 1285-88 
 

Wygląd św. Franciszka: ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Krzyż z kościoła Santa Croce we Florencji, 1287-88  

i San Domenico w Arezzo, 1268-71 

 

Zgodnie z nowymi zasadami zakony franciszkanów i 

dominikanów chciały ukazywać Jezusa jako martwego, 

cierpiącego na krzyżu (a nie triumfującego ani 

zrezygnowanego). Jezus jest ukazany: 

• z głową w dół na, opartą na ramieniu, 

• oczy zamknięte lub nieobecne (puste oczodoły), 

• ślady bólu na twarzy, 

• usta zakrzywione w dół, 

• rany krwawią (dłonie, stopy i prawy bok), 

• skręcone ciało, kołyszące się, wygięte w łuk w skurczu bólu, poddające się swemu ziemskiemu ciężarowi, 

• schematycznie ukazane mięśnie i żebra. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo_temperowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cok%C3%B3%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prorok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Banderola
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Giotto di Bondone (1266 lub 1267-1337) 

"Ten, co  zmarłe  ożywił  malarstwo" - Tak zaczyna się wiersz umieszczony w katedrze florenckiej pod popiersiem 
Giotta 

 

Giotto di Bondone uczył się w pracowni Cimabuego. Legenda głosi, iż florencki malarz po zobaczeniu owieczek 
narysowanych na kamieniu przez młodego pastuszka Giotta, przyjął go do swojego warsztatu. Giotto zostawił po 
sobie obrazy sztalugowe i freski. Zajmował się również architekturą. Tuż przed śmiercią pełnił funkcję architekta 
miejskiego we Florencji.  
Giotto miejsca wypukłe rozjaśnia. Kształtów nie wydobywa konturem, ale światłocieniem. Uzyskuje to poprzez 
oblanie strumieniem jasnych barw tych elementów obrazu, które mają wydawać się wypukłe, bliższe powierzchni 
obrazu. Im dalej od granicy tego strumienia, tym staje się coraz ciemniejsze, coraz bardziej oddala się od powierzchni 
obrazu. To co przed nim schowane jest zatopione, zanika w czarnym cieniu. Sprawia wrażenie przesunięcia w głąb. 
Właściwą drogę poszukiwań artystycznych wytyczyła malarzom epoki Giotta niewątpliwa znajomość sztuki antyku, 
zwłaszcza iluzjonistycznego malarstwa rzymskiego. Szczególnie istotne były stosowane przez malarzy antycznych 
metody budowania głębi. Giotto stosuje elementy perspektywy linearnej. Ukazuje trójwymiarowe przedmioty na 
płaskiej płaszczyźnie zgodnie z prawami postrzegania ludzkiego oka. Nie jest to jeszcze perspektywa oparta na 
badaniach naukowych, ale na obserwacji  i intuicji. Malarz w miarę oddalania, zatapiania elementów w głębi obrazu, 
zmniejsza ich rozmiar. Wszelkie linie biegnące w głąb skupiają się, ale nie w jednym punkcie, ale parami w kilku 
punktach na centralnej pionowej osi. Na przykład linie oddalające się wzdłuż bocznych ścian przy suficie i podłodze, 
zbiegają się w centralnej części obrazu. Punkt dla linii sufitu jest jednak wyżej niż dla linii podłogi. 
 

Stygmatyzacja św. Franciszka, 1297-99, Luwr 

Na dwa lata przed śmiercią Franciszek obdarzony został stygmatami. Zdarzyło się to po 

czterdziestodniowym poście w pustelni na górze Alwerni. Ten właśnie moment uwiecznił 

malarz.  

Po lewej stronie widzimy górę, która zajmuje lewą część przedstawienia, na jej tle klęczy 

święty i patrzy na Chrystusa podtrzymywanego przez serafinów, wypełniających wolną 

przestrzeń po prawej stronie góry. Lancet ich piór ładnie komponuje się z ostrym 

wierzchołkiem panelu. Promienie biegnące z ran Jezusa trafiają w dłonie, stopy i bok 

świętego, zostawiając rany, jakie miał Chrystus wiszący na krzyżu. Zakonnik w brązowym 

habicie franciszkańskim klęczy na prawym kolanie. Rozłożył ręce i z ufnością patrzy w stronę 

Chrystusa. Mimika Franciszka świadczy o powadze chwili. Po obu stronach znajdują się 

budowle: po prawej kościół w Arezzo, po lewej, za św. Franciszkiem, kaplica.  

 

 

krucyfiks z kościoła Santa Maria Novella we Florencji, 

1290-1300 

 

Krew, która płynie ze stóp Chrystusa, jest wchłaniana 

przez kopiec ziemi i małą czaszkę w trapezie u dołu 

krzyża. Ten kształt reprezentuje „Golgotę”, co oznacza 

„miejsce czaszki”, miejsce ukrzyżowania Jezusa (i według 

legendy greckiego teologa Orygenesa, gdzie pochowano 

kości Adama). Giotto używa tej historii jako metafory 

odkupienia, gdzie krew Chrystusa zmywa grzechy 

człowieka, symbolizowane przez szczątki Adama. Jego 

wersja jest bardziej naturalistyczną próbą przedstawienia zarówno surowego człowieczeństwa, jak i odkupieńczej 

ofiary męki Chrystusa. 
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Freski z bazyliki św. Franciszka w ................................ , ok. 1275-1299 

 

       

Sposób malowania wszystkich fresków stanowi nowatorskie rozwiązanie samego Giotta. Giotto zastosował giornate, polegającą 
na przeniesieniu rysunku z papieru na specjalnie przygotowaną ścianę. Tam rysunek zabarwiał się na czerwono. Przygotowana 
ściana była następnie moczona, a malarz nakładał ostateczny kolor. Największy i najważniejszy w świątyni cykl fresków pt. Święty 
Franciszek w Asyżu był malowany przez 564 dni. Oryginalność fresków polegała również na przedstawieniu postaci w 
przestrzennej kompozycji. Elementy dodatkowe jak domy i drzewa mają swoje przeznaczenie i nie stanowią jedynie tła, tak jak 
dotychczas w innych dziełach malarstwa tablicowego. Tło nie jest utrzymane w kolorze złotym, lecz w naturalnych odcieniach. 
Postać Franciszka nie została wyidealizowana, świętego przedstawiono jako zwykłego człowieka, żyjącego wśród innych 
śmiertelników. 

W dolnych partiach nawy górnego kościoła znajduje się cykl dwudziestu ośmiu scen autorstwa Giotta, połączony w grupy po trzy 
lub cztery. Ich data powstania określana jest na lata 1291– 1294. Freski zostały namalowane na przęsłach, na trzech 
kwadratowych polach, oddzielonych od siebie żłobionymi kolumnami. Pod freskami zostały namalowane draperie o 
geometrycznych wzorach. Cykl przedstawia sceny z życia św. Franciszka w Asyżu. Freski mimo ukazywania pojedynczych 
epizodów, stanowią monumentalną całość kompozycyjną i tematycznie są związane ze Starym i Nowym Testamentem. 
Przedstawione życie Franciszka zostało ukazane jako naśladownictwo życia Chrystusa i oglądane w odpowiedniej kolejności 
ukazuje prawdziwe swoje przesłanie. Wszystkich fresków jest łącznie 46. 

Część historyków sztuki kwestionuje Giotta jako autora cyklu fresków poświęconemu św. Franciszkowi. Pierwszym z powodów 

do takiej myśli jest brak źródeł z okresu ich powstania, które wspominałyby o freskach i ich autorach. O autorstwie Giotta mówi 

dopiero Giorgio Vasari w monografii Żywot najsławniejszych malarzy... z 1568 roku. Drugim powodem są różnice stylistyczne 

pomiędzy cyklem w Asyżu a np. malowidłami w kaplicy Scrovegnich w Padwie, których autorstwo Giotta jest niepodważalne. 

Część badaczy uważa że cykl z górnego kościoła został wykonany przez anonimowego, samodzielnego mistrza. Kolejne 

rozbieżności wśród ekspertów budzą kwestie relacji artystycznych pomiędzy tym anonimowym artystą a Giottem. 

 

Madonna z Dzieciątkiem (Maesta di Ognissanti), ok. 1310, tempera na desce 

 

Obraz został namalowany dla kościoła Ognissanti (Wszystkich Świętych) we Florencji, po 

powrocie malarza z Padwy, w okresie, gdy jego malarstwo cieszyło się dużym uznaniem. 

Obraz początkowo znajdował się w retabulum, umieszczonym powyżej lektorium lub w 

pobliżu ołtarza. Obecnie znajduje się w galerii Uffizi we Florencji. 

Obraz przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem zasiadającą na wznoszącym ją ponad inne postacie, 
wysokim tronie z baldachimem, w otoczeniu świętych, proroków i aniołów. Maria została ukazana 
w ujęciu en trois quarts, ze wzrokiem skierowanym w prawo, co dawało wrażenie obserwacji widza 
stojącego pośrodku kościoła. Giotto, malując dzieło, odszedł od frontalizmu malarstwa 
bizantyjskiego i zastosował efekt trójwymiarowości obecnej w sztuce antycznej. Twarz Marii 
została namalowana bez typowej bizantyjskiej powagi, z większą otwartością na widza, jej głowa 
jest wyprostowana. Postać Dziewicy jest znacznie większa od pozostałych na obrazie, co miało 

czynić ją jeszcze ważniejszą i zaznaczyć jej hierarchię. Dzieciątko wznosi prawą dłoń w klasycznym geście błogosławieństwa.  Po 
obu stronach, pomiędzy lukami w tronie, Giotto umieścił postacie proroków Starego Testamentu. Ich wizerunki miały 
symbolicznie łączyć Stary i Nowy Testament. Prorocy przedstawieni zostali w trzech czwartych w odróżnieniu od innych postaci 
ukazanych z profilu. W dole obrazu ukazani zostali dwaj klęczący aniołowie z barwnymi skrzydłami, trzymający w dłoniach wazy z 
różami i liliami, symbolami czystości Marii. Nad nimi po obu stronach stoją dwaj inni aniołowie. Jeden z nich po lewej stronie 
trzyma koronę, nawiązując tym samym do koronacji Marii na Królową Niebios. Motyw ten był wprowadzony po raz pierwszy 
w XII wieku. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Giornate&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1291
https://pl.wikipedia.org/wiki/1294
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Draperia&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Testament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Testament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomazaniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Vasari
https://pl.wikipedia.org/wiki/1568
https://pl.wikipedia.org/wiki/Padwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nastawa_o%C5%82tarzowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lektorium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galeria_Uffizi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Florencja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Bo%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/En_trois_quarts
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frontalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_bizantyjska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_bizantyjska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Testament
https://pl.wikipedia.org/wiki/XII_wiek
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Freski z kaplicy ................................................... w ............................................ , 1303-1306 

 

   
 

Dlaczego powstała kaplica?  

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

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

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

Tematyka malowideł: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Rozpoznaj i wpisz pod ilustracjami tematy przedstawionych fresków. 
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Duccio di Buoninsegna (1260-1318) 

Pierwszy wielki malarz ze Sieny i założyciel szkoły sieneńskiej. Mniej nowatorski niż Giotto, bardziej związany 
ze stylem bizantyńskim i typowymi dla niego cechami: schematem kompozycyjnym, złotym tłem, izokefalizmem. 
Zachowane dokumenty zawierają informacje o licznych jego długach i karach, m.in. był aresztowany i skazany na 
grzywnę za nieznane przestępstwa, odmowę przysięgi wierności Capitano del Popolowi, odmowę służby wojskowej, 
uprawianie magii. O jego karierze malarskiej wiadomo niewiele.  

Madonna Rucellai, 1285 

 

W 1285 florenckie bractwo Marii Panny z Santa Maria Novella zamówiło u Duccia obraz 

ołtarzowy. Obraz tronującej Matki Boskiej zawieszono w kaplicy św. Grzegorza, a potem w 

kaplicy Ruccellai. Przez długi czas Madonna Rucellai była przedmiotem dyskusji wśród 

historyków sztuki. Dzieło jest czasami nazywane obrazem "Mistrza Madonny Rcellai". Vasari 

przypisał jego autorstwo florenckiemu mistrzowi Cimabue i ten pogląd utrzymywał się do 

początków XX w. Rama dekorowana medalionami, trzy pary aniołów flankujących tron i 

zamaszysty gest błogosławiącego Dzieciątka to niezaprzeczalne podobieństwa do obrazu 

Cimabuego Maestà. 

Maestà – nastawa ołtarzowa, obustronnie malowana, wykonana w latach 1308-11 

przez włoskiego malarza Duccia di Buoninsegna, przeznaczona do ołtarza głównego 

katedry w Sienie. 

Monumentalny poliptyk (pierwotnie miał 5 m szerokości), zamówiony przez radę miejską 
Sieny, został przeniesiony w uroczystej procesji w 1311 z pracowni malarza do katedry 
sieneńskiej. W XVIII w. nastawa została pozbawiona oryginalnej pozłacanej oprawy z 
gotyckimi sterczynami, podzielona i częściowo rozproszona. Niektóre fragmenty zaginęły, 
więc nie jest możliwe pełne odtworzenie układu całości. Artysta czerpał z tradycji 
bizantyjskiej (sztywne pozy, symetryczny układ, złote tło) oraz francuskiego gotyku 
(skłonność do dramatyzmu, zmysł detalu, miękkość modelowania, realizm).  

Wokół podstawy tronu widoczny jest napis: “ Święta Matko Boża, bądź sprawczynią 
pokoju w Sienie i w życiu Duccia, bowiem on Cię tak namalował. 

 

Podaj imiona osób, które kryją się za określonymi cyframi. 

Do czasu Maesty malarstwo 
Włoch znajdowało się pod bardzo 
silnym wpływem tradycji 
bizantyjskiej. Praca Duccia była 
kolejnym krokiem na drodze od 
reprezentacji hieratycznych do 
bardziej realistycznych. Mimo, że 
w kompozycji i technice widać 
wpływ malarstwa bizantyjskiego, 
było to pierwsze i najważniejsze 
dzieło, które utorowało drogę do 
wielu odkryć artystycznych 
renesansu. „Maesta” Duccia 
wywarła ogromny wpływ na 
rozwój sieneńskiej szkoły 
malarstwa późniejszej epoki. 

 

1 ……………………………………………….. 5 Jan Ewangelista 

2 ……………………………………………….. 6 patroni Sieny (Ansanus, Sawiniusz, Krescencjusz, Wiktor) 

3 ……………………………………………….. 7 Paweł 

4 ……………………………………………….. 8 Katarzyna 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_siene%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giotto_di_Bondone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_bizanty%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Izokefalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Florencja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Santa_Maria_Novella_we_Florencji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cimabue
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maest%C3%A0
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nastawa_o%C5%82tarzowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duccio_di_Buoninsegna
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82tarz
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Pinakiel
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Simone Martini (1284-1344) 

Inspirował się twórczością swojego nauczyciela, Duccia, pracami rzeźbiarza Giovanniego Pisano, a największy wpływ 
wywarła na niego sztuka francuskiego gotyku (przebywał w Awinionie). 

W Palazzo Publico w Sienie: 

a) fresk z 1315 przedstawiający Madonnę 
pośród aniołów i świętych – Maestę, silnie 
nawiązujący do dzieła Duccia z lat 1308-1311.  

b) W 1328 na przeciwległej ścianie portret 
wodza wojsk sieneńskich, pogromcy Florencji 
kondotiera Guidoriccio da Fogliano de'Ricci. 
Jest to jeden z najwcześniejszych 
kommemoratywnych portretów konnych.  

Zwiastowanie, 1333 

Podaj imiona osób występujących na obrazie: 

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

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

Określ źródło ikonograficzne: 

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

 

Anioł, Zamek królewski na Wawelu 

 

Podaj min. 4 cechy kolorystyki obrazu: 

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

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

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

Podaj min. 4 cechy modelunku światłocieniowego: 

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

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

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

 

Guido da Siena (ur. ok. 1230; zm. ok. 1290)  

malarz tworzący w Sienie w drugiej połowie XIII wieku, prawdopodobnie między 1260-1280 w stylu nawiązującym 
bezpośrednio do ikon bizantyńskich (tzw. Maniera Graeca). 

Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………………………… 

Cechy malowidła typowe dla szkoły sieneńskiej:  

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

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

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

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

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

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Duccio_di_Buoninsegna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pisano
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Guidoriccio_da_Fogliano_de%27Ricci&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ikona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Bizanty%C5%84skie
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Ambrogio (1290-1348) i Pietro (1280/85-1348) Lorenzetti 

 

Ambrogio Lorenzetti wraz z bratem Pietrem tworzyli pod wpływem dzieł Giotta. Byli pierwszymi artystami ze Sieny, 

którzy nawiązywali do realistycznych przedstawień tego florenckiego malarza. Wspólnie stworzyli freski w Palazzo 

Publico. W swoich eksperymentach z trzecim wymiarem zwiastowali już sztukę renesansu. Ambrogiemu przypisuje 

się dwa małe obrazy przedstawiające pierwsze w sztuce europejskiej pejzaże. 

Życie Pietra Lorenzettiego owiane jest tajemnicą, wiadomo tylko, że działał, podobnie jak jego brat Ambrogio, w 

pierwszej połowie XIV wieku i zmarł w czasie epidemii dżumy. Źródłem inspiracji dla twórczości Pietra, ze względów 

terytorialnych, było malarstwo Ducia di Buoninsegni. Był artystą bardziej tradycyjnym od brata, a jego malarstwo 

cechuje wyjątkowa dbałość o szczegół, harmonię i elegancję kompozycji w połączeniu z ekspresją wyrażania uczuć. 

 

     
 

Alegoria .......................................................................................................................... została namalowana w technice 

................................. . Znajduje się w ................................................................................................................................ 

 

 

PRACA DOMOWA - ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE WIADOMOŚCI 

 

O kim mowa? 

Uważany jest za najwybitniejszego artystę trecenta i twórcę malarstwa zachodnioeuropejskiego. Według tradycji był 

uczniem Cimabuego. Działał m.in. we Florencji, Asyżu, Rzymie i Padwie.przypisuje mu się autorstwo fresków w 

górnym kościele S.Francesco w Asyżu, przedstawiających sceny z życia św. Franciszka. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Uzupełnij zdania. 

Protorenesans rozwinął się we Włoszech na przełomie XIII i ............ wieku. Głównymi ośrodkami malarstwa tego 

czasu były Florencja i .................................... . Artystów pierwszego z tych środowisk interesowały zagadnienia bryły i 

przestrzeni. Najwybitniejszy z nich, ........................................., uchodzący za twórcę modelunku walorowego, 

wykonał cykl fresków w kaplicy Scrovegnich (zwanej Capella dell’Arena) w ........................................ . Drugie ze 

środowisk tego czasu skupione było wokół Duccia, autora monumentalnej Maesty, czyli ołtarza przedstawiającego 

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

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pietro_Lorenzetti
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giotto_di_Bondone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo_renesansu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambrogio_Lorenzetti
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCuma
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Nicola Pisano, XIII wiek 

Ambona w baptysterium w Pizie z 1260 roku. Heksagon, na planie którego skonstruowano 

kazalnicę, jest symbolem śmierci Chrystusa; harmonizuje z okrągłym kształtem budynku 

symbolizującym powtórne narodziny, wieczność i Boga. 

Ambonę zdobią rzeźby nawiązujące do form antycznych: pięć płaskorzeźb, pięć alegorii cnót i Jan 
Chrzciciel nad kolumnami, figury ewangelistów i proroków w narożnikach. Postaci w antycznych 
szatach o ciężkich opadających fałdach, z pełnymi harmonii gestami i charakterystycznym 
greckim profilem przywodzą na myśl starożytne reliefy. Niektóre z nich rzeczywiście były 
bezpośrednio inspirowane płaskorzeźbami z antycznych sarkofagów, które artysta oglądał w 
Campo Santo w Pizie. Przykładem może być personifikacja Męstwa, będąca klasycznym, 
heroizującym aktem – wizerunkiem Herkulesa umieszczonym tylko w innym kontekście. Postacie 
Nicoli są krępe, przysadziste, postawa zmysłowa, inna niż na Północy. Postaci całkiem nie 
podobne do wysmukłych, odrealnionych figur dojrzałego gotyku. 

Nicola Pisano nie poddał się także średniowiecznej tradycji rozdzielania poszczególnych scen na 
pojedyncze kwatery, ale w pięciu dekorujących ambonę płaskorzeźbach scalił kilka scen w jedno 

przedstawienie. Białe reliefy z kararyjskiego marmuru odseparowane są od siebie poprzez brązowe antykizujące półkolumienki. 

Kazalnica podtrzymywana jest przez centralną kolumnę o bazie złożonej z groteskowych figur i zwierząt oraz przez sześć kolumn 
zewnętrznych, z których trzy stoją na lwach triumfujących nad swoją ofiarą (romański motyw obrazujący zwycięstwo 
chrześcijaństwa). Na ambonie widnieje inskrypcja: W roku tysiącznym dwuchsetnym i szśćdziesiątym / To świetne dzieło wykuł 
Nicola Pisanus / Niech będzie godnie chwalona dłoń tak uczona. 

Podobną ambonę stworzył Nicola Pisano dla katedry w Sienie (zamówiona w 1265, a 

ukończona w 1268). Płaskorzeźby są tu jednak głębsze, a przedstawienia o wiele gęściej 

zapełnione postaciami i pełne ruchu. Ambona ma oktogonalny kształt, dekoruje ją siedem 

reliefów, przedstawiających Narodziny, Mękę, Sąd Ostateczny. Zamiast ciemnych 

półkolumienek, jak we wcześniejszym dziele, na rogach znajdują się rzeźbione w białym 

marmurze figury. Cztery z ośmiu zewnętrznych kolumn wsparte są na kamiennych lwach. 

Centralna opiera się nie na groteskowych figurach, ale na wizerunkach sztuk wyzwolonych. 

W XVI wieku dodano schody, a samą ambonę umieszczono na podwyższeniu, aby poprawić 

widoczność tego dzieła sztuki. 

 

Giovanni Pisano (1245 lub 1248 - 1319) - rzeźbiarz i architekt włoski, syn Nicoli Pisano. 

Wykonał kilka prac wspólnie ze swym ojcem, np. reliefy fontanny na placu katedralnym w 
Perugii (1278). Od 1284 zajmował się dekoracją fasady katedry w Sienie, którą 
ukończył 1296. Była ona jednym z pierwszych przykładów stylu gotyckiego w architekturze 
włoskiej. Giovanni stworzył też ambonę dla katedry w Pizie (między 1302 a 1310). Była ona 
skonstruowana podobnie jak dzieła ojca artysty, aczkolwiek w elegancji formy i 
nacechowaniu emocjonalnym zdradzały wpływy francuskiego gotyku.  

 

 
ambona z katedry w Pizie 

Opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Baptysterium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piza
https://pl.wikipedia.org/wiki/1260
https://pl.wikipedia.org/wiki/Heksagon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Chrzciciel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Chrzciciel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herkules
https://pl.wikipedia.org/wiki/Carrara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Sienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1265
https://pl.wikipedia.org/wiki/1268
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/1245
https://pl.wikipedia.org/wiki/1248
https://pl.wikipedia.org/wiki/1319
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAba
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82osi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nicola_Pisano
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relief
https://pl.wikipedia.org/wiki/1278
https://pl.wikipedia.org/wiki/1284
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Sienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1296
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/1302
https://pl.wikipedia.org/wiki/1310
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GOTYK W NIEMCZECH 

Charakterystyka architektury niemieckiej 

• znaczne uproszczenia, zanik transeptu i obejścia (gotyk redukcyjny) 

• strzeliste wieże 

• powstawanie reprezentacyjnych budynków ratuszowych i kamienic 

• wertykalizm 
 

 

Wyjaśnij pojęcie gotyk redukcyjny 

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

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

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

Kościół św. Elżbiety w …………………………………………….. 

Kościół św. Elżbiety (1235-1283) stał się udaną syntezę francuskich 

i niemieckich zasad budowlanych. Założony został na planie krzyża 

łacińskiego oraz zapoczątkowanego we Francji, typu kościoła halowego, 

dzielonego na trzy nawy rzędami filarów. Poprzez duże odległości między 

nimi zatarła się przestrzeń dzieląca wiernych i duchownych. Cechą 

szczególną gotyku niemieckiego była silnie zaznaczona rytmizacja pionów 

i poziomów oraz strzelistość, podkreślona zwłaszcza przez jedną lub dwie 

wieże w fasadzie. Zrezygnowano także z obejścia oraz systemu przypór. 

 

 

Katedra w Ulm 

   

https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_4
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_5
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_6
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_7
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Katedra św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w ………………………………………………………… 

Budowla ta okazała się największym osiągnięciem gotyku niemieckiego 
i najlepszym przykładem stosowania francuskich reguł 
artystyczno-teologicznych. Ta, oparta na harmonii i proporcjach 
orientowana bazylika, założona została na planie krzyża łacińskiego 
z pięcioma nawami, trójnawowym transeptem i prezbiterium z ambitem 
i wieńcem kaplic. Dekorację zewnętrzna nawy głównej, transeptu i 
prezbiterium (strona wschodnia) stanowią strzeliste okna z wimpergami 
i maswerkami. Przęsła podzielono łukami oporowymi, a mury 
zwieńczono balustradami z filarami. Od zachodu wyeksponowane zostały 
smukłe, 157-metrowe wieże na planie kwadratu. Południową część 
dekoruje natomiast wieża z portalem zwanym Bramą św. Piotra. 
 

 

Kościół Najświętszej Marii Panny, Lubeka 

    

Kościół mariacki w Stralsundzie 

 

brama Holsztyńska, Lubeka 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_8
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_9
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_5
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_A
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_B
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_3
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_5
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_A
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_B
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_C
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_D
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_E
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_F
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_G
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_H
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-form-w-gotyku-niemieckim/DdirHzncp#DdirHzncp_pl_main_concept_I
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Rzeźby z katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Naumburgu 

Fundatorami katedry byli 

przedstawieni tu 

………………………….i ……………….. 

rzeźbiarz miał do czynienia z 
dekoracją wielkich katedr Francji 
(Amiens, Reims, Strasburgu). 
Rzeźbił realistycznie, nie 
rezygnując jednocześnie z wyrazu 
uduchowienia i szlachetnego 
patosu na twarzach, upozowania i 
gestykulacji.  

Jeździec z katedry św. Piotra i Jerzego w Bambergu 

 

 

 

 

 

Krucyfiks mistyczny z kościoła Najświętszej Marii Panny na Kapitolu w Kolonii 

 

 

 

 

 

Wit Stwosz (1448-1533) 

Podaj tytuł prac i miejsce ekspozycji: 

   

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

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Amiens
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Reims
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Marii_Panny_w_Strasburgu
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Przyjrzyj się zdjęciu, a następnie wykonaj zamieszczone poniżej polecenia. 

1. Rozpoznaj temat dzieła  …………………………………………………………………….. 

2. Określ wiek, w którym powstała ta rzeźba ……………………………………………. 

3. Wymień trzy cechy kompozycji reprodukowanej rzeźby 

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

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

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

4. Opisz sposób ukazania draperii szat postaci. 

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

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

Autorem rzeźby jest Mikołaj Gerhaert van Leyden. Przyjmuje się, że jego twórczość wywarła znaczny wpływ na styl 

jednego z poniżej wymienionych rzeźbiarzy. Podkreśl nazwisko lub pseudonim tego artysty. 

Gianlorenzo Bernini ● Bertel Thorvaldsen ● Donatello ● Wit Stwosz 

 

krucyfiks z kolegiaty w Baden Baden 

autor: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Tilman Riemenschneider (ok. 1460 – 1531) 

Tytuły prac:  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Bernt Notke (1535-1508/09) 

Tytuł pracy: ……………………………………………………………………, kościół św. Mikołaja, Sztokholm 

Materiał: ……………………………………………………………………………………………….. 

W mieście Silene (miasto w Libii) żył smok, który terroryzował mieszkańców. Aby go uspokoić, 
obiecano bestii, że będą dostarczać mu dwie owce każdego dnia, aby mogli brać wodę ze źródła, w 
którym smok zrobił sobie gniazdo. Jeśli ich jednak nie znaleziono, w wyniku losowania wybierano 
dziewczynę, która zostanie kolejną ofiarą. Pewnego razu los chciał, że wylosowana została córka 
króla. Władca błagał o darowanie życia królewnie, jednak nie udało mu się negocjować ze 
smokiem. Gdy dziewczyna była już gotowa do złożenia w ofierze, w pobliżu pojawił się rycerz – 

święty Jerzy. Wygrał walkę z bestią po wykonaniu znaku krzyża, a tym samym ocalił życie córki króla. Miasto, zachwycone 
wyczynem rycerza i wdzięczne za pokonanie smoka, przyjęło religię chrześcijańską.  
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Pieta Röttgena, Rheinisches Landesmuseum, Bonn 
Opis rzeźby: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pietà – przedstawienie Marii z ciałem Chrystusa na kolanach. Nazwa pochodzi od łacińskiego pietas – litość, 
pobożność, oddanie i miłość. Motyw pojawił się w sztuce ok. roku 1300, a jako osobny temat zaczął być popularny 
pod koniec XV w. i jako taki nie miał poprzedników w sztuce antycznej czy bizantyjskiej. Przedstawienia malarskie 
bardziej popularne były w środowisku Italii, natomiast rzeźbione w niemieckim. 
Okoliczności wykształcenia się tematu Piety nie zostały jednoznacznie określone. Najpopularniejsze są trzy 
teorie. Pierwsza wywodzi Pietę z literatury lirycznej, epickiej i mistycznej – opowieści o cierpieniu Marii pojawiały się 
w niej często, wspomnieć można choćby Tractatus de planctu Beatae Mariae Virginis Bernarda z Clairvaux z XII w. 
Według teorii drugiej Pietà ma związek ze scenami Opłakiwania i jest ich zredukowaną wersją. Teoria ta zakłada bądź 
utożsamianie Piety ze sceną Opłakiwania, bądź wywodzenie się Piety z literackich źródeł Opłakiwania (np. 
bizantyjskie Treny), bądź powstanie Piety w wyniku wyizolowania się Maryi z Chrystusem z tej wieloosobowej 
sceny. Teoria trzecia widzi w Piecie przekształcenie przedstawienia Marii siedzącej z Dzieciątkiem na kolanach. Daje 
tu o sobie znać średniowieczne zamiłowanie do łączenia i zestawiania przeciwieństw (popularny był np. motyw Marii 
przyrównującej martwe ciało Chrystusa do jego ciała niemowlęcego). 
Można wyróżnić kilka rodzajów piet.  
 
Typ wczesny / schodkowy – pocz. XIV w. Maria przedstawiona jest jako starsza, ma ostre rysy i grymas na twarzy, 
często jest mocno przechylona. Sztywne, wychudzone ciało Chrystusa układa się schodkowo, dobrze widoczne są na 
nim ślady męki. Przedstawienia tego typu mają surowy i ascetyczny charakter. 
 

Pieta corpusculum – poł. XIV w. Ciało Chrystusa jest pomniejszone do wymiarów dziecięcych, co ma w mistyczny 

sposób łączyć Jego narodziny i śmierć. Typ ten jest stosunkowo rzadki i może sprawiać problemy przy klasyfikacji – 

nie zawsze wielkość ciała Chrystusa jest wynikiem programu ideowego, czasem to po prostu nieporadność artysty. 

Dalej widoczny jest ból Marii i znaki męki Chrystusa. 

Typ horyzontalny / Piękna Pietà – XIV / XV w. Typ ten związany jest z kanonem Pięknych Madonn – Maria 

przedstawiona jest jako młoda i piękna kobieta o delikatnych rysach i pełnej twarzy. Ciało Chrystusa ułożone jest 

horyzontalnie i sztywno wyprężone, wszelkie ślady męki są zminimalizowane. Delikatne gesty i bogato drapowane 

tkaniny łagodzą wymowę motywu. W porównaniu do innych piet wykonanych w drewnie, do tych używano głównie 

kamienia. 

informacje pochodzą ze strony: https://sosreb.wordpress.com/2014/04/23/pieta/  
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Martin Schongauer (1435-1491) 

W malarstwie pozostawał pod wpływem Rogiera van der Weydena. Był jednym z pierwszych rytowników 
niemieckich. Do dziś zachowało się 116 sygnowanych rycin, charakteryzujących się delikatną kreską, czystym 
wykończeniem i wysokim zmysłem dekoracyjnym.  

          

Martin Schongauer, Madonna w ogrodzie 

Uzupełnij symbolikę obrazu:   

Goździki symbolizowały czystość i matczyną miłość, wskazywały na duchowy związek Marii 
z Chrystusem, ale i zapowiadały Pasję, czyli cierpienie Jezusa. Poziomki, o białych kwiatach 
i czerwonych owocach, podkreślały jednoczesne dziewictwo i macierzyństwo Bożej Matki. 
Były też symbolem Raju i wiecznej szczęśliwości w niebie. Kwitnienie i owocowanie 
poziomek kojarzono z nieśmiertelnością. Orliki symbolizowały niewinność, określano je 
także "panieńskimi rękawiczkami" Marii. Kwiaty te mogły też odnosić się do cierpienia 
Marii i Jezusa. W dawnych wiekach konwalia majowa miała dla chrześcijan podobną 

symbolikę jak lilia. Ta "lilia dolin" - jak nazywano konwalię ponad pół tysiąca lat temu - świadczyła o czystości, ale 
również o pokorze Bożej Rodzicielki. Jak przekazują legendy, powstała z łez Marii stojącej pod krzyżem. Fiołek z 
sercowatymi blaszkami liściowymi i fioletowymi kwiatami był niegdyś symbolem pokory Marii. Kolejnym symbolem 
pokory była, szeroko wówczas rozpowszechniona w przyrodzie, babka. Wierzono również, że roślina ta strzeże przed 
złem. Koniczynę chrześcijanie uważali za symbol zbawienia, wierzyli, że stanowi antidotum na ukąszenie węży i 
skorpionów, łączonych w chrześcijaństwie z szatanem. Moc odpędzania szatana przypisywano też paprociom, które 
równocześnie symbolizowały skromność Marii. Irysy – smutek Marii. Wiklinowy płot nawiązuje do HORTUS 
CONCLUSUS, czyli ……………………………………………………………………. 
 

Stefan Lochner (ok. 1400 – 1451) 

   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rogier_van_der_Weyden
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Konrad Witz (ok. 1400-1455-57) 

  

 

Matthias Grünewald, właśc. Mathis Gothard-Neithard (1480-1528) 

Nazwisko Grünewald zostało artyście mylnie przypisane przez XVII-wiecznego biografa na skutek pewnego 

nieporozumienia (Neithard oznacza „pełen zła” i dlatego artysta dodał sobie drugie nazwisko Gothard - „pełen 

Boga”).Pracował na dworze Albrechta z Brandenburgii. Rozwijał tradycje średniowieczne, którym nadał najbardziej 

ekspresjonistyczny charakter. Zlekceważył nowatorski wówczas renesans i jego staranie o anatomiczną poprawność, 

charakterystyczną w Niemczech np. dla Dürera. Grünewald był zwolennikiem Marcina Lutra i był wrażliwy na ludzkie 

cierpienie. Rok 1525 to przełom w Niemczech i życiu malarza. Wojny chłopskie wywołane nastrojami rewolucyjnymi, 

jakie niosła ze sobą reformacja, zmieniły życie Grünewalda. Był on znany jako zwolennik Lutra i po rozruchach musiał 

się ukrywać. Luter wyklął zbuntowanych chłopów i odciął się od chłopskich powstań, chociaż odbywały się one pod 

hasłem: "Sprawiedliwość Boża i Ewangelia" Powstania te zostały krwawo stłumione, przywódcy torturowani i 

ćwiartowani a sympatycy powstańców pozbawiani stanowisk lub likwidowani. Matthias Grünewald - prekursor 

ekspresjonizmu, wizjoner obdarzony niezwykłym talentem, najprawdopodobniej padł ofiarą religijnych prześladowań 

i restrykcji po chłopskich powstaniach. 

 

Dzieła Grunewalda zostały oparte na strukturze ante mobili.  Otwarcie i zamknięcie poszczególnych skrzydeł ołtarza 

było skorelowane z okresem roku liturgicznego i z jego najważniejszymi wydarzeniami: adwentem, Wielkim Postem, 

Wielkanocą. Ich program ikonograficzny został opracowany przez Guido Guersiego - człowieka o wielkiej kulturze 

mistycznej i zdolnego do oryginalnych interpretacji. Klasztor w alzackim Isenheim był główną siedzibą kongregacji 

antonitów - zakonu powstałego według reguły augustiańskiej. Zgromadzeni w nim bracia zajmowali się pomocą 

potrzebującym, a ponadto łączyły ich silne związki ze światem arystokracji. Otaczali kultem św. Antoniego opata 

(opiekuna zwierząt, a w szczególności świń) i byli uważani za najlepszych lekarzy swojej epoki, zwłaszcza w zakresie 

chorób zakaźnych.  
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Ołtarz z Isenheim, 1512-15, Colmar 

Opis ołtarza zamkniętego: 

Podaj imiona postaci części centralnej: …………………………………………………………… 

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

Podaj imiona świętych ukazanych na skrzydłach bocznych. Wskaż ich atrybuty: 

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

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

Opisz sposób ukazania ciała Jezusa: ………………………………………………………………… 

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

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

W tle płynie szerokim strumieniem rzeka Jordan. Jej obecność stanowi 

oczywiście dodatkowy atrybut św. Jana Chrzciciela, ale znaczenie rzeki, a 

ściślej także samej wody, ma tu głębsze znaczenie. W 5 rozdziale biblijnej 

Księgi Królewskiej znajduje się niezwykle interesująca przypowieść o dotkniętym trądem Naamamie – wodzu wojsk 

króla Aramu, który za namową Elizeusza obmył się siedem razy w Jordanie, co go uzdrowiło. W historii tej Jordan 

funkcjonuje jako rzeka o uleczającej i oczyszczającej mocy. Wątek ten nawiązuje do terapii stosowanej przez samych 

antonitów, którzy często wykorzystywali ciepłe źródła. 

Tematyka predelli: …………………………………………………………………………………………… 

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

Opis I odsłony: 

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

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

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

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

Opis II odsłony: 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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GOTYK W CZECHACH 

Podaj informacje dotyczące Piotra Parlera: 

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

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

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

Największe osiągnięcia architektury gotyckiej zapoczątkował rozkwit kraju pod panowaniem Luksemburgów w XIV 

wieku. W 1344 r. rozpoczęto budowę katedry św. Wita na Hradczanach. Pierwszym jej budowniczym i autorem 

projektu był Mateusz z Arras. Po jego śmierci dzieło kontynuował Piotr Parler, który w latach 1370 – 1385 ukończył 

prezbiterium, nakrywając je sklepieniem sieciowym. Pracę Parlera przerwały w 1419 wojny husyckie. 

 

 

 

 

 

 

 

kamienny Most Karola łączący brzegi Wełtawy, na jego krańcach 
zbudowano wieże obronne. Wieżę od strony Starego Miasta zbudował pod 
koniec XIV wieku Piotr Paler. Od strony Małej Strany (Malá Strana) znajdują 
się dwie wieże: niższa romańska, pozostałość po wcześniejszym moście św. 
Judyty oraz wyższa, gotycka, którą zbudował w 1464 na wzór staromiejskiej 
Matyáš Rejsek. 

 

zamek Karlštejn z kaplicą Świętego Krzyża, znajdującą się w Wielkiej Wieży z 
bogatym, trochę przypominającym bizantyńskie, wystrojem wnętrza (zdobi je 
ok. 2200 szlifowanych kamieni oraz ok. 100 obrazów tablicowych Mistrza 
Teodoryka, nadwornego malarza Karola IV). 

 

 

 

Ukrzyżowanie z kościoła Najświętszej Marii Panny przed Tynem w Pradze, 

portal północny 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Luksemburgowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/1344
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_%C5%9Bw._Wita_w_Pradze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hradczany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Parler
https://pl.wikipedia.org/wiki/1370
https://pl.wikipedia.org/wiki/1385
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie_sieciowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/1419
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_husyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_Karola_w_Pradze
https://pl.wikipedia.org/wiki/We%C5%82tawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1464
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%A1tejn_(zamek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_bizanty%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrz_Teodoryk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrz_Teodoryk
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katedra św. Szczepana w Wiedniu                             katedra w Uppsali               kościół św. Anny w Wilnie 

Kościół Santa Maria del Mar, 

Barcelona 

  

 

 

 

Katedra w Antwerpii 

 

 

 

 

 

 

     

Katedra św. Michała i św. Guduli       ratusz, Bruksela 
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Gotyk międzynarodowy – odmiana sztuki gotyku , występująca około roku 1400 . Zwany też miękkim stylem, sztuką 
dworską początku XV wieku, stylem dworskim, stylem pięknym, gotykiem kosmopolitycznym. 
W okresie gotyku międzynarodowego żaden kraj nie zdobył dominującej pozycji i w wielu, często nawet bardzo 
odległych ośrodkach, występujące tendencje były podobne. Nie da się stwierdzić dokładnie, gdzie i kiedy się narodził. 
U jego początków stoją powiązania pomiędzy poszczególnymi dworami książęcymi, owocujące w intensywnej 
wymianie kulturalnej. Ukształtował się w latach 70. i 80. XIV wieku. Przez kolejnych kilkanaście (lub kilkadziesiąt, 
zależnie od miejsca) lat był stylem dominującym. Początkowo związany ze światem arystokracji, podkreślał 
odrębność rycerskich grup społeczeństwa, łącząc się z ówczesną modą na romantyczną pozę, smętną melancholię i 
patetyczny gest ( Białostocki ). Z czasem został zaadoptowany także przez sztukę mieszczańską. 
Powody upowszechnienia: częste kontakty między dworami, osłabienie przywiązania artystów do terenu (mecenat 
kościelny), ciągłe podróże artystów w poszukiwaniu zleceń, rozwinięty eksport, początki handlu dziełami sztuki. 
Najsilniejszy wpływ miały tutaj ośrodki sieneńskie, francuskie, kolońskie i czeskie. Na przykład dzięki pracom nad 
rezydencją papieską w Awinionie sztuka francuska przejęła cechy włoskie, które następnie, dzięki kontaktom z 
czeskim dworem, dotarły do Czech. W początkach XV wieku opanował północ Włoch (dworskie ośrodki Werony 
i Mediolanu , ale także Wenecję i w pewnym stopniu Toskanię oraz Sienę). Charakterystyczne elementy gotyku 
międzynarodowego: 

o miękko spływające szaty, 
o wytworne (aż do zmanierowania) gesty, 
o obfite, sugerujące grubość materiału ornamenty , 
o zainteresowanie naturą (precyzyjne studia form roślinnych i zwierząt), 
o dbałość o precyzję, 
o liryczny nastrój. 

W rzeźbie religijnej, do tej pory ujmowanej ostro, gotyk międzynarodowy występuje jako styl miękki, skłaniający się 
raczej ku pięknu formy niż dramatyzmowi przedstawienia. We Francji liczni przedstawicie gotyku międzynarodowego 
skupili się wokół Filipa Śmiałego .  
 

Melchior Broederlam, Ołtarz z Dijon 
 
Opisz sceny namalowane przez Broederlama 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Gotyk
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,1400
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Jan_Bia%C5%82ostocki
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Awinion
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,XV_wiek
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,W%C5%82ochy
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Werona
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Mediolan
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Wenecja
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Toskania
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Siena
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Ornament
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Filip_II_%C5%9Amia%C5%82y


Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni 

46 
 

Godzinki to rodzaj modlitewnika, przeznaczonego do indywidualnej dewocji, a więc prywatnej modlitwy, kontemplacji czy 
pobudzania wewnętrznych przeżyć natury religijnej. Tego rodzaju rękopisy iluminowane, pisane zazwyczaj w języku łacińskim, 
szczególnie popularne w XV stuleciu, były przedmiotami luksusowymi, świadczącymi o zamożności i randze ich właściciela. Nie 
zmienia to faktu, iż na co dzień pełniły konkretne funkcje, były rodzajem dzieł o charakterze użytkowym. Godzinki umożliwiały 
organizację życia duchowego osób, które z nich korzystały. Stanowiły rodzaj skrótu brewiarza, a więc księgi liturgicznej służącej 
do odprawiania liturgii godzin, czyli codziennych modlitw księży oraz zakonników. Pomyślane zostały jako duchowa pomoc dla 
osób, które chciały do swojej codziennej praktyki religijnej wprowadzić elementy regularnego życia monastycznego. Typowe 
godzinki składały się z zestawu pobożnych tekstów, modlitw, psalmów oraz hymnów. Zawierały również kalendarz świąt 
kościelnych oraz wyimki z czterech ewangelii. 

 
Bracia Limbourg, Bardzo bogate godzinki ......................................................................................................, 1411-16 

Godzinki są jednym z najznamienitszych późnośredniowiecznych 
rękopisów iluminowanych. Zamówione przez Jana de Berry, księcia de 
Berry i Owernii, hrabiego Poitiers, składają się z 206 kart zdobionych 
ponad 100 iluminacjami i inicjałami, których autorami są bracia Pol, 
Hennequin i Herman Limbourg, Barthélemy d’Eyck i Jean Colombe. 
Prace nad rękopisem trwały długo i były pełne zawirowań. Rozpoczęli 
je w 1411 roku bracia Limbourg, którzy przed swoją śmiercią w 1416 
roku, będącą zapewne wynikiem szalejącej zarazy, zdążyli wykonać 
około 65 miniatur. W tym samym roku umiera zleceniodawca dzieła, 
co spowodowało, że prace nad nim na dłuższy czas utknęły w 
martwym punkcie. Dekoracja rękopisu, który po śmierci Jana de Berry 
przeszedł w ręce jego córki została w latach 40. XV wieku uzupełniona 
przez Barthélemy d’Eyck’a, następnie zaś, w latach 80. XV wieku, kiedy 
to stał się własnością książąt sabaudzkich, przez Jean’a Colombe. Prac 
nad Godzinkami nie doprowadzono jednak do końca – po dziś dzień 
rękopis nie został on ukończony. Miniatury towarzyszące 
kalendarzowi są realistyczne w charakterze i stanowią wynik 
wnikliwych obserwacji otaczającego świata, co w początkach XV wieku 

było tendencją charakterystyczną szczególnie dla sztuki francuskiej i niderlandzkiej. 
Twórcy wiernie i ze szczegółami oddają realia przyrody, warunki pogodowe, budowle, 
stroje, jak też kompleksowo ukazują czynności wykonywane w kolejnych miesiącach.  
 
 
 
 
 
 
 

Dyptyk z Wilton House 

Dyptyk namalowany na zlecenie ………………………………………………………… 

Święci na obrazie to (od lewej) …………………………………………………………… 

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

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

[wpisz w nawiasach ich atrybuty]. Na rewersie przedstawiono 

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Mistrz Ołtarza z Trzeboni 

Ołtarz z Trzeboni (ok. 1380, Praga, Galeria Narodowa) - do 

dziś zachowały się trzy dwustronnie malowane kwatery, z 

przedstawieniami Modlitwy w Ogrójcu, Złożenia do Grobu 

oraz Zmartwychwstania. Na rewersach każdej kwatery po 

trzy postaci świętych. Obraz cechuje typowy dla stylu 

pięknego miękki modelunek, wyszukana kolorystyka i 

zróżnicowanie twarzy. Ponadto artysta studyjnie 

opracowuje m.in. ptaki czy rycerskie uzbrojenie. 

Piękna Madonna z Krumlova 

Cechy typowe dla stylu pięknego: 

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

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

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

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

Lorenzo Monaco, Pokłon ........................................... 

 

 

 

 

Gentile da Fabriano, ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Mistrz Górnoreński, ……………………………………………………………………………. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82tarz_z_Trzeboni
https://pl.wikipedia.org/wiki/1380

