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Rustyka – sposób	dekoracyjnego	obrobienia	faktury	powierzchni	muru	
kamiennego	lub	kamiennej	okładziny	ściennej,	tak	aby	miały	surowy	
wygląd	(zwany	popularnie	"na	dziko").	Obrobione	w	ten	sposób	lico	było	
imitacją	naturalnego	łomu	kamiennego.
W	okresie	renesansu	i	baroku	zazwyczaj	parter	otrzymywał	najsurowszą	
oprawę.	Oprawa	była	charakterystyczna	dla	pałaców	florenckich.



Boniowanie – dekoracyjne	opracowanie	krawędzi	oraz	lica	
ciosu	kamieni	podkreślające	ich	układ.	W	tynku	naśladowano	
wygląd	muru	z	kamienia,	przez	wykonywanie	profilowania	
naśladującego	układ	kamieni	w	murze,	przy	pomocy	boni.	
Bonia to	spoina	podkreślająca	układ	kamieni	lub	rowek	w	
tynku	nadający	elewacji	monumentalny	charakter.	

boniowanie	szlifowane	i	groszkowe



Boniowanie	diamentowe



Arkada – element	architektoniczny	składający	się	z	dwóch	podpór	
(kolumn,	słupów	lub	filarów),	które	zostały	połączone	u	góry	łukiem.
Arkada	występuje	w	architekturze	zarówno	pojedynczo,	jak	i	najczęściej	
w	rzędzie	tworząc	istotny	składnik	budowli.	Arkada	znana	jest	od	czasów	
starożytnego	Rzymu,	stosowana	głównie	w	akweduktach,	krużgankach,	
loggiach.



Krużganek – jako	pojęcie	architektoniczne	jest	to	długi	korytarz	
(ganek),	okalający	przeważnie	wewnętrzny	dziedziniec	na	jednej	
lub	kilku	kondygnacjach.	Pełnił	funkcję	komunikacyjną.	Na	ogół	
przykryty	sklepieniem	lub	stropem	krzyżowym,	na	zewnątrz	
otwarty	najczęściej	arkadami	filarowymi	lub	kolumnowymi.

Budową	i	funkcją	przypomina	podcień,	jednakże	różni	się	od	niego	
tym,	że	jest	dostawiony	do	lica	muru,	podczas	gdy	podcień	jest	z	

nim	równy.	



Loggia – wnęka	w	zewnętrznej	płaszczyźnie	budynku,	otwarta	na	zewnątrz,	oddzielona	
drzwiami	i	oknem	od	pomieszczeń	wewnętrznych.
Loggia	może	być	jedno- lub	wielokondygnacyjna,	otwarta	lub	zamknięta	(przeszklona).	
Występowała	w	renesansie	w	budownictwie	pałacowym.	
Loggia	to	również,	w	zabytkowej	architekturze	włoskiej,	samodzielna	budowla	lub	jej	
część,	która	jest	otwarta	na	zewnątrz	z	trzech	lub	czterech	stron	arkadami.	Budowle	
takie	były	budowane	z	przeznaczeniem	na	miejsca	widokowe,	wypoczynku,	handlowe.



Wykusz– forma	architektoniczna	
wzorowana	na	budownictwie	
Bliskiego	Wschodu	(architektura	
islamu)	stanowiąca	wystający	z	lica	
elewacji	fragment	budynku	
poszerzający	przylegające	wnętrze,	
nadwieszony	powyżej	pierwszego	
piętra	na	wysokości	jednej	lub	
kilku	kondygnacji.



Podcień,	podcienie,	podsienie	– pomieszczenia	w	dolnej	części	
budynków,	otwarte	na	zewnątrz,	ograniczone	słupkami	lub	filarami	
wzdłuż	lica	muru,	nieprzekraczające	dwóch	kondygnacji.	Podcienia	
stosuje	się	ze	względu	na	przestrzenne	ukształtowanie	budowli	oraz	ze	
względów	użytkowych.	Przykryte	sklepieniem,	najczęściej	krzyżowym.	W	
kamienicach	miejskich	stosowane	dla	usprawnienia	ruchu	(poszerzenie	
chodnika),	lokowano	w	nich	wejścia	do	kramów	kupieckich.	Przypomina	
krużganek,	lecz	w	odróżnieniu	od	niego	jest	równy	z	licem	ściany	
(krużganek	jest	formą	dostawioną	do	lica).



półkolumna,	pilaster,	lizena



spiętrzenie	porządków,	wielki	porządek



portyk
część	budynku	na	
planie	prostokąta	z	
jednym	lub	kilkoma	
rzędami	kolumn,	
które	wspierają	
dach,	otwarta	co	
najmniej	z	jednej	
strony,	najczęściej	
jedno- lub	
dwukondygnacyjna



Katedra Santa Maria del Fiore we Florencji, początek 1296

Filippo Brunelleschi, kopuła 1420-36





Plan	i	kopuła



Filippo Brunelleschi,	kopuła Santa	Maria	del	Fiore

W 1418 wygrał konkurs na budowę kopuły florenckiej katedry Santa Maria del Fiore. Budowę katedry
rozpoczęto w 1294, ale aż do 1418 kopuła pozostała niewzniesiona. Jej skonstruowanie było ambicją
Florencji, która chciała przewyższyć Pizę i Sienę, obie mające wielkie katedry kopułowe. Zadanie to
było trudne technicznie, bowiem jej rozpiętość miała mieć ponad 40 m, a wysokość od posadzki do
zwornika – 55 m. Brunelleschi zaprojektował kopułę żebrową (znaną już w architekturze bizantyjskiej)
na powstałym wcześniej ośmioboku bębna, murowaną przy pomocy podwieszanych rusztowań o
zmniejszanym wieńcu. Ostrołukowy profil kopuły pozwolił zmniejszyć wywierany przez nią nacisk
boczny, którego nie można było zredukować poprzez zastosowanie łuków przyporowych. Ponadto
Brunelleschi zdecydował się na wykonanie kopuły o dwóch powłokach oraz zastąpienie w górnych jej
partiach kamienia lżejszą cegłą. Prace rozpoczęto w 1420 roku i początkowo oprócz Brunelleschiego
prowadził je także Ghiberti. W 16 lat później, mimo iż nie była jeszcze gotowa latarnia i okładziny,
katedra została poświęcona. Rozpisany w 1436 konkurs na projekt latarni wygrał Brunelleschi, jednak
prace nad realizacją jego projektu rozpoczęto dopiero na kilka miesięcy przed jego śmiercią. Po jego
śmierci budowę kontynuował prawdopodobnie Bernardo Rossellino.



Florencja; Ospedale degli Innocenti , 
1419-24



Filippo Brunelleschi (1377-1446), Ospedale degli Innocenti, fasada, 1419-45



Majolika – ceramika	pokryta	nieprzezroczystą	polewą	
ołowiowo-cynową	o	bogatej	kolorystyce.	Rodzaj	

fajansu	produkowanego	we	Włoszech	od	XIV	w.	do	
XVII	w.	Z	majoliki	wyrabiano	przede	wszystkim	bogato	
zdobione	naczynia.	Produkcja	majoliki	rozwinęła	się	
pod	wpływem	ceramiki	mauretańsko-hiszpańskiej,	
importowanej	do	Włoch	przez	Majorkę	(stąd	nazwa).	
W	XV	wieku	produkcję	rozpoczęto	także	we	Florencji	
(wprowadzono	rzeźby	z	majoliki).	Na	początku	XVI	w.	
rozwinął	się	styl	istoriato (narracyjny),	czyli	zdobienie	

scenami	mitologicznymi,	historycznymi	oraz	
biblijnymi.	Malarzami	tego	stylu	byli	zazwyczaj	wybitni	
artyści,	a	inspiracji	szukali	w	dziełach	Rafaela	i	jego	

uczniów.



Majolikowe	dekoracje	Andrei	della	Robbi	



Szpital	Niewiniątek	był	przytułkiem	dla	opuszczonych	dzieci,	
ufundowanym	przez	florencki	cech	jedwabników	i	złotników,	do	
którego	należał	także	Brunelleschi.	Architekt	wykonał	projekt i	

nadzorował	budowę,	ale	nie	brał	w	niej	bezpośrednio	udziału,	gdyż	
równocześnie	zajmował	się	wznoszeniem	kopuły	florenckiej	katedry	
Santa	Maria	del	Fiore.	Zgodnie	z	życzeniem	cechu,	który	dążył	do	jak	
najszybszego	i	najtańszego	wzniesienia	ochronki,	jej	jedyna	widoczna	

fasada	– czyli	ta	od	strony	placu	– miała	być	prosta,	a	zarazem	
estetyczna.	Brunelleschi	zdecydował	się	dostawić	do	niskiego	i	dość	
długiego	budynku	szpitala	lekką	loggię	kolumnową,	spoczywającą	na	

dziewięciostopniowym	podwyższeniu.	Loggia	złożona	jest	z	
dziewięciu	okrągłołukowych arkad	wspartych	na	kolumnach	z	
kompozytowymi	kapitelami.	Skrajne	arkady	zostały	ujęte	w	
żłobkowane	pilastry	z	kapitelami	korynckimi.	Łuki	arkad	są	

oprofilowane,	a	nad	nimi	znajduje	się	nieklasyczne	belkowanie.	W	
wolnych	polach	umieszczone	zostały	płaskorzeźbione	medaliony	z	
wizerunkami	niemowląt,	wykonane	przez	Andreę	della	Robbię.



Ospedale degli Innocenti, plan i loggia

Loggia- samodzielna	budowla	lub	jej	część,	która	jest	otwarta	na	
zewnątrz	z	trzech	lub	czterech	stron	arkadami	o	przeznaczeniu	
widokowym,	wypoczynkowym,	handlowym



Ospedale	degli	Innocenti



Filippo Brunelleschi,	kaplica Pazzich,	1429-61,	loggia	z	nadwieszonym	
okapem,	Florencja



Kaplica Pazzich, wnętrze, kopuła w portyku, plan kapitularza, zakrystii, kaplicy i 
pozostałych pomieszczeń 



Kaplica Pazzich,	
wnętrze



Filippo Brunelleschi,	Bernardo	Rosselino,	Kaplica
Pazzich,	pilastry,	medaliony,	luneta



F. Brunelleschi, Kościół San Lorenzo, 1421-40, (stara zakrystia), trójnawowa bazylika; 
bryła i plan, przekrycie płaskim stropem



Wnętrze San Lorenzo, bizantyjska arkada w nawie głównej, 
kostka pomiędzy łukiem i głowicą kolumny  



F. Brunelleschi, Antonio Manetti, Bazylika Santo Spirito, 38 ołtarzy 
bocznych, Florencja, 1444-87

trójnawowa bazylika, przekrycie płaskim stropem, nawa 
obiegająca rzut w całości; lekkość, harmonia



Planowany	wygląd	Santo	
Spirito





F. Brunelleschi i Luca Fancelli (?), Leon Batista Alberti (?), Palazzo Pitti, 1458, Florencja, prosta 
budowla trójkondygnacyjna z wewnętrznym czworobocznym dziedzińcem krużgankowym; pierwsze 

zastosowanie rustyki 

Nowy typ architektury miejskiej: palazzo i podmiejskiej - villa



Palazzo Pitti



Palazzo Pitti





Leon Battista Alberti, Tempio Malatestiano, ok. 1450, Rimini; 
kościół franciszkanów przebudowywany na grobowiec 
Malatestów, fasada nowożytnej bazyliki trójnawowej 

zakrywająca wysokość naw, podział na 2 kondygnacje; wzór: 
Łuk Augusta w Rimini, antyk



L. B. Alberti, Santa Maria Novella, 1456-70, Florencja; przebudowa z 
gotyckiej na renesansową, podział fasady na 2 kondygnacje, spływy 

wolutowe łączące kondygnacje, I kondygnacja: układ łuku triumfalnego, II –
układ pseudoportyku, pilastry i trójkątny naczółek  



L. B. Alberti, Palazzo Ruccellai, 1446-57, Florencja; dla Giovanniego Ruccellai i 
Lukrecji Medici; trzy kondygnacje rozdzielone belkowaniem, lico muru – boniowanie, 

podział poziomy i pionowy w fasadzie (okna pomiędzy pilastrami i gzymsami); 
modyfikacja porządku spiętrzonego: pilastry doryckie i modyfikacje korynckich 



Palazzo Ruccelai, podział fasady





L. B. Alberti, San Andrea, Mantua, 1470-76; bryła, elewacja, plan; portyk 
ciągnący się przez 2 kondygnacje 



L.B. Alberti, San Andrea, Mantua, kościół jednonawowy na planie krzyża łacińskiego, 
rzędy kaplic po bokach, kopuła; układ łuku triumfalnego powtórzony we wnętrzu, 



Donato Bramante (uczeń P. della Francesci i Andrei Mantegni), Tempietto, 
1502-03, dziedziniec kościoła San Pietro in Montorio, („manifest rzymskiego 

renesansu”); kaplica upamiętniająca męczeństwo św. Piotra; założenie 
centralne w proporcjach 1:2 na trzech stopniach, kopuła, pierścień 16 

toskańskich kolumn, dorycki fryz metopowy



Dwie	
kondygnacje:	
kościółek	i	
krypta







Donato 
Bramante, 

Plan 
Bazyliki 

św. Piotra



Santa	Maria	presso	San	Satiro,	Mediolan



Santa	Maria	delle	Grazie,	Mediolan,	
przebudowa	prezbiterium







Jacopo Sansovino, Biblioteka Marziana (Biblioteca di 
San Marco), 1537-53, Wenecja 





Andrea Palladio, Teatro Olimpico, 1580, Vicenza



Andrea Palladio, Teatro Olimpico, 1580, Vicenza



A. Palladio, Kościół Il Redentore, 1576, Wenecja; kościół wotywny



Kościół	San	Giorgio	Maggiore.	Wenecki kościół	opactwa	
benedyktyńskiego	został	zbudowany	w	latach	1597-1610	przez	Simeone

Sorellę według	projektu	Palladia.		





A. Palladio, Villa Rotonda, 1565-82, Vicenza; dokończenie: Vincenzo Scamozzi; rzut 
kwadratu, centralny układ przestrzenny, symetria, przekrycie kopułą, 

trójkondygnacyjna willa podmiejska, piano nobile, 4 portyki z jońskimi kolumnami; 
wzorzec ideowy – Panteon rzymski; pierwowzór budowli klasycystycznych, 

warszawskiej Królikarni, pałacu w Lubostroniu







Nowożytne	plany	bazyliki	św.	Piotra	w	
Rzymie



Plan	bazyliki	św.	
Piotra,	1514,	
Rafael	Santi



Jacopo	Barozzi	da	Vignola

Villa	Farnese	w	
Caprarola	(1559,	
ukończony	po	
jego	śmierci)



Przed	wejściem	do	pałacu	znajdują	się	olbrzymie	 dwubiegowe	schody.	Ponad	nimi	widać	
olbrzymie	okna	sali	balowej.	Na	narożnikach	pałacu	są	masywne	przypory.	Patrząc	na	regularną	
czteropiętrową	fasadę	ciężko	domyślić	się	że	obiekt	ten	ma	pięciokątny	plan.	Wręcz	całość	
powoduje	 że	obiekt	wydaje	się	być	klasycznym	kwadratem	wzmocnionym	narożnymi	
przyporami.	W	środku	budowli	 jest	okrągły	dziedziniec	z	dwupoziomowymi	 arkadami.	Galerie	
tych	arkad	łączą	ze	sobą	wiele	apartamentów.	Tarasowe	ogrody	są	jednymi	w	najpiękniejszych	
powstałych	w	renesansie.	Budynek	stanowił	typ	„palazzo	in	fortezza”	jednak	pozbawiony	został	
właściwie	znaczenia	obronnego.	 Pałac	ten	był	jednym	z	najpiękniejszych	przykładów	włoskiego	
renesansu.



Michelozzo	di	Bartolommeo zw.	Michelozzo	
Michelozzi (ur.	1396,	zm.	1472)

Pałac	Medyceuszy (wł.	Palazzo	Medici-Riccardi)	 – pałac	we	Florencji,	 zbudowany	w	latach	1444–
1462	dla	Cosimo	de'	Medici	na	podstawie	projektu	Michelozza.	W	1517	zostały	dodane	okna	po	
obu	stronach	wejścia,	zaprojektowane	przez	Michała	Anioła.	Był	domem	rodowym	Medyceuszy	
do	1540,	kiedy	Cosimo	 I	Medici	przeniósł	 się	do	pałacu	Vecchio.	Jego	skromna	fasada,	
wykończona	ciosanym	kamieniem,	wywarła	wpływ	na	projekty	 innych,	późniejszych,	pałaców	
florenckich.



Palazzo	Medici	Riccardi



Palazzo	Strozzi – florencki,	renesansowy	pałac	zaprojektowany	przez	Benedetto	da	
Maiano	i	wybudowany	w	latach	1489	– 1538	na	polecenie	Filippo	Strozzi.	W	dolnej	
części	elewacji	znajduje	się	portal	zamknięty	szerokim	łukiem,	po	jego	bokach	rząd	

prostokątnych	okien.	Wyżej,	pomieszczenia	dwóch	pięter	oświetlają	dwudzielne	okna	
w	górnej	części	zamknięte	łukami.	Budynek	wieńczy	podwójny,	ząbkowany	gzyms	
zaprojektowany	przez	Il	Cronaca (Simone	del	Pollaiuolo).	Płaszczyzny	kamiennej,	

rustykalnej	elewacji	zdobi	boniowanie.



Budowę	pałacu	rozpoczął	w	połowie	XV	wieku	na	zlecenie	księcia	
Federica	da	Montefeltro	architekt	z	Florencji	Maso	di	Bartolomeo.

Palazzo	Ducale (Urbino)



Zamek w Ambois nad Loarą, kaplica św. Huberta 



Zamek w Chambord



Escorial, 1563-84, Juan Bautista de Toledo, Giambattista Castello, Juan de Herrera



Escorial, królewski panteon; plan, inspiracja: świątynia Salomona



Przebudowa renesansowa Wawelu: Franciszek Florentczyk, Bartłomiej Berrecci 
1536 -1546





W trzech skrzydłach zamku rozmieszczono sale i komnaty 
poprzedzone od strony dziedzińca trójpoziomowym krużgankiem. 
W dwóch dolnych poziomach zamku mieszczą się pomieszczenia 

gospodarcze (parter) i komnaty mieszkalne zaprojektowane w 
układzie amfiladowym. Krużganki wzorowane są na budowlach 
wczesnoflorenckich z arkadami opartymi na głowicach kolumn.



Na trzecim poziomie mieszczą się pomieszczenia 
reprezentacyjne. 



W połowie wysokości kolumn architekt umieścił 
przewiązki poprawiające ich proporcje a 

konstrukcję dachu podparł dzbanuszkami, które z 
jednej strony pełnią funkcję dekoracyjną i 

pozwalają na lepsze oświetlenie kapiteli kolumn 
ocienianych okapem a z drugiej poprawiają statykę 

przekazując obciążenie dachu na centralną 
powierzchnię głowicy. 





ściana 
kurtynowa



Sala	Poselska

Tu	odbywały	się	posiedzenia	sejmu,	z	udziałem	króla.	



Wawel,	Sala	Pod	Przeglądem	Wojsk.	Na	ścianach	portrety	Anny	Jagiellonki	i	Zygmunta	
Starego.



Sala	Senatorska	



Kaplica Zygmuntowska „perła renesansu na północ od Alp”; Bartolomeo Berecci 



Kaplica Zygmuntowska (mauzoleum),	1519-31



Kaplica Zygmuntowska –
Zygmunt Stary zlecił budowę 
po śmierci swojej  pierwszej 

żony
z myślą o własnym 

mauzoleum grobowym, 
1517-33 

AUTOR: Bartłomiej Berrecci

PERŁA RENESANSU NA 
PÓŁNOC OD ALP



przyziemia w formie 
sześcianu 

ośmioboczny, regularny 
graniastosłup bębna, przepruty 

kolistymi oknami 

kopuła

latarnia



występują pilastry 
w tzw. porządku 

spiętrzonym, który 
jest typowym 

antycznym 
motywem 
rzymskim i 

występuje np. w 
Koloseum



oculus



Całą latarnię przykrywa 
korona, podkreśla ona 

funkcje kaplicy. 
Zwieńczeniem całego 

dzieła jest pół klęczący 
na kuli anioł, trzymający 

koronę królewską z 
której wyłania się krzyż 
łaciński (symbolizuje to 
suwerenną władzę daną 

od samego Boga.









U góry Zygmunt Stary 
(przeniesiony z dołu)

Posąg	Zygmunta	Starego	w	
pozycji	budzącego	się	ze	snu	
wykonał	(a	niewątpliwie	

zaprojektował)	sam	Berrecci



Kopuła	sferyczna	zdobiona	5-cioma	
wzwyż	na	16-cie	wszerz	rządów,	
kasetonów	z	motywem	rozet,	

kasetony	maleją	wraz	z	zbliżaniem	się	
do	latarni	(80	różnych	kasetonów).	
Rzędy	oddzielają	poziome	 i	pionowe	
dekoracyjne	pasy,	na	skrzyżowaniach	

dekorowane	kołami.	Kopuła	
symbolizuje	niebo	 i	baldachim	

rozpięty	nad	grobem	 i	ołtarzem.	Być	
może	jest	to	nawiązanie	do	
tradycyjnych	na	Wawelu	

baldachimowych	nagrobków	
królewskich.	Zwieńczeniem	kopuły	
jest	wpuszczająca	do	środka	światło
latarnia,	na	której	podniebieniu	
znajduje	się	podpis	autora	kaplicy	
„BARTHOLOMEO	FLORENTINO	

OPIFICE”.



Sukiennice



Dziedziniec wawelskich stał się wzorem: Pieskowa Skała



Santi	Gucci,	forteca	i	dwór	renesansowy	- zamek	w	Baranowie	
Sandomierskim,	1591-1606,	„Mały	Wawel”



Galeazzo Appiani, Zamek w Krasiczynie, 1580-1631



Manieryzm	w	architekturze
W Pol sc e wyróż n ia s i ę tr zy odmia ny ma nier yzmu: w łoski , obe jmując y swoim za s i ęg iem pr zede
wszystkim południe Polski, jego najbardz iej znanym twórcą był Santi Gucci; niderlandzki, obejmujący obszar
Pomorza; kalisko-lubelski, którego najbardziej znane przykłady zabytków zachowały się w Kazimierzu Dolnym. W
miastach przebudowywano ratusze, wykrystalizował się układ kamienicy mieszczańskiej. W XVI wieku, zwłaszcza
nad Wisłą powstał szereg spichlerzy związanych z rosnącym eksportem zboża. Na terenie kraju powstawały nowe
rezydencje. Wokół wewnętrznego, arkadowego dziedzińca rozplanowywano zwartą, czworoboczną bryłę z basztami
na narożach. Przykładowe rozwiązania to zamek w Brzegu, przebudowany z gotyckiej warowni w latach 1544 –
1560, Zamek Królewski w Niepołomicach, Zamek w Baranowie Sandomierskim zbudowany w latach 1591 – 1606
w e d ł u g p r o j e k t u S a n t i e g o G u c c i e g o , z a m e k w K r a s i c z y n i e .

Zamek	Królewski,	Niepołomice,	„drugi	Wawel”,	S.	Gucci
Tomasz	Grzymała

Muzeum	Piastów	Śląskich,	Brzeg,	Jakub	i	Franciszek	Parr;
„śląski	Wawel”



Dziedziniec	zamku	w	Brzegu



Brama	zamku	
w	Brzegu



Jan Maria Padovano, przebudowa ratusza w Tarnowie, XVI w.



Ratusz w Tarnowie - budynek gotycki z XIV wieku, przebudowany w XVI wieku 
(pod kierunkiem Jana Marii Padovano) w stylu renesansowym



Ratusz	w	Poznaniu



Ratusz w Poznaniu

W 1550 Rada Miejska podpisała 
umowę na gruntowną 
przebudowę, połączoną z 
rozbudową ratusza, z tesyńskim 
architektem Janem Baptystą di 
Quadro z Lugano. Prace nad 
rozbudową trwały do 1560 r. Di 
Quadro podwyższył budynek o 
jedną kondygnację, rozbudował 
w kierunku zachodnim, dodał 
attykę i trzykondygnacyjną 
loggię. Podczas tego remontu 
zamówiono u mistrza 
ślusarskiego Bartłomieja Wolfa 
nowy zegar, który posiadał trzy 
pełne tarcze i jedną półtarczę 
oraz "urządzenie błazeńskie, 
mianowicie koziołki".



Izaak van den Block, Hans 
Vredeman de Vries, Willem 
van der Meer, Anton Möller 

i Szymon Herle; 
kierownictwo Anton van 
Obberghen, przebudowa 

Ratusza Głównego Miasta 
w Gdańsku od 1559



ZAMOŚĆ	- MIASTO		IDEALNE:



Rynek Wielki w Zamościu



Attyka

górny	element	
budynku	w	postaci	

ścianki,	balustrady	lub	
rzędu	sterczyn	

osłaniający	dach.	Pełni	
funkcję	estetyczną	
oraz	użytkowo-
konstrukcyjną,		

zabezpieczając	przed	
przeniesieniem	się	
ognia	w	przypadku	

pożaru



Kamienice	braci	Przybyłów:	pod	św.	Mikołajem	i	pod	św.	
Krzysztofem



Brama Wyżynna z wystrojem z płyt piaskowca ozdobionych ornamentem roślinnym, 
budowę bramy ukończył Willem van den Blocke w 1588





Arsenał, dzieło Antoniego van Obberghena zbudowane w 
latach 1602 - 1606 r.





Fasada od strony Targu Węglowego ma nieco skromniejsze portale i 
szczyty. Umieszczono na nich postacie dwóch muszkieterów, 

chorążego, konstabla i kapitana. Figura z leżącą u jej stóp ściętą głową 
przedstawia Kozaka, który ściął na rynku lwowskim głowę swego 

dowódcy, Iwana Podkowy, samozwańczego hospodara mołdawskiego, 
nieuznanego przez króla Stefana Batorego. 



Rzeźba Kozaka (Marsa) z fasady od strony Targu Węglowego



Główną fasadę budynku od ulicy Piwnej 
zdobią: 

dwa wielkie rustykowane portale, 
zwieńczone kartuszami z herbami 
Gdańska, podtrzymywanymi przez 
lwy 
posąg Minerwy umieszczony we 
wnęce usytuowanej na wysokości 
górnej kondygnacji 
kamienne maski 
ornamenty okuciowe 
postacie gdańskich wojowników 
(trzech pikinierów, halabardzisty i 
wachmistrza) 
szczyty z wąsatymi sfinksami i 
wybuchającymi granatami. 
po obu stronach fasady wznoszą się 
dwie ośmioboczne, wysokie 
wieżyczki, zwieńczone hełmami z 
blachy, mieszczące ślimakowate 
schody. 



Ratusz	Staromiejski,	Antoni	van	Obberghen,	1587-95	



Reiner van Amsterdam, Hans Kramer, Zielona Brama, Gdańsk, 1564-68, 
manieryzm niderlandzki



Reiner van Amsterdam, Hans Kramer, Zielona Brama, Gdańsk, 1564-68, 
manieryzm niderlandzki



Ratusz	głównomiejski







Dwór	Artusa,	
Abraham	van	
den	Blocke,	

1617
Budynek	ozdobiono	 wspaniałymi	
posągami	starożytnych	bohaterów	
(Scypion	Afrykański,	Temistokles,	
Kamillus,	 Juda	Machabeusz)	powyżej	
alegoriami	siły	i	sprawiedliwości,	a	na	
szczycie	posągiem	Fortuny.	Po	obu	
stronach	portalu	umieszczono	
medaliony	z	popiersiami	Zygmunta	III	
Wazy	oraz	jego	syna,	wtedy	jeszcze	
królewicza	Władysława.



Dwór	Artusa	- wnętrze



Brama	Złota,	Abraham	van	den	Blocke	i	
Jan	Strakowski,	1612

We	fryzie	na	ścianie	frontowej	umieszczono	
cytat	z	Psalmu	122:	Niech	zażywają	pokoju	ci,	
którzy	ciebie	miłują.	Niech	pokój	będzie	w	
twoich	murach,	a	bezpieczeństwo	w	twych	
pałacach!
Łaciński	napis	na	bramie	od	strony	ulicy	
Długiej	głosi:	Zgodą	małe	republiki	rosną	-
niezgodą	wielkie	upadają.



Złota	kamienica,	Abraham	
van	den	Blocke,	1609-17



Paweł	Rzymianin,	Kościół		
Bernardynów	we	Lwowie,	

1600-1630



Kaplica	Boimów we	Lwowie,	Andrzej	Bemer,	1609-11	



Palazzo	Te – zespół	pałacowy	w	Mantui	 zbudowany	w	stylu	manierystycznym,	w	latach	1525-
1534	na	polecenie	Fryderyka	II	Gonzagi	przez	włoskiego	architekta	Giulio	Romano.	Pałac	nie	miał	
być	rezydencją	władcy	Mantui,	ale	raczej	miejscem	spędzania	wolnego	czasu,	organizowania	

świąt,	ceremonii	i	wielkich	przyjęć.	Pałac	zbudowany	 jest	na	planie	kwadratu	z	wielkim,	
kwadratowym	dziedzińcem	w	środku,	 swego	czasu	ozdobionym	 labiryntem.	Na	dziedziniec	
prowadzą	cztery	wejścia.	Wejście	główne,	 od	strony	miasta	jest	loggią,	 tzw.	Loggia	grande,	

złożoną	z	trzech	łuków	wspartych	na	pilastrach.	Od	strony	zachodniej	 znajduje	się	kwadratowy	
przedsionek	z	czterema	kolumnami,	 które	dzielą	go	na	trzy	nawy.	Sklepienie	nawy	głównej	 jest	

kolebkowe,	 natomiast	nawy	boczne	mają	sklepienie	płaskie.





Detale barokowe:	kolumna	skręcona,	pilaster	wielokrotny,	konsola,	
lukarna,	ozdobne	naczółki,	wykusze



aedicula
termin architektoniczny – kompozycja składająca się z 

dwu filarów, kolumn lub pilastrów podtrzymujących 
belkowanie, czasami z frontonem – o kilku znaczeniach:

1. w okresie romańskim i gotyckim w formie 
miniaturowej kapliczki baldachimowej (w baroku k. 
kopułowej), lub świątyńki o charakterze wotywnym;

2. nisza w ścianie budynku mieszkalnego przeznaczona 
na posąg boga lub przodka;

3. w okresie nowożytnym kompozycja często stosowana 
jako oprawa okien, ołtarzy, portali, nagrobków oraz w 

meblarstwie.





fronton,	przyczółek

w architekturze klasycznej niski trójkątny szczyt nad 
portykiem, ograniczony krawędziami bocznymi dachu 

dwuspadowego. Stosowany w świątyniach greckich od 
ok. 650 r. p.n.e. Wewnętrzne pole frontonu, gładkie lub 

wypełnione dekoracją rzeźbiarską, nosi nazwę 
tympanonu.



gzyms
człon architektoniczny występujący przed lico fasady, 
służący do zaznaczenia podziałów lub ozdoby budowli 
lub do ochrony ścian. Rozróżniamy gzymsy cokołowe, 
kordonowe, parapetowe, wieńczące i dachowe. Gzyms 

cokołowy oddziela cokół od ścian budowli, 
komponowany bywa z wałków i żłobków. Gzyms 

kordonowy oddziela piętra budynku, parapetowy biegnie 
w linii parapetów okien. 



gierowanie
krępowanie gzymsu, wyłamanie części belkowania 
znajdującej się nad kolumną lub pilastrem w celu 

ominięcia występu muru



lukarna
pionowe okienko na dachu doświetlające poddasze. Pojawiło się 
w architekturze gotyku we Francji. W okresie baroku najbardziej 

ozdobne, od XIX wieku stopniowo pozbawiane detali 
architektonicznych, stosowane do dziś, zachowało swoją 

praktyczną rolę.



Giacomo della Porta, Jacopo Barozzi da Vignola, 

Fasada Il Gesù; prototyp barokowych kościołów i fasady, ok. 1568-1584, Rzym









Carlo Maderna, 
nowa fasada Santa 

Susana

1597-1603, 
renowacja na styl 

renesansowy, Rzym; 

architekt papieski, 
autor ostatecznego, 
podłużnego projektu 
i fasady Bazyliki św. 

Piotra, 1607 



Matteo Castello, Kościół św. Piotra i Pawła, Kraków 
(barok jezuicki)



Fundacja: Zygmunt III Waza; szeroki, jednonawowy korpus z nawami bocznymi o 
charakterze kaplic, transept z kopułą na skrzyżowaniu oraz prostokątne (krótkie) 

prezbiterium zamknięte półkolistą apsydą; przypomina rzymski kościół Santa Susana 
Carla Maderny i nawiązuje do stylistyki Il Gesu; ogrodzenie placu z rzeźbami 

apostołów zostało zaprojektowane przez Kacpra Bażankę 



Kościół	jezuicki	
św.	Ignacego	
Loyoli	w	
Gdańsku	



Carlo Maderna, Bazylika św. Piotra, 1506-1666 



Carlo Maderna, Bazylika św. Piotra, 1506-1666 



Kościół	św.	Andrzeja	na	Kwirynale	(wł.	Chiesa	di	
Sant'Andrea	al	Quirinale),	1658-71



Bernini,	wschodnia	fasada	Luwru	
(niezrealizowana),	1664



Francesco Borromini, Fasada kościoła San Carlo alle Quattro Fontane, 
1665-1676



Francesco Borromini



Francesco Borromini, Kościół Saint Ivo, 1642



Francesco Borromini, Kościół Saint Ivo, 1642



Guarino	Guarini,	Palazzo	Carignano,	Turyn,	Włochy,	1679-1692



Guarino	Guarini,	Palazzo	Carignano

Guarini,	był	pod	wielkim	wrażeniem	architektury	rzymskiego	baroku,	w	szczególności	
Borrominiego,	 i	jego	kościoła	San	Carlo.	Chwalił	się	swoimi	zdolnościami	matematycznymi,	
tworząc	innowacyjne	konstrukcje	kopuł.	Wychodząc	od	założenia	kopuły	 na	bębnie,	 tworzył	
dynamiczne,	ale	logiczne	założenia,	wzbogacane	iluzyjnymi	ornamentami	 i	silnym	kontrastem	
światłocieniowym.	Studiując	historię	architektury,	czerpał	inspirację		ze	sztuki	gotyku,	która	
poprzez	zastosowanie	konstrukcji	przyporowej	w	architekturze,	umożliwiała	budowanie	bardzo	
cienkich	ścian,	a	ciężar	sklepień	 i	dachu	przerzucała	na	zewnętrzne	przypory.	



Guarino	Guarini,	Kaplica	Santissima	Sindone,	Turyn,	
Włochy,	1667-1694



Guarino	Guarini,	Kaplica	Santissima	Sindone,	Turyn,	
Włochy,	1667-1694



Guarino	Guarini,	 kościół	San	Lorenzo,	Turyn



Kopuła kościoła San Lorenzo



Baldassare	Longhena,	Santa	Maria	della	Salute	w	
Wenecji,	1631-81



Baldassare	Longhena,	Santa	Maria	della	Salute	w	
Wenecji,	1631-81



Baldassare	Longhena,	Santa	Maria	della	Salute	
w	Wenecji,	1631-81



Luwr
W XII wieku król Filip II August wzniósł w tym miejscu zamek warowny. W drugiej połowie 
XIV wieku Karol V Mądry uczynił z zamku rezydencję królewską. W XVI wieku Franciszek I 

zamienił rezydencję w monumentalny renesansowy pałac.  Ludwik XIV przeprowadzając się 
do Wersalu zostawił w Luwrze bogatą kolekcję dzieł sztuki antycznej. W XVII w. Luwr został 

siedzibą królewskiej akademii malarstwa i rzeźby i zorganizowano tam pierwszy Salon 
wystawowy. Po rewolucji w 1789 r. Zgromadzenie Narodowe wydało dekret o zmianie 

statusu pałacu na muzeum.



Luwr	z	lotu	ptaka



Zamek Luwr, Bardzo bogate godzinki 
księcia de Berry



Claude Perrault, Louis Le Vau, Charles Le Brun

Wschodnia fasada Luwru, Paryż; 1667-1670

Reprezentacyjność, umiar, wzór dla europejskich 
budynków państwowych 



Louis le Vau, Charles Le Brun (wnętrza), André Le Nôtre (ogród),
Pałac Vaux-le-Vicomte, 1656-61; styl Ludwika XIV 



Charles	Le	Brun,	Louis	Le	Vau i	André Le	Nôtre,	
Vaux-le-Vicomte,		1656-61,	klasycyzujący	barok,	"entre	cour	

et	jardin"





Entre	cour	et	jardin (fr.	między	dziedzińcem	
a	ogrodem)	– typ	pałacu	barokowego,	

wykształconego	we	Francji	w	XVII	wieku.	
Główny	budynek,	zwany	corps de	logis,	

leżał	na	osi	między	dziedzińcem	
honorowym	(cour	d'	honneur)	a	ogrodem,	

znajdującym	się	na	tyłach	pałacu.
Najznamienitszymi	przykładami	takiego	
założenia	są	Vaux-le-Vicomte	oraz	pałac	

wersalski.



Entre cour et jardin, Wersal



Typ rezydencji barokowej: Wersal







Pałac	Królewski	w	Madrycie (Palacio Real)	– zbudowany	w	XVIII	wieku	
przez	Filipa	V	Burbona.	Zaprojektowany	w	stylu	baroku	przez	włoskiego	
architekta	Filippo	Juvarę,	który	jednak	umarł	przed	rozpoczęciem	prac	

budowlanych.	Wnętrza	i	otoczenie	utrzymane	w	stylu	rokoko	i	
klasycystycznym.	Jest	oficjalną	rezydencją	króla	Hiszpanii.



Churrigueryzm –
Nazwa	kierunku	występującego	w	Hiszpanii	w	okresie	baroku,	

utworzona	od	nazwiska	rodziny	rzeźbiarzy	i	architektów	
Churriguera:	José Simóna i	jego	synów.	Styl	powstał	pod	

koniec	XVII	wieku	i	cechował	się	znacznym	
nagromadzeniem	dekoracji,	zarówno	architektonicznych,	
jak	też	rzeźbiarskich	i	malarskich,	które	przesłaniały	układ	
konstrukcyjny	budowli.	Styl	łączył	ze	sobą	detale	włoskie	i	
niderlandzkie	oraz	motywy	meksykańskie,	tworząc	często	
zawiłe	wzory	roślinne	w	postaci	splątanych	ornamentów	
umieszczanych	na	płaszczyznach	ścian	(kwiatony,	festony),	
w połączeniu	z łamanymi	gzymsami,	spiralnymi	kolumnami,	
itp.	Stosowany	był	głównie	do	dekoracji	wnętrz	i	portali.



Alberto	de	Churriguera,	Plaza	Mayor,	
Salamanka,	po 1700	r.



Alberto	de	Churriguera,	Plaza	Mayor,	Salamanka,	po 1700	r.,	
ratusz	miejski	z	dzwonami



fasada	kościoła	św.	
Jakuba	w	Santiago	
de	Compostella



Ołtarz	
katedry	w	
Salamance





OD 1609  ZYGMUNT III WAZA PRZENOSI DWÓR DO WARSZAWY

AUTOR: JAN TREVANO  ALBO MATTEO CASTELLO



FUNDACJA  KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI

TYLMAN Z GAMEREN 
KOŚCIÓŁ SAKRAMENTEK W WARSZAWIE 

XVII W.



TYLMAN Z GAMEREN

PAŁAC KRASIŃSKICH W WARSZAWIE

lata budowy:  1677-1695
zleceniodawca:  wojewoda płocki Jan Dobrogost  Krasiński HERBU KORWIN

dzisiejsza funkcja:   Biblioteka  Narodowa









TYLMAN Z GAMEREN
(PLAN)

KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY 
W KRAKOWIE

1689-1703

FASADA:  
KSIĄDZ SEBASTIAN  SIERAKOWSKI

Wystrój rzeźbiarski wnętrza został 
opracowany przez Baltazara Fontanę. 



Wnętrza	barokowe:	kościół	św.	Anny	w	Krakowie,	Tylman	z	Gameren,		



Kaplica	Królewska	w	Gdańsku,	1678-81

Kaplica		budowana	1678–1681	z	inicjatywy
gdańskich	katolików	z	pomocą	króla	
Jana	III	Sobieskiego,	wybudowana	
jako	tymczasowa	kaplica	dla	wiernych	
w	czasie,	gdy	kościół	Mariacki	był	w	
rękach	protestantów.	Zbudowana	na	planie	
centralnym	za	pieniądze	prymasa	
Rzeczypospolitej	Andrzeja	Olszowskiego	
(80	000	złotych),	uzupełnione	darowizną	króla	
(20	000	złotych).	Architektem	kaplicy	
był	Tylman	z	Gameren,	budowniczym	
Barthel Ranisch,	a	twórcą	wystroju	
wnętrza	Andreas	SchlüterMłodszy.

Fasada	dzielona	4	pilastrami	na	cokołach,	 zakończonymi	kompozytowymi	 kapitelami;	ponad	rzędem	okien	 z	
tympanonami	 znajduje	się	belkowanie	z	wysuniętym	gzymsem;	wnętrze	kaplicy	– na	piętrze,	portal	główny	prowadzi	na	
dziedziniec;	ponad	gzymsem	– attyka	balustradowa,	niektóre	tralki	zdobione	maszkaronami	i	festonami	w	kształcie	kiści	
owoców;	piaskowiec	gotlandzki	



Kartusz	królewski	z	orłami,	aniołami,	herbem	Pogoni	 i	Janiny,	festony;	kopuła	na	
ośmiobocznym	 tamburze	z	hełmem	 i	ośmioboczne	 sygnaturki



Architektura	pałacowo-parkowa:	letnia	rezydencja	króla	Jana	III	Sobieskiego	i	Marii	
Kazimiery	– Villa	Nova,	Wilanów,	1681-96;	Augustyn	Locci



Wilanów



Pałac	biskupów	krakowskich	w	Kielcach
Budowla	powstawała	w	latach	1637–1644	(za	czasów	panowania	dynastii	Wazów).	
Wzniesiono	 ją	na	Wzgórzu	Katedralnym	z	inicjatywy	biskupa	Jakuba	Zadzika.	Budowę	
prowadził	Tomasz	Poncino,	a	projekt został	wykonany	prawdopodobnie	 przez	Giovanniego	
Trevano.





Pałac	Branickich	w	Białymstoku

Pałac	Branickich	w	Białymstoku	 jest	zaliczany	do	najpiękniejszych	 realizacji	barokowej	
architektury	w	tej	części	Europy.	Mecenat	hetmana	Jana	Klemensa	Branickiego	
doprowadził	 w	XVIII	wieku	do	opatrzenia	białostockiego	 pałacu	mianem	„Polskiego	
Wersalu”.	Właścicielem	pałacu	jest	Uniwersytet	Medyczny	w	Białymstoku,	który	od	1950	
roku	jest	właścicielem	rezydencji.	Pałac	stanowi	główną	siedzibę	uczelni.



Pałac	Branickich	w	Białymstoku



Christopher	Wren

Nowa katedra św.	Pawła

Londyn

1675-1710
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Johann	Bernhard	Fischer	von	Erlach,	Kościół	 św.	Karola	Boromeusza w	Wiedniu,	1713

Ufundowany	po	epidemii	dżumy,	poświęcony	Karolowi	Boromeuszowi,	arcybiskupowi	
Mediolanu	w	okresie	dżumy,	fasada:	portyk,	 flankowany	przez	dwie	kolumny	(dzwonnice),
(relief	wstęgowy	– spiralnie	ułożony- echa	kolumny	Trajana),	 	dwie		wieże.	







Jakob	Prandtauer,	opactwo	w	Melku,	perła	architektury	barokowej	w	Austrii,		
1702	- 1736		

średniowieczny	klasztor	i	kościół	benedyktynów,	 poddany	barokizacji





Zwinger, Drezno, 1711–1728 Matthäus Daniel Pöppelmann dla  Fryderyka 
Augusta I zwanego Mocnym, od 1696 r. króla Polski pod imieniem Augusta II 



Bracia Asam, 
Kościół Jana 

Nepomucena w 
Monachium, 

połowa XVIII w.







François	de	Cuvilliés,	AMALIENBURG	– PAWILON	MYŚLIWSKI	W	PARKU	
NYMPHENBURG,	MONACHIUM,	1734	-1739

NAJPIĘKNIEJSZY	PRZYKŁAD	ROKOKA	W	NIEMCZECH
DLA	CESARZA	KAROLA	VII	I	JEGO	ŻONY	MARII	AMALII



AMALIENBURG	– ZBUDOWANY	DLA	
CESARZOWEJ	MARII	AMALII



Pałac	Sanssouci (fr.	sans	souci =	bez	zmartwień)	– rokokowy	 pałac	Hohenzollernów	we	
wschodniej	 części	parku	Sanssouci	w	Poczdamie	(Brandenburgia,	 Niemcy).

architekt:		Georg	Wenzeslaus	von	Knobelsdorff



maison	de	plaisance – pokoje	znajdują	się	na	parterze,	tak	by	mieszkańcy	mieli	
bezpośredni	 dostęp	do	ogrodu

parterowa	budowla	o	elewacjach	dzielonych	pilastrami	przechodzącymi	w	atlanty	i	oknami	
sięgającymi	podłogi.	W	centralnej	części	usytuowano	okrągły	salon	ze	spłaszczoną	kopułą



Baltasar	Neumann,	
kościół	pielgrzymkowy	
w	Vierzehnheiligen,	 po	1743

pielgrzymkowy	Czternastu	Świętych	
Wspomożycieli	- późnobarokowy	kościół	w	
Niemczech.	Został	wybudowany	w	latach	
1743	- 1772	wg	planów	J.B.	Neumanna.	
Wnętrze	kościoła	jest	utrzymane	w	stylu	
rokokowym.	



Balthasar Neumann

plan Vierzehnheiligen



Lucas	von	Hildebrandt,	 Górny	Belweder, Wiedeń,	1721-22

2	budynki	 rozdzielone	ogrodem	w	stylu	francuskim	z	rzeźbami		sfinksów.
Belweder	Górny	 - na	bankiety	i	uroczystości,	Belweder	Dolny	- letnia	rezydencja	


