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Słowo wstępne 
 

Drugi tom „Historii sztuki dla studentów architektury krajobrazu” stanowi prostą 
kontynuację  tomu pierwszego, obejmując zagadnienia artystyczne występujące głównie w 
krajach europejskich, a więc w kulturze zachodniej, w przedziale czasowym od (IX) X do 
początków XX wieku. W prezentacji wybranych dokonań twórczych przyjęto zasadę 
klasycznego, stosowanego przez historyków sztuki podziału typologicznego na kolejno po 
sobie następujące epoki historyczne i ich style: romański, gotycki, renesansowy, 
manierystyczny, barokowy, rokokowy, klasycystyczny, postawy romantyzmu, historyzm, 
secesja i początki kształtowania modernizmu XX wieku.  

Wprawdzie obecnie pojawiają się głosy negujące zasadność posługiwania się w 
interpretacjach nurtów artystycznych formalnego schematu ściśle określonych stylów, 
wprowadzanych do piśmiennictwa naukowego w nowoczesnej historiografii i historii sztuki od 
pocz. XIX wieku, to zdaniem autorki podręcznika tak przyjęty „szkielet” stanowi znakomite 
narzędzie porządkujące, umożliwiające utrzymanie logiki w prowadzeniu złożonych analiz 
szczegółowych. W oczywisty sposób tego typu segregowanie przykładów, zagadnień i 
drobiazgowych dociekań pozwala na wstępne jedynie budowanie przybliżonego obrazu, 
uchwyconego w logicznym układzie treściowym. Pełnię prawdziwej charakterystyki uzyskuje 
się w analizach genezy i początków stylu, jego rozwoju, a później schyłku oraz form stylu 
spóźnionego. Niezbędne jest także uwzględnianie odmian regionalnych, przepływu inspiracji 
artystycznych w różnych krajach i strefach geopolitycznych, a także akcentowanie cech 
specyficznych, często wyłamujących się z nurtów głównych i „oficjalnych”. Osadzanie 
rozważań w schemacie stylów daje możliwość i solidną podstawę dla prowadzenia 
pogłębionych studiów zmierzających do wydobywania niuansów odmian stylowych, 
fundamentalnych dla stawiania koncepcji projektowo-konserwatorskich. 

Ryc. 1, 2, 3, 4. Wyraziste różnice kompozycyjne obiektów reprezentatywnych dla różnych stylów. Od lewej: styl 
romański (kolegiata świętych Piotra i Pawła w Kruszwicy, Polska); styl gotycki (katedra w Reims, Francja); styl 
renesansowy (Villa Rotonda, Andrea Palladio, Vicenza, Italia); styl barokowy (kościół San Carlo alle Quattro 

Fontane, Francesco Borromini, Rzym, Italia).  
Fotografie skopiowane z INTERNETU (ryc. 1, fot. Olerys, Wikimedia) 

 
W całości drugiego tomu podręcznika, w chronologicznym rozsegregowaniu na 

historyczne epoki stylowe, nacisk położono na dzieła architektury, urbanistyki i krajobrazów, 
z marginalnym jedynie szkicowaniem uwarunkowań politycznych. Osiągnięcia w zakresie 
sztuk czystych: malarstwa, rzeźby figuralnej i sztuk mniejszych, omawiane są w ograniczonym, 
niezbędnym wymiarze. Więcej uwagi poświęcono przykładom integrowania malarstwa, rzeźby 
i płaskorzeźby oraz innych technik dekoracyjnych (np. witrażownictwo) z obiektami 
architektonicznymi, a także ich znaczeniu dla budowania nastrojów wnętrz krajobrazowych 
(głównie miejskich). Dla wszystkich epok kulturowych (historycznych) podjęto próby 
nakreślenia specyfiki krajobrazowej w jej odmianach stylowych poczynając od spontanicznych 
pejzaży średniowiecznych, poprzez w pełni już świadomie kształtowane jednostki obszarowe 
renesansu, do barokowych krajobrazowych dzieł sztuki, a wreszcie budowania nowoczesnych 
koncepcji architektury krajobrazu od 2 poł. XVIII wieku i przez cały wiek XIX do początków 
wieku XX. Zaprezentowano wybrane, fascynujące efekty formalno-funkcjonalne w 
uzyskiwaniu mistrzowskich przykładów krajobrazów komponowanych w ich kombinacjach 
kulturowo-przyrodniczych. 
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Przedstawienie każdej epoki historycznej (kulturowej) rozpoczyna się od omówienia 
osiągnięć architektonicznych, z podaniem charakterystyki ogólnej, w tym założeń ideowych, a 
dalej z prezentacją istotnych elementów kompozycyjnych i technik budowlanych. W dalszej 
kolejności zamieszczane są autorsko wybrane, reprezentatywne przykłady dzieł europejskich 
i polskich. Poczynając od baroku pojawiają się również odniesienia do architektonicznych 
osiągnięć kontynentów amerykańskich.  

Ryc. 5, 6, 7. „Wnętrza” miast historycznych z nastrojem (klimatem) kompozycyjnym budowanym cechami 
stylowymi obiektów architektonicznych. Od lewej: miasto średniowieczne z architekturą gotycką (fragment fresku 
Ambrogio Lorenzetti’ego z Palazzo Publico w Sienie, Italia); renesansowy fragment Wenecji (Italia), ikonografia 

historyczna; barokowa bazylika Santa Croce w mieście Lecce (Italia) jako fragment ściany „wnętrza” 
urbanistycznego. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

Zamieszczone w podręczniku omówienie autorsko dobranych przykładów i próby ich 
wartościowania powinny doprowadzić do osiągnięcia celu dydaktycznego jakim jest uzyskanie 
przez Studentów umiejętności rozpoznawania stylów architektonicznych. A te mają 
fundamentalne znaczenie dla kształtowania struktur krajobrazów miejskich i otwartych, 
zarówno w wymiarze konserwatorskim jak i dla projektowania przyszłościowych obiektów 
krajobrazowych. Dla potwierdzenia takiego rozumienia spraw  przypomnijmy w tym miejscu 
fragment z „Pism” Stanisława Noakowskiego (1867 – 1928), znakomitego polskiego historyka 
sztuki, architekta, malarza, rysownika:  

… architektura rozwijając się wraz z cywilizacją, tworzy dla rozmaitych odłamów ludzkości, w 
rozmaitych warunkach, odmienne typy, zmieniając je czasem, zarzucając jedne, przekształcając 
drugie, a zawsze przysposabiając się do warunków czasu, miejsca i życia tych, którzy  z niej 
korzystać mają. Stąd pochodzi, że dobytek architektoniczny ludzkości jest olbrzymi, niezmiernie 
rozmaity i nad wyraz ciekawy … Architektura, jak każda sztuka, jest najdoskonalszym 
zwierciadłem, w którym odbija się epoka tworząca ją, i z szczątków jej nawet można łatwo 
odgadnąć stopień materialnej i moralnej kultury tych, którzy ją do życia powołali … Stąd płynie 
wielkie znaczenie, jakie ma znajomość dziejów stylów w architekturze dla każdego kulturalnego 
człowieka; stanowi ona jeden z kluczy zrozumienia dzisiejszej cywilizacji i minionych cywilizacji. 

(Stanisław Noakowski, „Pisma”) 

 

 
 
 
Kraków 2016                                                                                                        autorka 
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Rozdział I  
 
 

ARCHITEKTURA ROMAŃSKA 
 

W kontynuacji kierunków formowania architektury karolińskiej i ottońskiej (por. t. I, 
rozdz. IX.6, s. 383 nn), często nazywanej „przed romańską” (protoromańską), ukształtował się 
pierwszy wielki artystyczny styl kultury europejskiej (zachodniej). Stał się on początkowym 
ogniwem w nieprzerwanym łańcuchu stałego rozkwitu wielkiej myśli architektonicznej, rozwoju 
sztuk i dokonań intelektualnych. Towarzyszył utrwalającemu się  ładowi politycznemu naszego 
kontynentu przejawiając się w poszczególnych, odrębnych krajach występowaniem cech 
wspólnych, uniwersalnych zespalających rodzinę państw europejskich, przy równoczesnym 
pielęgnowaniu tendencji lokalnych stanowiących o tożsamości i różnorodności odrębnych 
krajów, regionów, a nawet mikroregionów.  

Ryc. 1, 2. Państwo polskie na tle europejskiej sytuacji politycznej na przełomie X i XI wieku. Z lewej: Polska za 
pierwszych Piastów z oznaczeniem terytoriów Państwa Mieszka I, Państwa Krakowskiego (Bolesława Chrobrego) 

i późniejszych zdobyczy z granicami z 1025 roku. Z prawej: Europa na przełomie X i XI wieku. Mapy: Józef 
Mitkowski, [w:] Atlas historyczny świata, praca zbiorowa pod red. J. Wolskiego, PP Wydawnictw Kartograficznych, 

Warszawa Wrocław 1998, s. 41 i 42-43 

 
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że wraz z oficjalnym przyjęciem chrześcijaństwa 

przez księcia Mieszka I, zapewne w 966 roku, i w ślad za tym wydarzeniem ukształtowaniem 
początków naszej państwowości, Polska włączyła się w tę cywilizacyjno-kulturalną wspólnotę 
europejską pozostając w niej na stałe, bez względu na zmieniające się w kolejnych stuleciach 
sytuacje i uwarunkowania polityczne. 

Ryc. 3, 4, 5, 6. Początki polskiej państwowości. Od lewej: mapa z przypuszczalnym terytorium Polan w latach 60 
–tych X wieku; Mieszko I, portret z cyklu „Poczet królów i książąt polskich” Jana Matejki (1880); Dąbrówka 

(Dobrawa), księżna polska, żona Mieszka I, Jan Matejko (1886); „Zaprowadzenie chrześcijaństwa”, fragment 
obrazu Jana Matejki (1889). Mapa i fotografie obrazów skopiowane z INTERNETU 

 
1. Wstępna charakterystyka stylu romańskiego  

(romańszczyzny) 
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W średniowiecznej Europie nastąpił intensywny rozwój budownictwa, a w 
szczególności monumentalnej architektury sakralnej. Obiekty tej kategorii w okresie od (końca 
IX) X i XI do XIII wieku zyskiwały kształt romański, a w okresie średniowiecza rozwiniętego i 
schyłkowego (XII – XV w., a czasem nawet wiek XVI) – gotycki.  Oba style charakterystyczne 
dla jednej, wielkiej epoki cywilizacyjno-kulturowej (por. t. I, uwagi rozdziału IX.1, s. 358 nn) 
odznaczały się szczególnie wyrazistą, łatwą do rozróżnienia odmiennością kompozycyjno-
formalną. W romanizmie mamy do czynienia z bryłami kubicznymi, masywnymi, zestawianymi 
proporcjonalnie, wznoszącymi się na grubych (szerokich) i pełnych ścianach, zachwycających 
szorstką fakturą kamienia naturalnego i szlachetną, stonowaną kolorystyką. Gotyk „uwodzi” 
widza strzelistością, lekkością i logiką szkieletowej konstrukcji eksponowanej w widokach 
zewnętrznych bryły oraz umożliwiającej formowanie wielkowymiarowych okien w ścianach 
zewnętrznych, a także wyrafinowanych sklepień naw wewnętrznych. Detal architektoniczny, 
nadzwyczaj bogato wprowadzany w elewacjach i we wnętrzach stanowi świadectwo 
mistrzostwa kamieniarskiego i rzeźbiarskiego budowniczych świątyń, a także świeckiej 
architektury miejskiej (np. ratusze) okresu rozwiniętego średniowiecza. 

 

Ryc. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wyraziste różnice formalno-kompozycyjne (klimatu i wyrazu artystycznego) 
architektury stylu romańskiego (pas górny) i stylu gotyckiego (pas dolny). Od lewej u góry: fragment korpusu 
katedry w Modenie (Emilia-Romania), 1099; fasada kościoła San Michele w Lucca (Toskania), koniec IX w.; 

kościół San Lorenzo di Rebeccu w Bonorva (Sardynia), XII wiek; apsyda Pieve di San Pietro w Gropina (Arezzo, 
Toskania), IX-XII  w. Na dole, charakterystyczne fragmenty konstrukcji łuków odporowych w katedrach krajów 

Europy Zachodniej. Fotografie skopiowane z INTERNETU; ryc. 10, fot. Marco Ramerini 
 

Styl romański objął swymi wpływami cały kontynent europejski, w wyraźnym ideowym 
podporzadkowaniu rzymskiemu (katolickiemu) Kościołowi.  Poprzez średniowieczne wyprawy 
krzyżowe (por. tom I, rozdz. VIII.6, s. 341) sięgnął także na Bliski Wschód aż po Syrię i 
Palestynę. W Europie Wschodniej dotarł na Ruś Halicką i do Księstwa Włodzimiersko-
Suzdalskiego. Jak już wspomniano w „Słowie wstępnym” (s. 1), termin „styl romański”, 
sporadycznie stosowany przez językoznawców już w XVIII w. jako roman, rozpowszechnił się 
wśród badaczy historii i kultury europejskiej w XIX w., od około 1818 roku (Charles de Gerville), 
m.in. dla podkreślenia więzi łączącej sztukę (IX) X – XIII wieku, a zwłaszcza XI – XII w. z 
tradycjami starożytnej cywilizacji rzymskiej. Określeniem tym nawiązywano jednak głównie do 
stosowanego już w filologii pojęcia grupy języków romańskich (hiszpański, portugalski, 
francuski, włoski i rumuński) rozwijających się od wieku X, a występujących na rozległych 
terytoriach, znaczących dla ukształtowania kultury Europy Zachodniej, w tym dla powstawania 
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wzorców architektonicznych tego okresu (jedynie w Rumunii tradycje architektury romańskiej 
są zdecydowanie późniejsze). W takim ujęciu błędne wydaje się stwierdzenie W. Kocha, Style 
w architekturze…, Warszawa 1996, s. 90, o niezbyt szczęśliwej nazwie „romanizm”, która 
miałaby wskazywać na przedłużanie późnego antyku śródziemnomorskiego w ramach dzieł 
tego pierwszego stylu średniowiecznego. Koch mówi tu o tradycjach Rzymu (Rzym = Roma), 
podczas gdy w nazwie tej zapisano wiodącą dla „romańszczyzny” rolę artystyczną narodów 
posługujących się językami grupy romańskiej (m.in. wg Lecha Kalinowskiego, [w:] Słownik … 
sztuk pięknych, 2007, s. 353, „romańska sztuka”). Pozostaje to w zgodności z faktem, że wiele 
dzieł architektury wczesno romańskiej oraz artystycznie najznakomitszych powstawało na 
obszarach dzisiejszej Francji i Włoch, zaliczanych często do tzw. Europy Środkowej. 

Ryc. 14, 15, 16. Etniczno-polityczna sytuacja Europy. Od lewej: mapa Europy z zaznaczeniem terytoriów 
występowania języków romańskich (hiszpański i portugalski, kolor zielony; francuski, kolor niebieski; włoski, kolor 
fioletowy; rumuński, kolor jasno brązowy); Europa średniowieczna w okresie 900 – 1000, mapa polityczna; grupy 
językowe występujące na kontynencie europejskim (języki romańskie, kolor pomarańczowy; języki germańskie, 

kolor granatowy; języki słowiańskie, kolor różowy). Mapy skopiowane z INTERNETU 
 
Romanizm jako pierwszy powszechny kierunek sztuki europejskiej osiągnął pełnię 

oryginalności w realizowaniu potrzeb społecznych i ideowych swojej epoki. Wyrósł z 
doświadczeń wcześniejszych, w całej złożoności tych dokonań: późno rzymskich, staro 
chrześcijańskich, bizantyńskich, Bliskiego Wschodu i Armenii, Europy „barbarzyńskiej”, 
architektury i sztuki karolińskiej, po karolińskiej i ottońskiej, a także islamskiej i mozarabskiej 
(osiedleńców hiszpańskich). Nawiązując do kanonów architektury antycznej, nie naśladował 
ich jednak lecz wykorzystywał niektóre elementy uzyskując mistrzostwo estetyczne nade 
wszystko przejawiające się w koncepcjach kompozycyjnych i kształtach budowli sakralnych. 
Przeważającą część dziedzictwa kulturowego i zabytków architektury romańskiej stanowią 
dzieła sztuki sakralnej, chrześcijańskiej, mocno związanej z papiestwem, a także z 
działalnością benedyktyńskich i cysterskich zgromadzeń zakonnych, stale umacniających swą 
kulturotwórczą rolę w średniowiecznej Europie. Stopniowo, w niewielkim jednak zakresie 
zaczęło rozwijać się również budownictwo świeckie, w tym głównie obiekty o charakterze 
obronnym, mieszczące się w typologicznej kategorii architectura militaris, takie jak fortyfikacje 
miejskie oraz sytuowane w krajobrazach otwartych warowne siedziby władców, możnych 
rodów rycerskich (a także zakonów) nazywane zamkami. W analizach bardziej szczegółowych 
wyodrębnia się zazwyczaj architekturę (i sztukę): 1. przedromańską (karolińską i po 
karolińską; IX, X w. – tzw. pierwsza sztuka romańska); 2. wczesno romańską (do XI wieku 
włącznie – kontynuacja „pierwszej” sztuki romańskiej); 3. pełnego rozkwitu (XII wiek), przy 
czym od 1144 roku we Francji równolegle rozwija się już architektura gotycka; 4. późno 
romańską (od pocz. XIII do XIV wieku, a nawet do XV wieku – tzw. trzecia sztuka romańska). 
Sztuka romańska początkowo kształtowała się w budownictwie i architekturze, a dopiero 
później jej charakterystyczne cechy wkroczyły do malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego. 

Budowniczowie dzieł romańskich wnieśli doniosły, ponadczasowy wkład w rozwój 
europejskiej myśli architektonicznej. Choć wiele kościołów uzyskiwało wtedy drobną raczej 
skalę oraz kształtowane było skromnie i surowo to zawsze stanowiły one obiekty jednorodne 
kompozycyjnie. Ich bryły odznaczały się perfekcyjnością proporcji całości i poszczególnych 
elementów kubicznych, zestawianych zazwyczaj wedle greckiej, antycznej zasady „złotego 
podziału” odcinka. Logika rozplanowania i konstrukcji zespalane były z rzeźbiarskim detalem 
architektonicznym z wielkim wyczuciem plastycznym, wydobywając ze ścian zewnętrznych i 
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wewnętrznych filarów fascynującą grę światłocieniową. Szlachetność zastosowanego 
materiału budowlanego w postaci lokalnego najczęściej kamienia naturalnego tworzyła 
nastroje powagi, tajemniczości i monumentalności przy równoczesnym uzyskiwaniu efektów 
bezpretensjonalnej, powściągliwej i surowej elegancji. Najdonioślejszym dokonaniem 
romanizmu pozostaje jednak powszechne uzyskiwanie pełnej jednorodności estetyczno-
kompozycyjnej wyglądu bryły, elewacji i fasad z charakterem wnętrza obiektu sakralnego 
tworzących nierozerwalną, logiczną całość. Efektu takiego, i to na masową skalę 
występującego,  nigdy wcześniej nie udało się uzyskać twórcom najwybitniejszych nawet dzieł 
architektury epok minionych. Przypomnijmy przykładowo dysproporcję wyglądu 
niezrównanego wnętrza „Hagia Sophia” w Konstantynopolu, czy „Panteonu” rzymskiego z 
niezbyt udanym kształtem zewnętrznym obu budowli. 

Ryc. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Powściągliwa elegancja i kompozycyjna perfekcyjność romańskiej 
architektury sakralnej. Od lewej u góry: bazylika Santa Giulia w Bonate Sotto, Bergamo – Italia, XII w.; kościół St. 

Denis w Lichères, Francja, 1150; kościół św. Krzyża w Nin, Chorwacja, IX w.; kościół St. Mary the Virgin 
w Shipley, West Sussex, Anglia, 1125; kościół St. Peter’s, Barton-upon-Humber, Anglia, X w. Od lewej na dole: 

kamienne detale romańskie: kościółek San Clemente w Varese - Monte Sangiano, Lombardia – Italia, (IX – X) XII 
– XIII w.; bazylika San Michele Maggiore w Pawi, Lombardia - Italia, XI – XII w.; kościół S. Ambrogio  

w  Nagrentino (Sant'Ambrogio Vecchio), Ticino – Szwajcaria, XI – XII w.; apsyda bazyliki San Fedele, Como, 

Lombardia - Italia, XII w.; fasada katedry w Pizie, Toskania – Italia, XI – XII w.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 27, 28, 29, 30. Kompozycyjna i estetyczna jednorodność brył i wnętrz architektury romańskiej. Od lewej: 
fasada katedry w Modenie (Italia); wnętrze katedry w Modenie; bryła kolegiaty NMP i św. Aleksego w Tumie pod 

Łęczycą (Polska); nawa główna kolegiaty w Tumie pod Łęczycą. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Szczegółowe typy budowli i ich różnorodne walory artystyczne zaprezentowano 

zbiorczo (rozdz. I.3.) i na wybranych przykładach krajów europejskich (rozdz. I.4), Polski i 
Krakowa  (rozdz. II.1). Zanim jednak do tego dojdziemy, zatrzymajmy się na rozważeniu 
ogólnych zasadach analizowania dzieł architektonicznych w ich odmianach stylowych, z 
uwzględnieniem ilustracyjnych przykładów różnych dzieł romańszczyzny. Umiejętność 
badania i interpretowania obiektów architektonicznych ze wskazywaniem ich cech formalnych, 
funkcjonalnych, treściowych i symbolicznych, w ramach wykonywania zawodu „architekta 
krajobrazu” jest tyleż niezbędna co trudna. Jak już wielokrotnie sygnalizowano w tomie I 
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podręcznika, zarówno w obszarach ogrodowych jak i w krajobrazach miejskich i otwartych, 
często właśnie dzieła architektury stanowią o specyficznym charakterze postaci obiektów 
pejzażowych, niejednokrotnie stając się kluczem do ich prawidłowego interpretowania oraz 
wydobywania wątków „tradycji miejska” (por. też „Słowo wstępne”, s. 2). 

 
2. Zasady analizowania obiektów architektonicznych 

(na przykładach romańskich) 
 

Zgodnie z utrwaloną w „nowoczesnej”, sięgającej XIX wieku historiografii, w ramach 
badania zjawisk artystycznych epok minionych na plan pierwszy wysuwa się segregowanie 
typologiczne i wydobywanie cech formalnych decydujących o wyrazistości, oryginalności i 
charakterze  stylów. Z określeniem tym spotykamy się zresztą w wielu przejawach życia 
człowieka. Mówimy np. o stylu życia poszczególnych narodów i grup etnicznych, stylu narracji 
tekstów pisanych, stylu pisma kaligraficznego, stylu ustnych wypowiedzi, stylu ubioru, stylu 
bycia poszczególnych ludzi.  

Samo słowo stilus wywodzi się z łaciny klasycznej tj. z języka starożytnych Rzymian. 
W bezpośrednim tłumaczeniu oznacza pal, słup oraz specjalne narzędzie ostro zakończone i 
na wierzchu spłaszczone, stosowane do rycia fraz (zdań) na tabliczkach powleczonych 
woskiem oraz do gładzenia tak powstałego tekstu. Określenie stilus oznaczało też pisanie dla 
wprawy oraz specyficzny sposób kształtowania liter, indywidualny i rozmaity dla każdej ręki. 
Wedle M. Samuela Bogumiła Lindego (Słownik języka polskiego, Warszawa 1807 - 1814) 
termin ten rozciągnięto na oznaczenie różnego, rozpoznawalnego sposobu wyrażania myśli w 
słowie mówionym i pisanym.  

Wyrazisty związek pojęcia stylu splecionego z dziełami sztuki, pojawiającego się od 
początku XIX w. i rozpowszechnionego w połowie XIX wieku,  w polskim piśmiennictwie 
naukowym wyartykułowany został dopiero w 1914 roku w Słowniku języka polskiego, pod red. 
J. Karłowicza, A.A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego (1900 – 1927), pozostając do dzisiaj 
aktualny w brzmieniu: Styl w sztukach pięknych to całokształt form artystycznych i cech 
odrębnych, po których rozpoznać można, jaki okres czasu lub jaki naród wytworzył dane dzieło 
sztuki [cyt. za: P. Trzeciak, 1000 tajemnic architektury, wyd. 2, 1967, s. 15]. W tak 
sformułowanej definicji na plan pierwszy wysuwa się więc przedział czasowy. Należy jednak 
pamiętać, że w ramach każdej epoki poszczególni twórcy kształtowali charakterystyczne dla 
siebie indywidualne, rozpoznawalne zestawy cech kompozycyjnych. Często więc, w 
rozróżnieniu szczegółowym mówimy np. o stylu: Bramantego, Peruzziego, Michała Anioła, 
„palladiańskim”, Rembrandta, Gaudiego, Talowskiego i innych. 

Tabl. I, II. Przybliżone schematy występowania poszczególnych stylów architektury (sztuki) w kulturze 
europejskiej (por także: t. I, rozdz. I.3, s. 8 nn i s. 11 nn). Z lewej (tabl. I): uproszczony schemat stylów 

europejskich. Z prawej (tabl. II): style architektury polskiej na tle prądów filozoficznych i sytuacji politycznej.  
Tabl. I: lista stylów [wg:]   P. Trzeciak, 1000 tajemnic architektury, wyd. 2, 1967, s. 16, datowania z korektą 

autorki. Tabl. II, opr. A. Mitkowska; fotografie dla gotyku, manieryzmu, baroku, rokoka, historyzmu,  
secesji, fot. A. Mitkowska; pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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Powszechnie wiadomo, że formy architektoniczne zawsze osadzone były w 
ogólniejszych tendencjach intelektualnych, twórczych, religijnych, społecznych, politycznych 
poszczególnych epok historycznych. Na szerzej rozumiany styl każdej epoki składają się takie 
elementy ludzkiej aktywności jak: malarstwo, rzeźba, architektura, rzemiosło i inne sztuki 
mniejsze, filozofia, nauka i technika, muzyka, literatura, a także moda i obyczaje ludności 
państw i regionów.  

Ryc. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Niektóre istotne składowe w badaniu obiektów architektonicznych. Od 
lewej u góry: rozplanowanie (rzut poziomy barokowego opactwa benedyktyńskiego w Tyńcu pod Krakowem, 

Polska) z oznaczeniem części romańskiej i gotyckiej; rozplanowanie kompleksu sakralnego romańskiej katedry  
w Durham (Anglia), XI – XII w. z różnymi przeznaczeniami funkcjonalnymi; rozplanowanie III katedry (romańskiej) 
w Angoulême (Francja), 1110 - 1128 z kopułkami wieńczącymi przęsła nawy; plan kościoła Sant Ponç w Corbera 

(Katalonia, Hiszpania), 1025 -  1050; rysunek aksonometryczny (wraz z przekrojem poprzecznym) konstrukcji 
romańskiej katedry w Santiago de Compostela (Hiszpania).  Od lewej  na dole: bryła z charakterystycznymi 

częściami kościoła Sant Ponç w Corbera; wnętrze bazyliki San Frediano w Lucca (Toskania, Italia), XII – XIII w.,  
z rzędami nośnych kolumnad arkadowych i widok drewnianego belkowania stropu nawy głównej; wnętrze 

kościoła Santa Maria de Eunate w Muruzábal (Navarra, Hiszpania), XII w., kamienne prezbiterium z widokiem na 

apsydę z mocnym żebrowaniem półkopuły; ściana kościoła klasztornego w Castle Acre (Anglia), koniec XI w., 
detal architektoniczny w postaci kamiennych, ślepych arkad z „przeplotem” i rzeźbione kroksztyny gzymsu.  

Rysunki i fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
W zakresie twórczości architektonicznej, pełny obraz cech charakterystycznych w 

ramach stylu ogólniejszego uzyskujemy poprzez badanie całego splotu składowych 
podstawowych i rozmaitych czynników dodatkowych. Dla każdego obiektu budowlanego 
analizie szczegółowej należy poddawać takie jego komponenty jak: 1. rozplanowanie (rzut 
poziomy); 2. konstrukcja (przekroje pionowe podłużne i poprzeczne) i techniki budowlane; 3. 
kompozycja bryły w widokach zewnętrznych (dyspozycja przestrzenno-rzeźbiarska); 4. 
zastosowane materiały budowlane (i ich wyraz estetyczny: kolorystyka, faktura); 5. detal 
architektoniczny (zewnętrzny i we wnętrzach); 6. kompozycja elewacji (i fasad); 7. 
ukształtowanie wnętrz; 8. wystrój artystyczny (wyposażenie) wnętrz; 9. charakterystyczne 
składowe bryły (np. wieże, apsydy, transepty, dachy, kopuły, krypty); 10. osadzenie w 
kontekście krajobrazowym (krajobrazy miejskie, wiejskie, otwarte).  

Ryc. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.  Najbardziej charakterystyczne składowe w badaniu obiektów architektonicznych. 
Od lewej: przykładowy rzut poziomy (plan) katedry romańskiej; schemat konstrukcji romańskiej nawy głównej 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muruz%C3%A1bal
https://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
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(sklepienie kolebkowe wzmocnione łękami - gurtami); bryła kościółka romańskiego (Santi Giacomo e Filippo w 

Ossuccio, Lago di Como, Italia); kamienna fasada (materiał i kompozycja) katedry pomocniczej w Troia, Puglia, 
Italia; detal romański - kolumienka biforium kościoła kanoników regularnych w Czerwińsku, Polska; wnętrze 

roamńskiej krypty św. Leonarda na Wawelu, Kraków; kontekst krajobrazowy (krajobraz miejski) katedry w San 
Giminiano, Toskania, Italia. Ryc. 40 i fotografie skopiowane z INTERNETU; ryc. 41, [z:] T.Broniewski, Historia 

architektury dla wszystkich, wyd. II, 1980, s. 125, ryc. 215 
 
W graficznych przedstawieniach analizowanych budowli często stosowany jest 

syntetyczny zapis w postaci przekrojowego rysunku aksonometrycznego lub 
perspektywicznego (ryc. 47 – 50), w którym zbiorczo pokazuje się bryłę i jej elementy, rzut 
(plan), konstrukcję w przekrojach poprzecznych i podłużnych, zwieńczenia dachowe, 
kompozycję wnętrza, wyraziste detale architektoniczne. 

Ryc. 47, 48, 49, 50. Graficzne syntezy analizowania kompozycji romańskich budowli sakralnych, przykłady 
włoskie; ryc. 48: kościół św. Wojciecha w Kościelcu Proszowskim, [z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, Sztuka polska 
przedromańska i romańska…, 1967 – 1968, s. 157, ryc. 77; pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU, w 

tym ryc. 50, [wg:] Valentina Costantini, Arte e immagine, arte romanica (INTERNET) 

 
Dla dociekań stylowych istotne są także uwarunkowania dodatkowe, w tym:  11. 

przeznaczenie funkcjonalne; 12. warstwa treściowa i symbolika budowli i jej elementów; 13. 
przypisanie do charakterystycznej grupy typologicznej (np. architektura świecka, architektura 
sakralna, katedry, kolegiaty, kościoły pielgrzymkowe, zamki, wille, pałace itp.); 14. fazy 
historyczno-kompozycyjne (zniszczenia, ponowne budowy, przebudowy, rozbudowy, 
nawarstwienia i przekształcenia stylowe; por. ryc. 31 na s. 8 oraz ryc. 129 na s. 17); 15. wyniki 
analiz materiałów źródłowych (archiwalia, ikonografia historyczna); 16. badania 
archeologiczne i architektoniczne w obiekcie; 17. określenie stanu zachowania elementów 
autentycznych (z epoki); 18. przeanalizowanie istniejącego piśmiennictwa naukowego (stan 
badań nad obiektem).  

Ostatecznie podjąć należy próby wyartykułowania: 19. ogólnej przynależności stylowej 
badanego obiektu; 20. bliższego sprecyzowania okresu stylowego (wczesny, dojrzały czyli 
rozwinięty, późny, spóźniony),  21. indywidualnych cech związanych z osobą projektanta; 22. 
zewnętrznych wpływów artystycznych; 23. oryginalnych i specyficznych cech architektury 
regionu (mikroregionu).  
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Ryc. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Charakterystyczne składowe kompozycji świątyni romańskiej na 
przykładzie kościoła benedyktyńskiego Maria-Laach nad Laacher See, Niemcy (1093, 1127, 1216). Od lewej  

u góry: plan (rzut poziomy); bryła i jej części z widoczną fakturą i kolorem materiału kamiennego oraz detalami; 
wieloczłonowa kompozycja fasady; widok boczny na bryłę z jej częściami (apsydą, wieżami, korpusem); widok 

przęsła nawy i fragment przekroju pionowego - poprzecznego (konstrukcja). Od lewej na dole: fragment 
zewnętrznej ściany atrium z widocznymi blokami kamienia i detalem elewacji; widok ogólny kompleksu 

zabudowań opactwa (kontekst krajobrazowy), ikonografia z 1900 roku; wnętrze nawy głównej z widokiem  
na apsydę i z filarami konstrukcyjnymi oraz sklepieniem z gurtami; fragment detalu rzeźbiarskiego.  

Rysunki i fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
3. Cechy główne architektury (i sztuki) romańskiej  

 
Romanizm (romańszczyzna) jako styl wyrazisty w swej pełnej oryginalności 

kontynuując wcześniejsze dokonania artystyczne, przejął dla twórczej interpretacji niektóre 
elementy i cechy kompozycyjne z architektury rzymskiej, zwłaszcza z jej okresu późnego i 
z nurtów staro chrześcijańskiego budownictwa sakralnego. Wśród najważniejszych elementów 
i wzorców właściwych Zachodniemu Cesarstwu Rzymskiemu znalazły się: 1. utrzymanie 
wiodącej roli konstrukcyjnej  ścian pełnych, wznoszonych z kamienia lub cegły; 2. 
kształtowanie  świątyń w układach bazylikowych (chrześcijańskich) oraz występowanie 
budowli centralnych; 3. powszechne stosowanie sklepienia kolebkowego (a później 
krzyżowego i klasztornego) przerzucanego nad wielkimi nawet pomieszczeniami (nawami); 4. 
łączenie podpór wolno stojących (kolumny, filary) pełnymi łękami kamiennymi (lub ceglanymi); 
5. bogaty udział płaskorzeźby w zdobnictwie architektonicznym (detalu);  6. kamień naturalny, 
zazwyczaj starannie obrabiany jako dominujący materiał budowlany i w dekoracji rzeźbiarskiej.  

Ryc. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Romańskie nawiązania do architektury późno rzymskiej i staro chrześcijańskiej. 
Od lewej: masywne kamienne  ściany jako podstawowy element konstrukcyjny, kościół San Giorgio Martire  
w Petrella Tifernina, Molise, Italia; rozplanowania bazylikowe (trójnawowe), kolegiata w Kruszwicy, Polska i 

katedra w Spirze, Niemcy; rozplanowanie centralne, na planie okręgu, kaplica zamkowa św. Mikołaja  
w Cieszynie, Polska; wnętrze nawy głównej sklepionej kolebką z gurtami, bazylika San Saturino w Tuluzie, 
Francja; kamienne arkady (łęki) w bazylice Sant’Ambrogio w Mediolanie, Lombardia, Italia; płaskorzeźba 

tympanonu romańskiego w opactwie San Clemente w Castiglione a Casauria, Abruzja, Italia.  

Fotografie i rysunki skopiowane z INTERNETU     
 

PROTOROMAŃSKIE POCZĄTKI 
(przed romańska architektura Ottonów i Kapetyngów, tj. romanizm wczesny, „pierwszy”) 

Nie sposób wyznaczyć dokładną cezurę (granicę) stylową pomiędzy 
architektonicznymi osiągnięciami doniosłej, choć krótkotrwałej epoki karolińskiej a dziełami 
zaliczanymi do pełnej już romańskiej stylistyki. Świat karoliński w ciągu IX (X) wieku, na skutek 
ciągłych niepokojów wojennych, w tym inwazji wikingów, Arabów i Madziarów ulegał 
rozproszeniu, a wiele jego świadectw materialnych pełnemu zniszczeniu. Jednakże idea 
cesarstwa Karola Wielkiego w znaczącym stopniu powróciła do „Środkowej Europy” w ramach 
aktywności politycznej i kulturalnej Ottona I Wielkiego, koronowanego w Rzymie na „świętego 
cesarza rzymskiego” w 962 roku. Mianem sztuki (i architektury) ottońskiej („renesansu 
ottońskiego”) umownie określa się działalność artystyczną na obszarze Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego (Narodu Niemieckiego) rozkwitającą w latach ok. 950 – 1050, a uznawaną za 
kształtującą podstawy stylu romańskiego w ramach okresu nazywanego przed romanizmem 
lub protoromanizmem (patrz: t. I, rozdz. IX.6, s. 391). Pomimo swej znaczącej rangi politycznej 
cesarstwo ottońskie miało zdecydowanie mniejszy zasięg terytorialny niż Imperium 
Karolińskie. Obejmowało obszary Niemiec i część północnych Włoch, z wyłączeniem 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Laacher_See
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obszarów współczesnej Francji, na których panowali Kapetyngowie. To wtedy Niemcy i 
Francja zaczęły kształtować swoje własne kultury narodowe, choć tendencje architektoniczne 
obu regionów wykazywały wiele cech wspólnych. Budowle przed romańskie, zarówno Ottonów 
jak i Kapetyngów w znacznym stopniu uległy zniszczeniu lub zostały gruntownie zmienione w 
kolejnych stuleciach. Wbrew ottońskiej dominacji politycznej, sztuka tego kolejnego Cesarstwa 
Rzymskiego nie wyszła poza granice terytoriów niemieckich. Wzorce romańskie stopniowo 
obejmujące cały kontynent europejski rozprzestrzeniały się bardziej z rejonów królestwa 
Francji. Tak więc, choć sztuka ottońska uznawana jest za prekursorską dla romanizmu, to styl 
ten w swych najbardziej okazałych formach wiązany jest z terytoriami Francji, która zresztą 
bardzo szybko, bo już w poł. XII wieku weszła na drogę formowania architektury gotyckiej.  

Ryc. 67, 68, 69, 70. Cesarstwo Ottońskie. Od lewej: państwo Ottona I w latach 936 – 972, z oznaczeniem 
kierunków najazdów węgierskich (kolor czerwony); Otton I przyjmujący hołd od króla Italii Berengara II 
(ikonografia); Cesarstwo Rzymskie w czasach Ottona III (koniec X w.); Otton III na tronie (miniatura).  

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 71, 72, 73, 74, 75. Wieloczłonowa kubiczność obiektów przed romańskiej architektury sakralnej   
w Cesarstwie Ottonów. Od lewej: schemat kościoła św. Jerzego na wyspie Reichenau, Niemcy IX/X w.; model 
rekonstrukcyjny bazyliki Santa Maria Maggiore w Lomello (Lombardia, północne Włochy) i baptysterium San 
Giovanni ad Fontes; kościół kanoniczek w Gernrode, Niemcy, 2 poł. X w.; kościół św. Michała w Hildesheim, 

Niemcy, 1010 – 1033; widok kościoła San Michele w Oleggio (Piemont, północne Włochy), 973. Ryc. 71, 73, 74, 
[z:] Wilfried Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, 

„Świat Książki”, Warszawa 1996, s. 78, 79; fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
W ramach architektury niemieckich Ottonów i francuskich Kapetyngów kształtował się 

kanon formalny sztuki romańskiej, którego podstawowe założenia specjaliści odczytują z 
wielu zabytków zachowanych i z odkrywanych śladów archeologicznych. Wśród 
charakterystycznych rozwiązań kompozycyjnych wymienia się (m.in.: Koch, Style …, op. cit., 
s. 74 nn): 1. układy podłużne bazylikowe; 2. budowle centralne; 3. wieloczłonowa kubiczność 
brył (por. ryc. 71 – 75); 4. przestronność wnętrz bazylikowych; 5. mocne akcentowanie 
krańców budowli (po stronie wschodniej i zachodniej); 6. apsydy wieńczące prezbiterium i 
nawy boczne; 7. ambity (obejścia) chóru (prezbiterium); 8. wyraziste podziały ścian wnętrz z 
zastosowaniem kolumn i nisz; 9. przemienność podpór międzynawowych; 10. moduł podziału 
naw na przęsła, powielający centralne pole transeptu; 11. na terytoriach niemieckich częste 
stosowanie dwóch transeptów; 12. w obszarach Francji dominujące bazyliki podłużne na 
planie krzyża łacińskiego, z jednym transeptem; 13. w kościołach pielgrzymkowych Francji 
mocno rozbudowane chóry ( tzw. prezbiteria schodkowe, por. ryc. 83), często z obejściami i 
wieńcami kaplic (ambitami –  patrz: ryc. 81, 82, 84 i ryc. 110); 14. wieże flankujące transepty; 
15. krypta pod prezbiterium lub pod westwerkiem; 16. sklepienia kolebkowe, krzyżowe, 
kolebkowe z lunetami; klasztorne lub stropy drewniane; 17. typ głowicy kostkowej oraz 
dowolność jej zdobień rzeźbiarskich (niekiedy z luźnymi nawiązaniami do stylistyki korynckiej); 
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18.  nisze (blendy) w licu ścian zewnętrznych; 19. fryzy arkadowe (galeryjki arkadowe) i ślepe 
arkady; 20. krycie budowli dachami dwu i czterospadowymi.  

Ryc. 76, 77, 78, 79, 80. Niektóre elementy kompozycyjne charakterystyczne dla architektury Ottonów 
 (i Kapetyngów). Od lewej: schematy przemienności podpór (typ nadreński i typ dolnosaski); wnętrze krypty pod  

  westwerkiem (opactwo w Corvey, Niemcy), koniec IX w.; krypta halowa z gotyckim sarkofagiem katedry  
w Essen, poł. XI w.; ślepe arkady ściany korpusu kościoła kanoniczek w Freckenhorst, Niemcy, XI w.;   

nisze w murach zewnętrznych katedry w Essen, 1 poł. XI w. Rysunki, [z:] Koch, Style w architekturze…,  
op. cit., s. 77 

 Ryc. 81, 82, 83, 84, 85, 86. Przykłady przed romańskiej architektury Kapetyngów (na terenach Francji). Od lewej:  
rysunek perspektywiczny ambitu (obejścia chóru z wieńcem kaplic na planach prostokątnych) kościoła opactwa  

benedyktyńskiego Saint-Philibert  w Tournus, Francja, ok. 950; rzut poziomy ambitu kościoła Saint-Philibert   
 w Tournus; rzut poziomy kościoła św. Piotra i Pawła opactwa benedyktyńskiego w Cluny (faza II, 981) z chórem   
 „schodkowym” (uskokowym, pierwsze zastosowanie), Francja; plan romańskiego kościoła w Vignory, Francja,  
  ok. X. w., z obejściem i wieńcem kaplic na planach półokręgów; głowice z dekoracjami rzeźbiarskimi kościoła  
  Saint-Philibert  w Tournus (z transeptu i z nawy głównej). Ryc. 81, [z:] Koch, Style w architekturze…, op. cit.,  

 s. 75; ryc. 82 – 84, tamże, s. 76; fotografie głowic skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Przykłady głowic przed romańskich w budowlach Ottonów (Niemcy) i Kapetyngów 
(Francja). Od lewej: głowica z dekoracją figuralną i motywem ząbkowym z kościoła kanoniczek św. Cyriaka  

w Gernrode, Niemcy, 2 poł. X w.; głowica z nasadnikiem (impostem) z krypty św. Wiperta w Quedlinburg, Niemcy,  
X w.; głowica „grzybkowa” z krypty św. Wiperta w Quedlinburg, ok. 1020; głowica kostkowa z impostem z kościoła 
św. Michała w Hildesheim, Niemcy, po 1010; głowica z dekoracją figuralną z kościoła w Rasdorf, Niemcy, ok. IX-X 

w.; głowica ze stylizowanym ornamentem akantowym z kościoła St-Laurent w Grenoble, Francja; głowica filara 
przyściennego z katedry w Essen, Niemcy, X w. Rysunki, [z:] Koch, Style w architekturze…, op. cit., s. 76  

 
Do najwybitniejszych zabytków przed romańskiej architektury ottońskiej zaliczany jest 

kościół  Św.  Michała w Hildesheim (Michaeliskirche), z regionu Dolnej Saksonii. Obiekt ten, 
przywrócony do stanu przed romańskiego, wraz z odbudowaną ze zniszczeń II wojny 
światowej katedrą sięgającą swymi początkami połowy IX wieku, w 1985 roku wpisany został 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kościół św. Michała wznoszony był od 1001 do 
1033 roku jako benedyktyńska świątynia klasztorna. Odznacza się perfekcyjnym, klarownym 
układem planistycznym, rygorystycznie geometrycznym, z powtarzalnymi przęsłami – 
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modułami konsekwentnie występującymi w transeptach i w nawie głównej (patrz: ryc. 100). W 
tak rozdysponowanym układzie planistycznym i bryłowym uzyskano pełnię matematycznej 
wręcz harmonii. Oryginalność koncepcji architektonicznej, dobitnie uwypuklona w 
zewnętrznych widokach całości świątyni, polega na rezygnacji z mocno akcentowanej fasady 
(westwerku). Pojawiła się natomiast charakterystyczna równoprawna dwustronność budowli, 
w której wejścia uformowano w podłużnych zewnętrznych ścianach naw bocznych (północnej 
i południowej; ryc. 94). Wydłużony dwu transeptowy plan, po stronie zachodniej zakończono 
prezbiterium (chórem) z ambitem, a po stronie wschodniej trzema półkolistymi apsydami. 
Kubiczna wieloczłonowość, z wyrazistym różnicowaniem wysokości poszczególnych części 
(nawa główna, nawy boczne, transepty, wieże środkowe i boczne zespolone z transeptami) 
stwarza nastrój zarówno dynamiki budowli jak i dostojnej i wytwornej proporcjonalności. Wśród 
szczegółowych rozwiązań architektonicznych wnętrza na specjalną uwagę zasługuje 
wyrafinowana przemienność podpór  w potrójnym rytmie: 2 kolumny, 1 filar, 2 kolumny, 1 filar 
itd. (ryc. 95, 96). Pod chórem zachodnim ukształtowano niewysoką kryptę (ryc. 97). 

Ryc. 94, 95, 96, 97. Kościół św. Michała w Hildesheim, Niemcy  (architektura ottońska). Od lewej: bryła budowli  
z oznaczonymi wejściami w nawie bocznej (południowej), widok historyczny z 1662 roku; fragment wnętrza nawy 

głównej z przemiennością podpór w rytmie potrójnym (dwa ujęcia fotograficzne); fragment wnętrza krypty 
urządzonej pod chórem. Rycina i fotografie skopiowane z INTERNETU  

(chiesa San Michele; kościół św. Michała)   

Ryc. 98, 99, 100, 101, 102. Niektóre zabytki architektury ottońskiej. Od lewej: widok ogólny kościoła św. Michała 
w Hildesheim; przekrój (u góry) i plan (na dole) kościoła św. Michała w Hildesheim; westwerk kościoła św. 

Pantaleona w Kolonii, Niemcy, 966 – 980;  bryła katedry Świętych Marcina i Szczepana w Moguncji (Mainz), 
Niemcy. Fotografie i rysunki skopiowane z INTERNETU 

 
Interesująco prezentuje się również kościół św. Pantaleona w Kolonii, wzniesiony na 

terenie starożytnych obszarów miasta (ryc. 101). Pierwotna świątynia powstała tu pomiędzy 
IV a VI/VII wiekiem i została przebudowana około 966 – 980 jako jednonawowy benedyktyński 
kościół opacki. Do dziś zachował się wczesno romański westwerk i nawa główna, później ujęta 
nawami bocznymi. Obiekt zaliczany jest do specyficznej odmiany stylowej ukształtowanej na 
terytoriach Lombardii. Charakterystyczne jest zastosowanie lizen, fryzów arkadowych i 
ślepych arkadowań. Także katedra Świętych Marcina i Szczepana w Moguncji (Mainz), 
budowana od roku 978, w ramach nurtu przed romańskiej architektury niemieckiej stanowi 
przykład katedry „cesarskiej”, o dwóch chórach ujmujących bazylikowy korpus. Nawiązuje do 
wzorców karolińskich i wczesno chrześcijańskich. W obecnym kształcie stanowi przykład wielu 
kolejno po sobie następujących nawarstwień (faz historyczno-kompozycyjnych). Stanowi też 
jeden z największych w Europie zespół średniowiecznych i nowożytnych pomników grobowych 
arcybiskupów mogunckich. 
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Wśród budowli powstałych na terytoriach dzisiejszej Francji pod panowaniem 
Kapetyngów do znakomitszych zaliczany jest kościół Saint-Philibert w Tournus (Burgundia), 
budowany od 1008 do poł. XI w., z uzupełnieniami z ok. 1120. Często klasyfikowany jako „po 
karoliński”, stanowi reprezentatywny przykład „surowości” najwcześniejszego („pierwszego”) 
romanizmu francuskiego. Wzniesiony na podłużnym trójnawowym planie bazylikowym 
posiada wyraziście wyodrębniony po stronie wschodniej chór z półkolistym obejściem 
poszerzonym o wieniec kaplic, które ukształtowano zarówno w przyziemiu czyli właściwym 
poziomie świątyni jak i w krypcie. Po stronie zachodniej uformowano trójprzęsłowy narteks 
stanowiący nawiązanie do wzorów staro chrześcijańskich. Także nawa główna pierwotnie 
posiadająca otwartą więźbę dachową, rozwiązaniem tym wpisywała się w modele bazylik 
wczesno chrześcijańskich. Wkrótce jednak wprowadzono do niej sklepienia kolebkowe 
ułożone w oryginalnym, poprzecznym układzie (znanym już z bazyliki Maksencjusza i 
Konstantyna w Rzymie; por. t. I, rozdz. VII.4, s. 269 n, ryc. 368 - 371), oddzielne dla 
poszczególnych przęseł (ryc. 103, 110).  Nawy boczne od początku przykryte były sklepieniami 
krzyżowymi. Specjaliści oceniają, że zastosowane tu sklepienia stanowiły pionierską próbę 
skonstruowania przekryć ognioodpornych. W fasadzie (westwerku) wyeksponowano strukturę 
surowego kamienia, z delikatnie znaczonymi podziałami architektonicznymi w postaci 
pionowych lizen i poziomych, skromnych fryzów arkadowych (ryc. 113).  

Ryc. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113.  Kościół Saint-Philibert w Tournus  (francuski zabytek 
wczesno romańskiej architektury Kapetyngów). Od lewej: widok sklepienia nawy głównej (kolebki poprzeczne); 
rzut poziomy przyziemia; przekrój podłużny; przekroje poprzeczne i plan krypty z ambitem i wieńcem kaplic (na 
dole); widok nawy bocznej poprzez arkady nawy głównej (u góry); wnętrze obejścia (ambitu), (u góry z prawej); 

przęsła sklepień nawy głównej (kolebki poprzeczne) i bocznej (sklepienia krzyżowe); fragment dekoracji 
rzeźbiarskiej; widok fasady (westwerku). Fotografie i rysunki skopiowane z INTERNETU 

 
Rangę wyjątkową i wybitną zyskał benedyktyński kompleks opacki w Cluny 

(Burgundia; por. tom I, rozdz. IX.5, s. 380 n i ryc. 150 - 153). W drodze stopniowej rozbudowy 
stał się on wielkoprzestrzennym kompleksem klasztornym, w XI wieku najważniejszym w 
regionie. Założony był w 910 roku, zrazu z niewielkim i dość prostym kościołem poświęconym 
w 927 roku (nazywanym przez badaczy: CLUNY I). W latach 955 - 981 rozbudowany został w 
okazały zespół kościelno-klasztorny, ze świątynią nakrytą sklepieniem kolebkowym 
zrealizowanym dopiero w 1010 roku (CLUNY II). Dalsze przekształcanie i powiększanie 
wieloczłonowego obiektu zapoczątkowano w 1088 roku i trwało do roku 1130 doprowadzając 
do powstania tu w tamtym okresie największej świątyni chrześcijaństwa (CLUNY III), 
wzniesionej obok kościoła „Cluny II”. Obecnie mamy do czynienia ze zrujnowanymi resztkami 
(strefa archeologiczna), gdyż zabudowania opackie zniszczone zostały podczas rewolucji 
francuskiej, w 1790 roku, a w dwadzieścia lat później ich pozostałości były rozbierane i 
sprzedawane jako materiał budowlany, a to w ramach  aktywności post rewolucyjnych 
czynników społecznych nazywających się wtedy „oświeconymi”. Przyjmuje się, że w ramach 
inwestycji powstających tu w ciągu trzech stuleci (X – XII w.) doprowadzono do faktycznej 
realizacji zawartych we wzorcowej, pochodzącej z ok. 820 roku koncepcji klasztoru Sankt 
Gallen (por. tom I, rozdz. IX.5, s. 380 i ryc. 145 – 149).  
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W sensie organizacji życia zakonnego opaci z Cluny zrezygnowali z wcześniej 
występującej autonomii poszczególnych klasztorów benedyktyńskich na rzecz przejęcia przez 
ośrodek w Cluny kontroli nad ponad 1450 klasztorami całej kongregacji (w tym 100 poza 
terenami Francji). Obiekt znany jest również z tzw. reformy kluniackiej z przełomu X/XI w. 
dotyczącej przywracania pierwotnej reguły benedyktyńskiej. Opactwo zostało uniezależnione 
od władzy zarówno świeckiej jak i kościelnej pozostając pod bezpośrednim zwierzchnictwem 
papieża. Utworzona przywilejem papieskim kongregacja (zgromadzenie klasztorów) 
pozwalała na propagowanie i wprowadzanie reformy w różnych klasztorach indywidualnych. 
Dawała też podstawy utrzymania klasztorów w ramach dóbr ziemskich i dysponowania 
ofiarami pieniężnymi. Benedyktyni działający pod przewodnictwem ośrodka w Cluny położyli 
wielkie zasługi na polu liturgii, ale także nauki, kultury, sztuki oraz rozwoju rolnictwa.  Od XII 
wieku stopniowo tracili jednak na znaczeniu na rzecz rozwijającej się sieci zgromadzeń 
cysterskich. 

Ryc. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Opactwo benedyktynów w Cluny (Burgundia, Francja). Od lewej u góry:  
bryła kościoła nazywanego Cluny II (rysunek rekonstrukcyjny); rozplanowanie zabudowań klasztornych  

z kościołem Cluny II (955 – 981); miniatura średniowieczna przedstawiająca konsekrację ołtarza kościelnego 
celebrowaną przez opata, który wkrótce, w 1088 roku został papieżem Urbanem II; plan kościoła Cluny III (1088 – 
1150). Od lewej na dole: widok kompleksu opackiego z kościołem Cluny III, rekonstrukcja stanu z 1 poł. XII wieku; 

rysunek rekonstrukcyjny bryły kościoła Cluny III (XII wiek); widok kompleksu opackiego w Cluny w 1750 roku 
(ikonografia historyczna) rejestrujący stan zabytku kilkadziesiąt lat przed jego zniszczeniem w czasie rewolucji 
francuskiej. Ryc. 115, [z:]  Dawid Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001, s. 102, ryc. 125; 

pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU  
 
Zaliczany do architektury wczesno romańskiej główny kościół opacki CLUNY II w 

swych założeniach kompozycyjnych wywodził się z karolińskich świątyń IX wieku, takich m.in. 
jak: Saint-Philibert-de-Grandlieu w Déas, czy Saint-Germain w Auxerre, sam stając się wkrótce 
wzorcowym dla wielu kolejnych europejskich budowli sakralnych. Zakomponowany został w 
klarownym układzie planistycznym jako trójnawowa bazylika z wyraźnie zarysowanym 
transeptem (ryc. 115). Dziś znany jedynie ze śladów archeologicznych, w ramach układu 
poprzecznego, po swojej zachodniej stronie poprzedzony był atrium podcieniowym z 
narteksem wprowadzającym do korpusu budowli. Siedmioprzęsłowa, szeroka nawa główna 
obustronnie ujęta była wąskimi nawami bocznymi, przekraczającymi transept, a zakończonymi 
niewielkimi apsydami flankującymi prezbiterium. Obszerny, wydłużony chór (prezbiterium)  
zamknięto półkolistą apsydą. Pomiędzy tymi elementami uformowano charakterystyczne dla 
francuskiej architektury romańskiej specyficzne obejście (ambit, tu nazywany deambulatorio) 
Dodatkowe małe apsydy uformowano we wschodnich ścianach nawy poprzecznej (transeptu). 
Ostatecznie więc powstał tu specyficzny, rozpowszechniający się w innych obiektach, 
„schodkowy” układ apsyd. Podobnie jak rozplanowanie, także i charakterystyczna dyspozycja 
bryły Cluny II (ryc. 114) często była powielana w innych regionach Europy, w tym głównie 



 

16 
  

część zachodnia obiektu, tj. atrium z narteksem i niewielkimi dzwonnicami oraz z okazałą 
wieżą górującą na skrzyżowaniu naw podłużnej i poprzecznej. Wśród bardziej znanych 
naśladownictw opisywanej świątyni wymienia się przykładowo kościół katedralny Santa 
Reparata we Florencji, w jego fazie z XI – XII wieku (prace budowlane głównie około 1055 
roku), wzniesiony na miejscu świątyni wczesno chrześcijańskiej (IV/V w.), przebudowanej w 
epoce karolińskiej, a poprzedzającej dzisiejszą, słynną florencką katedrę gotycką (z 
neogotyckimi przeróbkami). Inny przykład to Duomo di Catania, tj. katedra w Katanii, 
zbudowana w latach 1086 – 1094, zniszczona trzęsieniem ziemi w 1169 roku (obecnie 
barokowa). Uznawana jest ona za najstarszy przykład wpływu Cluny II na sakralną architekturę 
arabsko-normańską występującą na terytoriach powstałego w 1130 roku Królestwa Sycylii.  

Ryc. 121, 122, 123, 124, 125. Przykłady kościołów romańskich inspirowanych kompozycją świątyni Cluny II.  
Od lewej: kościół Santa Reparata we Florencji, wizualizacja bryły wewnątrz dzisiejszej katedry florenckiej; próba 

rekonstrukcji (wizualizacja domniemanego kształtu) kościoła Santa Reparata we Florencji w fazie romańskiej; 
ślady archeologiczne posadzki mozaikowej z wczesno chrześcijańskiego (pierwszego) kościoła Santa Reparata  

we Florencji; rozplanowanie Santa Reparata i baptysterium (kolor zielony) w konfrontacji z rozplanowaniem 
katedry (Duomo) we Florencji; zachowany fragment ściany katedry romańskiej (XI w.) w Katanii (Sycylia).  

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Wczesno romańska świątynia kluniacka wraz ze stale rosnącą rangą opactwa Cluny w 
świecie chrześcijańskiej Europy oraz narastającym napływem wiernych, szybko stała się zbyt 
ciasna dla realizowania swych zadań kultowych. Powstała więc, wspomniana już budowla 
kolejna, w pełni romańska (por. rozdz. I.4, s. 40), z sygnałami gotyku (np. zewnętrzne 
przypory), znana jako Cluny III (1088 – 1130), która w następnych stuleciach zyskała pewne 
akcenty zdecydowanie gotyckie (ryc. 126). 

Ryc. 126, 127, 128. Strefa archeologiczna opactwa w Cluny. Od lewej: gotyckie sklepienia apsydy; pozostałości 
budowli romańskiej (Cluny II/III), dwa zdjęcia. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W ramach kluniackich kościołów Burgundii, z racji swej szczególnej oryginalności na 

uwagę zasługuje kościół Saint-Bénigne w Dijon (ryc. 130), datowany na lata 1001 – 1018, 
realizowany z inicjatywy opata Wilhelma z Volpiano, a wznoszony zapewne przez 
rzemieślników z Italii oraz miejscowych. Jego zamysł kompozycyjny oceniany jest wysoko 
przez historyków sztuki. Uznany został za obiekt, w którym wystąpiła pełna inwencji twórczej 
synteza doświadczeń architektonicznych X wieku. Obecnie w jego miejscu wznosi się katedra 
gotycka, a hipotetyczny kształt budowli wczesno romańskiej badacze architektury wczesno 
romańskiej próbują odtwarzać z zachowanych szczątków archeologicznych. Wedle koncepcji 
prof. Conanta budowla, która osiągnęła długość blisko 100 metrów łączyć miała w sobie cechy 
architektury karolińskiej i niemieckiej. Całość poprzedzono westwerkiem, a pięcionawowy 
korpus nawiązywał do kształtów bazylik wczesno chrześcijańskich. Sklepienia kolebkowe 
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skonstruowano wedle wzorców burgundzkich, a detal architektoniczny odznaczał się 
motywami lombardzko-romańskimi. W sylwecie bryły mocno akcentowano dziewięć wież 
stanowiących dobitne elementy wertykalne. Na przeciwległym do westwerku krańcu świątyni, 
po jej wschodniej stronie powstała rotunda z trzema koncentrycznymi wieńcami dwu i 
trójkondygnacyjnych kolumnad, z centralnie usytuowanym opaionem (okulusem), tj. otworem 
na planie okręgu, wpuszczającym do wnętrza kopuły światło dzienne. W taki oto sposób w 
jedno zespolono: monumentalność Panteonu rzymskiego z dyspozycją planistyczno-
funkcjonalną i treściową rotundy Anastasis (Zmartwychwstania) znanej z konstantyńskiej 
bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie.  

Fascynująco przedstawiają się również ślady  kolejnych faz budowy kościoła Saint 
Laurent w Grenoble (ryc. 129, 131, 132), z wyraźnym rozwarstwieniem na osiem kolejnych 
obiektów zapoczątkowanych wczesno chrześcijańską świątynią datowaną na III – IV w., z 
widocznymi śladami przed romańskiej budowli z VI – VII wieku i dominującymi w kompleksie 
zachowanymi  częściami romańskimi (XI – XII wiek). Całość opisywanej strefy sakralnej  
stanowi znaczną część utworzonego w mieście w 1986 roku, szeroko w Europie znanego 
„Muzeum Archeologicznego Saint Laurent”. 

Ryc. 129, 130, 131, 132. Wczesno romańskie kościoły Burgundii. Z lewej: plan kościoła Saint Laurent w Grenoble 
(Francja) z rozwarstwieniem na fazy historyczne od III – XVII wieku; z prawej u góry: kościół Saint-Bénigne  

w Dijon; na dole: fragmenty zachowanej architektury wczesno romańskiej w strefie archeologicznej Muzeum 
kościoła Saint Laurent w Grenoble (bryła i krypta przed romańska). Ryc. 130, [z:] Watkin, Historia architektury…, 

op. cit., s. 103, ryc. 126; pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

W ramach przed romańskich (wczesno romańskich) nurtów kompozycyjnych  w 
architekturze sakralnej miejsce znaczące, obok podłużnych układów bazylikowych zajęły 
budowle wznoszone na planach centralnych, najczęściej ośmioboku lub sześcioboku, 
niekiedy także okręgu (rotundy). Przyjmuje się, że w układzie przestrzennym nawiązywały one 
zazwyczaj do kaplicy pałacowej w Akwizgranie (por. tom I, rozdz. IX.6, s. 387 n, ryc. 204 - 
208), a więc pośrednio także do San Vitale w Rawennie (por. tom I, rozdz. VIII.5, s. 330, ryc. 
347 -354).  

Ryc. 133, 134, 135, 136, 137, 138. Wczesne przykłady romańskich budowli centralnych. Trzy rysunki od lewej: 
Ottmarsheim (Alzacja; 1030 - 1049), rysunek bryły, rzut poziomy (oktogon - ośmiobok), przekrój pionowy. Trzy 
rysunki z prawej: Essen, katedra, pierwotnie kościół kanoniczek ok. 1050, widok zewnętrzny, przekrój pionowy, 



 

18 
  

fragment rzutu – obejście i empora zachodnia chóru wzniesione na wzór kaplicy akwizgrańskiej. Rysunki, [z:] 
Koch, Style w architekturze…, op. cit., s. 80 

 
Budowle tego typu, gdy były wznoszone jako obiekty wolno stojące, stanowiły 

autonomiczny element krajobrazowy. Pojawiały się również jako wzbogacenie większej 
świątyni podłużnej. Umieszczano je wtedy na osi kościoła za apsydą wschodnią, jako rotundę 
chórową. Przeznaczano je także na mauzolea, skarbce relikwii lub kaplice Mariackie. Obiekty 
tej kategorii przykrywano odmianą sklepienia klasztornego w formie wielobocznej kopuły. 
Obejście nakrywano kolebką lub szeregiem sklepień krzyżowych.  Wewnątrz kształtowano 
kilku kondygnacyjne empory z charakterystycznymi przeźroczami arkadowymi formowanymi 
rytmem kolumienek. 

 
ARCHITEKTURA ROMAŃSKA  

ze szczególnym uwzględnieniem budowli sakralnych 
(typologie i funkcje, elementy kompozycyjne i konstrukcyjne, detale architektoniczne)  

 
Najznakomitsze dokonania architektoniczne europejskiego stylu romańskiego zawarte 

zostały nade wszystko w budowlach sakralnych, z niewielkim tylko udziałem obiektów 
świeckich takich jak: zamki, miejskie mury obronne, mosty (często przebudowywane z 
wcześniejszych obiektów rzymskich), domy mieszkalne, siedziby władz miejskich (ratusze) i 
inne budowle komunalne, domy handlowe i hale targowe, siedziby uniwersytetów. Wszystkie, 
choć pojawiały się w ramach dojrzałej romańszczyzny w XI, XII wieku, a często znacznie 
wcześniej, bo już w okresie przed karolińskim, największy swój rozkwit osiągnęły dopiero w 
stylistyce gotyckiej, a więc w okresie rozwiniętego i późnego średniowiecza.  

Ryc. 139, 140, 141, 142, 143, 144. Przykłady świeckiej architektury romańskiej. Od lewej: fragment murów 
obronnych miasta Avila (Hiszpania), XI w.; pałac warowny monarchów Anglii, Londyn, 1078; zamek Rochester, 
Anglia, XI/XII w.; wieże mieszkalne w San Gimignano (Italia, Toskania), XII/XIII w.; most w Besalù (Hiszpania),  

XI w. (XIV w.); uniwersytet w Bolonii, romańsko-gotycki (Italia, Emilia-Romania), od XI wieku. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
W ramach masowo wznoszonych świątyń chrześcijańskich, a więc typologicznej 

kategorii architektury sakralnej stylu romańskiego, utrwaliły się ich specyficzne typy związane 
z rozmaitym przeznaczeniem i charakterem użytkowania, występujące konsekwentnie także 
we wszystkich następnych epokach stylowych. Były to: 1. kościoły zakonne wraz z 
kompleksem zabudowań klasztornych (i gospodarczych); 2. kościoły pielgrzymkowe, 
związane z kultem świętych, z relikwiami i cudownymi obrazami; 3. katedry tj. kościoły 
biskupie; 4. kolegiaty czyli kościoły z kapitułą (zespołem kanoników, tj. duchownych mających 
prawo wyboru biskupów); 5. kościoły parafialne; 6. kościoły pomocnicze (filialne) w parafiach; 
7. samodzielne kaplice; 8. kościoły okazjonalne (ryc. 159). Obiekty te przy zachowaniu ogólnie 
przyjętych naczelnych zasad kompozycyjnych różniły się skalą budowli, złożonością rzutu i 
bryły, bogactwem detalu a także rozmaitym usytuowaniem terytorialnym w krajobrazach 
otwartych, wiejskich, miejskich lub w kompleksach zieleni parkowej. 
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Ryc. 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152. Podstawowe typy romańskiej architektury sakralnej (plany i bryły). 
Od lewej: kościół zakonny (Morimondo pod Mediolanem, Lombardia, Italia); kościół pielgrzymkowy, katedralny 

pw. św. Jakuba (Santiago de Compostela, 1075 – 1128, Hiszpania); katedra w Tournai, XI w., Belgia; katedra pw. 
św. Serwacego (Maastricht,, 1040 – 1180, Holandia); kolegiata pw. św. Piotra i Pawła w Kruszwicy,  

1 poł. XII w., Polska; romański kościół parafialny św. Jakuba w Sandomierzu (później dominikański); kościół 
filialny pw. św. Michała Archanioła (pomocniczy) w Rosinach (Polska, woj. zachodniopomorskie), XIII w.;  

kaplica Cormac’s, 1127 – 1134, Irlandia. Rysunki i fotografia skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159. Podstawowe typy romańskiej architektury sakralnej (kompozycja bryły). 
Od lewej: romański , zakonny kościół opactwa cystersów w Sulejowie (Polska); katedra Notre-Dame w Tournai 

(Belgia); kolegiata w Kruszwicy (Polska); kościół parafialny (później klasztorny klarysek) pw. św. Andrzeja  
w Krakowie (Polska); kościół filialny pw. św. Idziego w Inowłodzu (woj. łódzkie, Polska), XI, XII w.; kościół filialny  

pw. św. Jadwigi w Niwnicach (woj. dolnośląskie, Polska), XIII w.;  bazylika marynarzy Nostra Signora (Notre 
Dame) w Maastricht (Holandia), XI, XII w. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W ramach stałej kontynuacji i rozszerzania ukształtowanych w okresie wczesnym 

(przed romańskim, „pierwszym”) kanonów architektury sakralnej (por. s. 11 n), w czasach 

rozkwitu sztuki romańskiej powstawały budowle odznaczające się wyrazistą, łatwo 

identyfikowalną stylistyką. Były to zazwyczaj  obiekty wysokie, masywne, wieloczłonowe, 

formowane w bryły proste, kubiczne i surowe, o zwartych i harmonijnych proporcjach, 

przejrzyste w układzie spiętrzonych brył, które podporządkowane były określonej hierarchii 

liturgicznej i funkcjonalnej. Często mówi się, że w romańszczyźnie dominowała addytywność, 

tj. kształtowanie wieloczłonowych struktur kubicznych, w których poszczególne elementy 

składowe były dla widza wyraźnie i łatwo rozpoznawalne.  

Ryc. 160,  161, 162, 163, 164, 165, 166. Charakterystyczne przykłady kompozycji (i konstrukcji) brył świątyń 

romańskich. Od lewej: fasada katedry w Pizie; ukształtowanie bryły kościoła St. Martin Tours; widok zewnętrzny 

części wschodniej katedry w Spirze; kompozycja i konstrukcja kaplicy zamkowej św. Mikołaja w Cieszynie; 

kompozycja i konstrukcja kościoła św. Wojciecha w Kościelcu koło Pińczowa; ideowy schemat konstrukcji bazyliki 

romańskiej. Rysunki, [z:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2007, s. 354 

Dominującym materiałem budowlanym pozostawał kamień naturalny, zazwyczaj 
miejscowy, m.in. granit, piaskowiec, wapień. Zazwyczaj formowany był w starannie obrabiane 
bloczki – ciosy różnych rozmiarów. Układany z wydobywaniem wyrazistych wątków ścian, z 
zastosowaniem techniki opus incertum (kamienie ciosane z jednej strony, układane w 
nieregularny wzór) lub opus emplectum (zewnętrzne i wewnętrzne lico murów z ciosów 
kamiennych, z przestrzenią pomiędzy tymi warstwami wypełnionymi kruszywem kamiennym 
zalanym zaprawą).  

W rozplanowaniu (rzutach poziomych) budowli stosowano niekiedy układy centralne 
(wieloboczne lub na planie okręgu), ale typem dominującym były podłużne założenia 
bazylikowe, rozmierzone na planie krzyża łacińskiego (trójnawowe z transeptem lub dwoma 
transeptami), z mocno rozbudowaną częścią wschodnią (chór – prezbiterium) wznoszoną nad 
kryptami, często orientowane (ukierunkowane), tj. wytyczone na osi wschód – zachód, choć 
nie zawsze. W części zachodniej formowano jeden lub trzy portale flankowane dwoma 
wieżami. Wieże pojawiały się także na ramionach transeptu, a wieża główna nad 
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skrzyżowaniem naw: poprzecznej i podłużnej. Po stronie wschodniej kościołów kształtowano 
3, 5 lub 7 apsyd rozmieszczonych na zakończeniach naw: głównej i bocznych oraz przy 
ramionach transeptu (typ benedyktyński). W kościołach pielgrzymkowych pojawiały się wieńce 
kaplic otaczających półkoliste obejście ukształtowane wokół prezbiterium. Powstawały 
również świątynie dwuchórowe. W architekturze cysterskiej stosowano plany z prosto (płasko) 
zamkniętym prezbiterium, z kaplicami bocznymi przy transepcie, ale bez urządzania krypty i 
bez wież.  

 Ryc. 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175. Reprezentatywne przykłady rozplanowania (rzutów 
poziomych) kościołów romańskich.  Od lewej: San Ambrogio w Mediolanie; katedra w Trewirze; katedra  

 w Bambergu; kościół klasztorny Cluny III; katedra w Spirze; katedra St. Front w Perigueux; kościół   
 St. Maria im Kapitol w Kolonii; katedra w Tournai; bazylika Our Lady (Notre Dame) w Maastricht. Ryc. 167, 168  

i 170 - 173,  [z:] Słownik terminologiczny…, op. cit., s. 354; ryc. 169, 174, 175 skopiowane z INTERNETU  

Ryc. 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190. Charakterystyczne przykłady 
rozplanowania kościołów bazylikowych (podłużnych) oraz szczegółowego rozplanowania strony wschodniej  

z chórami, apsydami, ambitami, kaplicami. Od lewej u góry: kościół klasztorny w Hersfeld, 1038 – 1144, 
trójnawowy z transeptem, jednochórowy; kościół św. Michała w Hildesheim, 1010 – 1033, trójnawowy  

z transeptami, dwuchórowy, nieukierunkowany; katedra w Ely, po 1080, trójnawowa bazylika typu 
anglonormańskiego; katedra w Wormacji, 1125 – 1230, dwuchórowa, z systemem wiązanym (jednemu przęsłu 

nawy głównej odpowiadają dwa przęsła nawy bocznej); kościół St-Lazare w Autun, XII w., trójnawowy  
z transeptem, jednochórowy; bazylika Notre-Dame-du-Port w Clemont-Ferrand, XI – XII w., trójnawowa,  

z transeptem, prezbiterium (chór) z obejściem i wieńcem kaplic; bazylika trójnawowa, dwuchórowa w Tumie pod 
Łęczycą. Od lewej na dole: kaplice przytranseptowe w Arles; zamknięcie chóru i naw bocznych apsydami  

w Autun; kaplice schodkowe (przy transepcie, na zakończeniu naw bocznych i chóru) w Caen; układ konchowy  
(z półkopułami w kształcie muszli) w Kolonii; wieniec kaplic w Angouleme; wieniec kaplic przy ambicie w Tuluzie; 
proste (płaskie) zamknięcie chóru i kaplic transeptu w kościele cysterskim w Fourness; ambit z wieńcem kaplic 
oraz prostokątne kaplice przy transepcie (obustronne) w kościele cysterskim w Claivaux. Ryc. 176 – 181, [z:] 

Koch, Style w architekturze…, op. cit., s. 97; ryc. 182 – 190 skopiowane z INTERNETU 

 
Istotną rolę w kształtowaniu charakteru formalnego i nastroju świątyń romańskich 

odgrywały przykrycia naw. W budowlach wcześniejszych, występujących (i do dziś 

zachowanych) w wielu krajach Europy Zachodniej, powszechne było stosowanie otwartych 

wiązań dachowych lub płaskich stropów drewnianych (tzw. typ pułapowy), tworzących 

specyficzny, mocno wyczuwalny klimat dostojeństwa i tajemniczości. Stopniowo, zwłaszcza 

od końca XI wieku zastępowano je sklepieniami, głównie kolebkowymi wzmacnianymi niekiedy 

gurtami. Pojawiały się także sklepienia krzyżowe (lub klasztorne), coraz częściej z żebrami 
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(krzyżowo-żebrowe). Wprowadzano również kopuły na trompach, tamburach lub 

pendentywach, a w apsydach półkopuły. 

Ryc. 191, 192, 193, 194. Otwarte więźby dachowe i drewniane stropy w nawach kościołów romańskich. Od lewej: 
San Miniato al Monte we Florencji; kościół opacki Cerrate, w Squinzano (rejon Lecce, Italia); bazylika San 

Gavino, w Porto Torres, Sardynia; Santa Maria Maggiore, w Tuscania (Lacjum, Italia).  
Fotografie skopiowane z INTERNETU  

 
Przesklepione nawy główne dzielono na przęsła o narysie kwadratu (później 

prostokąta), stosując często system wiązany, tj. dzielenie węższych naw bocznych na przęsła 
mniejsze, tak że dwa z nich obejmowały pełny wymiar boku większego przęsła nawy głównej. 
Podział taki podkreślany charakterystycznymi detalami architektonicznymi, w tym służkami 
podtrzymującymi gurty i żebra sklepienne, prowadził do uzyskiwana wyrazistej artykulacji i 
równowagi w podziałach poziomych (arkady, empory, triforia, pasy ścian pełnych) 
podporządkowanych rytmowi rozczłonkowań pionowych.   

Ryc. 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204. Charakterystyczne sklepienia świątyń romańskich.  
Z lewej: przykład systemu wiązanego (dwa przęsła naw bocznych odpowiadają jednemu przęsłu nawy głównej).  

W pasach: górnym i dolnym - schematy rysunkowe (aksonometrie) oraz zdjęcia istniejących sklepień: 
kolebkowych z gurtami, krzyżowo-żebrowych (dwa zdjęcia); klasztornych; krzyżowych (rysunek i zdjęcie); 

krzyżowo-żebrowych (dwa rysunki). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Zdobienia ścian zewnętrznych, zwykle w postaci kamiennego rzeźbiarskiego detalu 

architektonicznego odznaczały się daleko idącą powściągliwością ale i wdziękiem wyrazu 

artystycznego oraz starannością wykonania. W asortymencie motywów dekoracyjnych 

znajdowały się lizeny, półkolumienki, blendy arkadowe, ślepe galeryjki arkadowe, ornamenty 

wstęgowe kształtowane zazwyczaj jako fryzy arkadowe lub pasma ornamentów 

geometrycznych, a także motywów roślinnych i zwierzęcych, poziome gzymsy pośrednie i 

koronujące, archiwolty otworów wejściowych (i okiennych), laskowania i maswerki 

wypełniające pola rozet. Te ostatnie bardziej charakterystyczne były  dla architektury gotyckiej, 

ale pojawiały się już w niektórych obiektach romańskich. Cechą naczelną wszystkich 
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wymienionych tu zdobień było  ich konsekwentnie logiczne rozmieszczanie w licach ścian 

zewnętrznych, tak aby podkreślać dyspozycję przestrzenną wnętrz. 

Ryc. 205, 206, 207, 208, 209. Detal architektoniczny (rzeźbiarski) ścian zewnętrznych świątyń romańskich 
podkreślający ukształtowanie ich wnętrz. Od lewej: fasada katedry w Parmie (Italia), pocz. XII w.; fryz arkadowy i 
ślepa galeryjka arkadowa fasady katedry w Parmie; ślepa galeryjka arkadowa i rozeta fasady bazyliki San Zeno 
Maggiore w Weronie (Italia), pocz. XII w.;  fasada katedry w Bitonto (Puglia – Italia), XI w.; bazylika San Gavino  

w Porto Torres (Sardynia), widok elewacji z apsydą. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W ramach form fryzów ornamentowych (pasmowych) występujących w sakralnej 

architekturze romańskiej szczegółowo wymieniane są (wg Koch, Style…, 1996, op. cit., s. 95; 
z drobnymi korektami nazewnictwa): pilaste, zygzakowe, ząbkowe, meandrowe, maszkarony, 
astragalowe, rombowe, plecionki rombowe z główkami ćwieków, diamentowe, rolkowe, 
szachownicowe (kostkowe), sznurowe, arkadkowe, z przeplatanych arkadek, krążkowe, 
płytkowe (tafelkowe), w rybią łuskę (łuskowe), plecionkowe, wiciowe, zoomorficzne, 
zwielokrotnione blendy arkadowe (tabl. III).   

Tabl. III. Schematy szczegółowych odmian romańskich pasmowych fryzów ornamentowych. Rysunki, [z:] Koch, 
Style…, op. cit., s. 95 

 
Wyraziście rozczłonkowane bryły, piętrzone proporcjonalnie w układach ortogonalnych 

(jak już podkreślano wcześniej), dobitnie odzwierciedlały podziały wewnętrzne budowli 

odpowiadające przeznaczeniu funkcjonalnemu i liturgicznemu świątyni (por. ryc. 27 – 30 na s. 

6; oraz ryc. 153 – 159 na s. 19). Dodajmy, że wszystkie opisane tu cechy kompozycyjne w 

pełni wystąpiły w obiektach sakralnych architektury romańskiej powstających na terytoriach 

Polski w okresie od końca X do końca XIII wieku (patrz rozdz. II. 1). 

PŁASKORZEŹBA ROMAŃSKA, FIGURKI MARYJNE 
 
Niektóre detale architektoniczne zyskiwały wysoki poziom kamieniarstwa i 

estetycznych walorów rzeźby. A ta rozwijana była głównie we wnętrzach w postaci płaskorzeźb 
zdobiących kapitele, czasem trzony kolumn i zworniki żeber sklepiennych, także scen 
figuralnych i narracyjnych umieszczanych na płytach nagrobnych. Zwłaszcza w okresie 
romanizmu rozwiniętego częste stawały się rzeźbiarskie dekoracje archiwolt w fasadach oraz 
w polach specyficznych „tympanonów”, zamkniętych wycinkiem okręgu, a umieszczanych 
ponad otworami bramnymi. Występowały też specjalnie kształtowane fryzy o tematyce 
religijnej zdobiące elewacje, a we wnętrzach ścianki ambon, chrzcielnic, sarkofagów. Ta 
charakterystyczna, kamienna rzeźba romańska ściśle podporządkowywana więc była ramom 
architektonicznym. Odznaczała się wysokim stopniem ekspresji, z postaciami w pozach 
dynamicznych lub statycznych, częściowo naturalistycznych ale ze zniekształconymi 
proporcjami, w tym z wydłużaniem tułowia  w przedstawieniach sylwetek ludzkich. Warstwę 
treściową, w sensie narracyjnym czerpano zazwyczaj ze Starego i Nowego Testamentu i z 
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Żywotów Świętych (swoista, kamienna odmiana biblia pauperum). Wprowadzano też motywy 
zwierzęce (zoomorficzne), roślinne i geometryczne plecionki. W reliefach zapisywano rozmaite 
znaczenia symboliczne, najogólniej sprowadzające się do walki dobra ze złem. 

Ryc. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216. Przykłady romańskiej płaskorzeźby architektonicznej. U góry tympanony  
i archiwolty portali świątyń, od lewej: przykład z Piemontu, XII w.; trzy fragmenty portali w Vézelay (Francja).  
Na dole sceny narracyjne płaskorzeźb w fasadach katedr romańskich, z lewej i z prawej: duomo w Modena,  

XI w.; pośrodku duomo w Parmie. Fotografie skopiowane z INTERNETU   
 
Wśród rzeźbiarskich detali architektonicznych na szczególną uwagę zasługują 

kapitele. Te, w zestawieniu z antycznymi wzorcami grecko-rzymskimi odznaczały się 
niespotykaną w starożytności oryginalnością i fantazyjnością formalną, rozwijającą 
konsekwentnie charakter zdobnictwa wprowadzanego na terytoriach europejskich już w 
okresie przed karolińskim (por. t. I, rozdz. IX.4, ryc. 67 – 72 na s. 371) w splocie tradycji 
lokalnych ze zdobniczymi tendencjami bizantyńskimi. Bogactwo i różnorodność motywów 
dekoracyjnych podkreślana była głębokim reliefem budującym wyraziste efekty 
światłocieniowe. Kształtowanie wielopostaciowych scen narracyjnych stawało się możliwe 
dzięki stosowaniu kolumn zdwojonych (bliźniaczych) a nawet zwielokrotnionych, lub dzięki 
zespalaniu w jednorodną całość kapiteli występujących obok siebie. 

 

Ryc. 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231. Przykłady kapiteli romańskich  
ze świątyń z terenów Italii i Hiszpanii, XI i XII wiek. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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W zdobnictwie reliefowym charakterystyczne były także, powszechnie stosowane 
motywy plecionki wprowadzane na zworniki żeber sklepiennych, kapitele kolumn i filarów, w 
archiwoltach i półkolumnach portali, a także jako fryzy pasmowe (wstęgowe). Odkuwano je w 
kamieniu, a stopniowo również kształtowano w cegle. 

Ryc. 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242.  Plecionki w romańskiej architekturze sakralnej.  
W pasie górnym z lewej: cztery przykłady plecionek ceglanych w późno romańskiej bazylice św. Jakuba 

w Sandomierzu (Polska); z prawej: dwa zworniki z kościoła cysterskiego w Koprzywnicy (Polska), XIII w. W pasie 
dolnym od lewej: dwa przykłady plecionek na kapitelach z opackiego kościoła w Moissac (Francja); dwa kapitele  
z plecionkami z kościoła św. Michała w Cisnadioara (Rumunia), XIII w.; fryz plecionkowy w kościele Santa Maria 

Maggiore w Pianella (Abruzja, Italia). Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU 
 

Ważnym  nurtem twórczości romańskiej stało się snycerstwo, czyli sztuka (i rzemiosło) 
rzeźbienia w drewnie. W tym zakresie ważnymi świadectwami artystycznych dokonań stały się 
nade wszystko kultowe (Maryjne) figurki „Maryi Królowej z Dzieciątkiem”, potocznie nazywane 
Madonnami. Zazwyczaj niewielkich rozmiarów (kilkadziesiąt cm wysokości), często 
polichromowane i złocone, przybierały zazwyczaj postać Matki Bożej Tronującej, lub w 
przedstawieniach samodzielnych (wertykalnych, frontalnych). Charakterystyczne w nich było 
zachwianie naturalnych proporcji ciała ludzkiego polegające na wyraźnym powiększeniu 
(przerysowaniu) głowy i tułowia w stosunku do dolnej części postaci oraz eksponowanie figurki 
Dzieciątka Jezus.  

Ryc. 243, 244, 245, 246, 247, 248. Romańskie figurki Maryjne (Madonny). Od lewej: Madonna z katedry w Essen 
(Niemcy), 980, drewno pokryte płatkami złota;  Tronująca Madonna, 1180 - 1200 (Owernia, Francja), 

przechowywana w Metropolitan Museum of Art (Nowy Jork); Madonna z Dzieciątkiem, XII w.; chór bazyliki Orcival 

(Francja); „Złota Madonna” z kościoła Mariackiego w Dortmundzie (Niemcy), ok. 1230; Madonna z Montserrat – 
patronka Katalonii, drewniana pozłacana, XII wiek; Madonna z kościoła NMP w Goźlicach (Polska), XIII w. 

(Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
MALARSTWO, WITRAŻE 

 i inne sztuki mniejsze  
(sprzęty liturgiczne, w tym kielichy mszalne, relikwiarze, krucyfiksy, miniatury) 

 
Malarstwo romańskie, podobnie jak płaskorzeźba, wiązane było zazwyczaj z 

architekturą sakralną. Stanowiło istotny element dekoracji sklepień i ścian we wnętrzach 
kościołów. Artyści romańscy posługiwali się mocno ograniczoną skalą barw, sprowadzającą 
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się do ochry żółtej i czerwonej, zieleni oraz błękitu, a same obrazy, o tematyce religijnej 
(biblijnej) charakteryzowały się ujęciem płaskim i linearnym, uproszczonym. Warto także 
odnotować, że w XII wieku zapoczątkowano tzw. malarstwo tablicowe (na deskach), które w 
ciągu XIII wieku rozwinęło się głównie we Włoszech i w Hiszpanii, zazwyczaj jako frontalia i 
retabula ołtarzowe. 

Ryc. 249, 250, 251, 252. Przykłady romańskiego malarstwa ściennego z kościoła Santa Maria Maggiore  
w Pianella (Abruzja, Italia). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
We wnętrzach świątyń romańskich paramalarskie efekty uzyskiwano poprzez 

wypełnianie otworów okiennych barwnymi witrażami. Te początkowo komponowano jako 
pełno postaciowe przedstawienia świętych zajmujące całe pole okienne. Później przeważały 
sceny mniejsze, dostosowane do rozmiarów kwater dzielących okna na wiele drobniejszych 
części. Pełny rozkwit tej techniki zdobniczej, powstającej z zastosowaniem barwnych drobnych 
elementów szklanych łączonych ramkami ołowianymi, nastąpił w gotyku. 

Ryc. 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259. Romańskie (i wczesno gotyckie) witraże sakralne. Od lewej: witraż  
z 1155 roku z katedry Saint-Étienne w Châlons-en-Champagne (Francja); witraże w apsydzie gotyckiej katedry  
w Sienie (Italia) z 1288 roku; trzy witraże z wczesno gotyckiej katedry Notre-Dame w Chartes, poł. XII w.; witraż  

w katedrze w Canterbury (Anglia), z 1174 roku; witraż katedry w Augusta (Niemcy), z ok. 1130 roku. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

W znaczącym stopniu rozwijało się także złotnictwo oraz rzemiosło (w tym wspomniane 
snycerstwo) skierowane na wyrób wyrafinowanych formalnie sprzętów liturgicznych. 
Powstawały kielichy mszalne, krucyfiksy i relikwiarze, często bogato złocone i wysadzane 
kamieniami szlachetnymi, niekiedy także z kości słoniowej. Znane też było odlewnictwo w 
brązie,  emalierstwo, tkactwo, hafciarstwo. Ważne dokonania artystyczne związane były ze 
sporządzaniem manuskryptów, zazwyczaj o treściach religijnych, bogato zdobionych 
miniaturami oraz oprawnych w piękne okładki o charakterze złotniczym (jubilerskim). 

Ryc. 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266. Romańskie sprzęty liturgiczne i miniatury. Od lewej: relikwiarz z XI – XII 
w.; krzyż Matyldy z katedry w Essen, 973; krzyż Lotara (procesyjny), 1000, wykonany zapewne w Kolonii; 
relikwiarz św. Fidesa, z Conques (Francja); inicjał rękopisu z Citeaux, 1109/11; miniatura z Ewangeliarza 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2lons-en-Champagne


 

26 
  

Płockiego, XI w.; miniatura z Psalterium nocturnum, wykonanego w skryptorium opactwa w Lubiążu ok. 1240. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
  

4. Europejskie zabytki romańskie  
(wybrane przykłady z różnych krajów i regionów) 

 
W ramach definiowania sztuki romańskiej i określania przedziału czasowego jej 

występowania, w najszerszym ujęciu bywa ona określana jako sztuka europejska rozwijająca 
się przez wiele stuleci w czasach pomiędzy upadkiem Zachodniego Cesarstwa 
Rzymskiego a pojawieniem się sztuki gotyckiej. Zazwyczaj jednak, do epoki karolińskiej i 
ottońskiej włącznie wyodrębniane są nurty szczegółowe, stopniowo zmierzające do 
wykrystalizowania w pełni romańskich architektonicznych zasad i form kompozycyjnych. Tak 
więc powszechnie mianem romanizmu (romańszczyzny) określamy styl artystyczny (głównie 
architektoniczny) powstający na terytoriach europejskich od połowy X wieku do połowy XIII 
wieku, głównie w ciągu XI i XII w. (por. tabl. I, na s. 7). Dla tego pierwszego 
ogólnoeuropejskiego stylu, przyjmuje się na ogół, że do najpełniejszego rozkwitu sztuki 
romańskiej doszło w obszarach Francji, gdzie wykształciło się wiele szkół regionalnych, m.in. 
w Burgundii, Owerni, Langwedocji, Prowansji, Poitou i Perigord, Normandii (państwie 
wikingów). Równolegle powstawały znakomite dzieła architektury romańskiej w Niemczech, 
Italii, Hiszpanii, Anglii (pod panowaniem Normanów), Polsce, a także w Ziemi Świętej 
(Palestynie). We wszystkich tych krajach, obok realizowania kanonów uniwersalnych 
kształtowały się specyficzne odmienności lokalne. Dla dopełnienia obrazu dokonań 
architektury romańskiej zatrzymajmy się więc na wybranych, reprezentatywnych przykładach 
budowli wzniesionych we wspomnianych regionach. 

 
NORMANDIA i ANGLIA, oraz SKANDYNAWIA i SYCYLIA NORMANDZKA 

 
Schrystianizowani wikingowie czyli Normanowie, w ramach ekspansywnej polityki 

sięgającej końca VIII w., w ciągu wieku X stworzyli potężne państwo istniejące w latach 911–
1204 po obu stronach kanału La Manche (terytoria dzisiejszej północnej Francji i południowej 
Anglii). Ten skandynawski lud żeglarzy i kupców, posługując się znakomicie skonstruowanymi 
szybkimi łodziami, do brzegów angielskich docierał już od 790 roku. Często przyjmuje się, że 
upadek cesarstwa Karolingów, podzielonego od 843 na trzy części (por. t. I, rozdz. IX.6, s. 
384, ryc. 182) w dużej mierze spowodowany był najazdami Normanów, którzy w latach 860 – 
944 organizowali nawet zbrojne wyprawy przeciw Konstantynopolowi. W ciągu X wieku ludy 
skandynawskie (wikingowie, Duńczycy) swą aktywność polityczną kierowali jednak głównie na 
Zachód, a we frankijskiej Normandii (formalnie należącej do cesarstwa Karolingów) utrwalała 
się polityczna dominacja Duńczyków. 

Ryc. 267, 268, 269. Normanowie w Europie w XI, XII w. Od lewej: współczesna mapa krajów skandynawskich 
 i bałtyckich; rdzenne obszary i kierunki ekspansji Normanów; zasięg państwa Normanów po obu stronach kanału 
La Manche i  inne terytoria kontrolowane przez Normanów w XII w. (południowa Italia z Sycylią, Afryka Północna, 

Bliski Wschód). Mapy skopiowane z INTERNETU 

 
Pod rządami Normanów, w północnych obszarach Francji i w Anglii powstawały liczne 

katedry, klasztory, a także zamki. W pierwszych latach XI w. podjęto działania na rzecz 
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zreformowania opactw normandzkich wedle wzoru kluniackiego. Całkowite zdobycie w 1066 
Anglii przez Normanów  ugruntowało potęgę tej średniowiecznej monarchii, która zerwała 
dotychczasowe więzi Wysp Brytyjskich z krajami skandynawskimi na rzecz zintegrowania się 
z romańską kulturą kontynentu europejskiego. 

Wśród obiektów znaczących dla kształtowania architektury normandzkiej wspomnieć 
należy kościół opacki w Bernay (1017 – 1055), który dał początek grupie świątyń klasztornych 
i parafialnych powstających w NORMANDII (francuskiej) i w Anglii. Wzorcem i inspiracją dla 
budowniczych anglonormandzkich stały się dwa, podobnie zakomponowane kościoły 
wzniesione w Caen (w Dolnej Normandii): opacki  św. Stefana (1065, ryc. 273, 274) oraz 
Trójcy Świętej. W kościele św. Stefana zastosowano układ bazyliki trójnawowej, z 
prezbiterium ujętym schodkowo ułożonymi apsydami, z wyraźnie w bryle zaznaczonym 
transeptem. Trójosiową fasadę ujęto dwoma wieżami. Wewnątrz powstała wyrazista 
artykulacja, w układzie trójpoziomowym, z przyporami międzynawowymi, emporami i 
biegnącymi ponad nimi oknami. Nawa główna, początkowo przykryta drewnianym płaskim 
stropem, w pocz. XII w. zyskała kamienne sklepienia krzyżowe.  

 

Ryc. 270, 271, 272, 273, 274. Romańska architektura Normandii. Od lewej: kościół Notre-Dame w Bernay (Górna 
Normandia), widok od strony apsydy; wnętrze (dwie fotografie); kościół opactwa Św. Stefana w Caen (stolica 

historycznej Normandii): plan wg Victor Ruprich-Robert (z 1863) oraz widok od strony apsydy. Fotografie  
i rysunek skopiowane z INTERNETU 

 
Z tego samego okresu, tj. z 2 poł. XI (i XII) wieku pochodzą słynne katedry i opactwa 

ANGLII (Westminster w Londynie; Canterbury – obecnie w kształcie gotyckim; Durham; Old 
Sarum; Rochester; Ely – ryc. 281, 282; Lincoln – ryc. 283; Winchester – ryc. 285; Bury Saint 
Edmunds; Saint Albans, i wiele innych). Reprezentują one romanizm normandzki, w który 
stopniowo, w kolejnych stuleciach wkraczała stylistyka gotycka. Wymienione tu obiekty 
sakralne potwierdzają, że w końcu XI w. inicjatywę w konstruowaniu wyszukanych sklepień 
przejęli budowniczowie angielscy. W najogólniejszym ujęciu, do charakterystycznych cech 
architektury anglonormandzkiej zalicza się: 1. płaskie zakończenie prezbiteriów (i 
transeptów); 2. mocne wyróżnienie w bryle kilkunawowych transeptów; 3. flankowanie dwoma 
wieżami; 4. nastrój surowości w kształtowaniu fasad; 5. zdobienie trzonów kolumn przy braku 
ornamentyki kapiteli; 6. stały rozwój konstrukcji sklepień; 7. stosowanie techniki „grubej ściany” 
wywołującej wrażenie masywności i siły konstrukcyjnej; 8. wprowadzanie kilku 
kondygnacyjnych empor i pasów okien; 9. zespalanie bryły świątyni z dziedzińcem 
podcieniowym (wirydarzem); 10. rezygnację z ambitów (obejść z wieńcami kaplic).  

Ryc. 275, 276, 277, 278, 279, 280. Katedra w Durham. Od lewej: fasada; widok na wieżę od strony dziedzińca 
podcieniowego; fragment wnętrza z emporami i oknami w pasie górnym; sylweta katedry w ujęciu  

krajobrazowym; rozplanowanie kompleksu; widok na podcienia dziedzińca (wirydarza).  
Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU 
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Wśród najważniejszych dzieł tego nurtu stylowego w architekturze sakralnej wymienia 

się katedrę w Durham (ryc. 275 – 280), wznoszoną od 1093. Obecnie obiekt ten wraz z 
klasztorem i z pobliskim zamkiem znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Usytuowany wysoko na stromej skarpie, piętrzący się nad otaczającą go rzeką, w ujęciu 
panoramicznym odznacza się wybitnymi walorami krajobrazowymi. Uznawany jest za 
najbardziej spektakularny przykład sakralnego i militarnego geniuszu normandzkiego, i to 
zarówno na terytoriach Anglii jak i francuskiej Normandii. Sam kościół pełnił funkcję nie tylko 
katedry ale i ważnego w regionie centrum monastycyzmu. Budowniczowie całego obiektu 
wykorzystali dla jego wznoszenia wszystkie dotychczasowe doświadczenia i zdobycze 
kompozycyjne oraz konstrukcyjne. Historycy architektury zwracają uwagę na szczególnie 
harmonijną proporcjonalność nawy głównej wynikającą z wzajemnych relacji między 
wysokością arkad i rozmiarami ukształtowanych nad nimi empor. Delikatna równowaga 
kompozycyjna  wnętrza wynika również z naprzemiennego stosowania kolumn i wiązkowych 
filarów. Linearyzm dekoracji architektonicznych, intensywnie zastosowanych na trzonach 
kolumn, szczególnie dobitnie podkreślono sklepieniami żebrowymi. To nimi, po raz pierwszy 
w europejskiej architekturze związano całe wnętrze układem kamiennych linii i wysklepków. 
Wydaje się więc, ze mamy tu do czynienia z pierwszym w Europie kamiennym sklepieniem 
krzyżowo-żebrowym, dobitnie zapowiadającym już styl gotycki. Budowa tych sklepień w 
Durham ukończona została do 1110 r. i częściowo do 1130 r. Eksperymentowanie z 
konstrukcjami krzyżowo-żebrowych sklepień intensywniej kontynuowano w 2 poł. XII w., m.in. 
w obiektach w Caen i w Île-de-France. Pojawiało się także coraz bogatsze zdobnictwo 
(dekoracje architektoniczne), aby w latach siedemdziesiątych XII w. uzyskiwać kształty już 
gotyckie. 

Ryc. 281, 282, 283, 284, 285, 286. Przykłady architektury anglonormandzkiej. Od lewej: fasada (strona 
zachodnia) katedry w Ely; plan katedry w Ely; widok ogólny katedry w Lincoln (1072 – 1092); plan katedry w 

Lincoln; wnętrze  północnego ramienia transeptu katedry w Winchester (z arkadami, emporami i oknami; 1079 - 
1090); wnętrze kaplicy św. Jana Ewangelisty w „White Tower” w Londynie.  

Fotografie i rysunki skopiowane z INTERNETU 

 
Opisane tu tendencje wystąpiły także w katedrze w Ely , w której prace rozpoczęte w 

końcu XI w. ukończono dopiero w połowie XIII wieku (1080 – 1250, fasada do końca XII w.). 
Obiekt wyróżnia się okazałą fasadą ukształtowaną po stronie zachodniej świątyni i wyrazistym 
transeptem zachodnim, z dwoma wieżyczkami ujmującymi jego południowe ramię. Ogólny 
charakter  całości budowli bywa porównywany z romanizmem niemieckim. Charakterystycznie 
angielskie jest dekorowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych rzędami spiętrzonych ślepych 
arkad. Te w specyficznej stylistyce występują powszechnie także w romanizmie włoskim, 
zwłaszcza na terenach Toskanii (por. s. 62 nn, w tym głównie s. 66 nn). Tego typu dekorację, 
w Ely pochodzącą z ok. 1200 roku, w tym samym czasie zastosowano także w Lincoln, a 30 
lat później w Beverley. 

Na terytoria krajów SKANDYNAWSKICH (Dania, Norwegia, Szwecja), z których 
wywodzili się wikingowie (Normanowie), wraz z postępującą tam od końca XI w. ewangelizacją 
(chrystianizacją), w ramach sakralnej działalności budowlanej wkraczał romanizm. W XI w., 
zgodnie z miejscową tradycją, kościoły misyjne wznoszone były z drewna. Stopniowo coraz 
częściej powstawały obiekty z kamienia, wykonywane najczęściej przez rzemieślników 
ściąganych z innych krajów europejskich. Przykładowo, wiadomo, że przy budowie katedry w 
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Lund (Szwecja) pracował pochodzący z Włoch architekt Donatus oraz przybyły z Moguncji nad 
Renem, Regnerus. W ciągu XII w. zbudowano wiele katedr i kościołów klasztornych, 
wzorowanych zazwyczaj na architekturze angielskiej, z uwzględnianiem jej artykulacji murów 
i dekoracji linearnych: ząbkowych lub zygzakowatych. Wedle wzorców niemieckich pojawiały 
się: wielkie rozmiary budowli, mocne podkreślanie transeptu, stosowanie wież, urządzanie 
krypt, kapitele kostkowe. W 2 poł. XII w. rozpowszechniało się użycie cegły. We wspomnianej 
katedrze w Lund (ryc. 295, 296) wyraźnie widoczne są ponadto wpływy włoskie, m.in. w postaci 
rzędów głębokich, mocno rozbudowanych ślepych arkadek. 

Ryc. 287, 288. Aktywność wikingów w okresie od VIII – XI wieku. Z lewej: linearne oznaczenie prawdopodobnych 
tras wypraw wikingów. Z prawej: terytoria przejmowane przez wikingów z rozwarstwieniem na wiek: VIII (kolor 

brązowy), IX (kolor czerwony), X (kolor pomarańczowy), XI (kolor żółty) oraz terytoria, do  których docierali 
wikingowie (kolor zielony). Mapy skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 289. Fragment sceny rozładunku łodzi wikingów z „arrasu z Bayeux” (tkanina z XI w., z Anglii lub Normandii, 
ze scenami zdobycia Anglii przez Normanów, bitwy pod Hastings w 1066, i życia codziennego mieszkańców 

Normandii). Fotografia skopiowana z INTERNETU 

 
Wśród przykładów architektury drewnianej często wspominany jest kościół w Urnes, 

zlokalizowany w miejscowości Ornes w Norwegii. Usytuowany w atrakcyjnym krajobrazie 
górskim, nad fiordem, wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako 
reprezentatywny przykład kościołów klepkowych (słupowych), stanowiący cenny przykład 
tradycyjnej drewnianej architektury skandynawskiej. Pozostaje on najstarszym zachowanym 
do dziś obiektem swej kategorii i datowany jest na 1130 r. (lub na przełom XII/XIII w.). Powstał 
na fundamentach XI –wiecznego obiektu i uznawany jest za arcydzieło architektury 
drewnianej. Łączy w sobie wpływy sztuki celtyckiej, pogańskiej, tradycji wikingów i 
romańszczyzny. Na zewnątrz ozdobiony licznymi ornamentami (snycerka), we wnętrzu 
posiada cylindryczne kolumny z sześciennymi (kostkowymi) kapitelami oraz rozbudowane 
sceny narracyjne, biblijne. 

Ryc. 290, 291, 292, 293, 294. Kościół klepkowy (drewniany) w Urnes (Norwegia). Od lewej: widok ogólny; 
fragment dekoracji snycerskiej; widok wnętrza; głowice kostkowe; detal dekoracji zewnętrznej (szczegół 

ornamentu z ryc. 291). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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W architekturze SZWECJI reprezentatywnym przykładem romańskiej budowli z 
kamienia pozostaje katedra w Lund wzniesiona przed 1085 rokiem. Klasyfikowana jako 
nawiązująca do nurtów lombardzkich i niemieckich stanowi przykład świątyni dwuwieżowej, na 
planie krzyża łacińskiego, trójnawowej, z transeptem. W pocz. XII w. urządzono w niej kryptę, 
a  ciągu XIV w. wzbogacono o elementy gotyckie (m.in. chór, kaplica przy apsydzie). 
Odniesienia lombardzkie (włoskie) wyraziście zaznaczono w dekoracji fasady i apsydy (ślepe 
arkady – galeryjki arkadowe), a niemieckie w układzie brył i w charakterze wnętrza naw i 
krypty.   

Ryc. 295, 296, 297, 298. Katedra w Lund (Szwecja). Od lewej: fasada; widok zewnętrzny apsydy z rzędem 
ślepych głębokich arkadek; wnętrze nawy głównej; fragment krypty. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W okresie od końca XI (od. ok. 1070), z wcześniejszej inicjatywy króla Norwegii Olafa 

II, już po jego śmierci powstawała okazała katedra Trondheim, usytuowana na wyspie 
Nidaros. Budowla ta  bywa porównywana niekiedy ze słynną  katedrą w Canterbury (Anglia), 
a stanowi wyrazisty przykład przechodzenia stylu romańskiego w gotycki. Jako miejsce 
pochówku św. Olafa II, męczennika, stała się ważnym katolickim sanktuarium pielgrzymkowym 
w Norwegii. Romańska, rozczłonkowana i proporcjonalna bryła świątyni ozdobiona została w 
fasadzie rzędami płaskorzeźb architektonicznych w kształcie ostrołukowych arkad 
wypełnionych stojącymi figurami świętych. Trójosiowy układ fasady ujętej dwoma wieżami, w 
osi głównej podkreślono okazałą, wypełnioną finezyjnymi maswerkami rozetą.   

Ryc. 299, 300, 301, 302, 303. Katedra Trondheim w Nidaros (Norwegia). Od lewej: rzeźbiarska dekoracja fasady 
(część dolna); bryła katedry od strony prezbiterium (widok współczesny); dekoracja rzeźbiarska górnej części 

fasady; detal rzeźbiarski fasady (figura święta); widok na część centralną fasady (z rozetą).  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Także na terytoriach średniowiecznego KRÓLESTWA SYCYLII powstało wiele budowli 
romańskich w odmianie normańskiej (normandzkiej) oraz arabsko-normańskiej (i 
bizantyńskiej). W równym stopniu rozwijało się tam budownictwo świeckie (zamki, pałace) jak 
i sakralne (kościoły, bazyliki). Kształt kompozycyjny i zdobnictwo architektoniczne 
odzwierciedlały złożoną sytuację polityczną regionu przekładającą się na ukształtowanie 
wysoce oryginalnych cech romańszczyzny powstałych ze splotu wielorakich nurtów 
kulturowych i artystycznych, głównie romańsko-normańskich z arabskimi (w tym egipskimi 
oraz afrykańskimi) i bizantyńskimi, a osadzonych we wcześniejszych tradycjach greckich i 
rzymskich. W omawianym regionie dominującą rolę odgrywała sama wyspa Sycylia jako 
okresowo najbogatsza kraina basenu Morza Śródziemnego. Założone przez Rogera II 
Królestwo Sycylii (1130) obejmowało także całą południową część Półwyspu Apenińskiego (z 
Neapolem) oraz Maltę. Wcześniej jednak, Sycylia znajdowała się pod okupacją europejskich 
wandalów (V w.), a w 535 zdobyta została przez Bizancjum. Od 831 kształtowało się tu 
królestwo arabskie, a po 902 Arabowie utworzyli państwo muzułmańskie nazywane Emiratem 
Sycylii, istniejące w latach  965 – 1072. Stopniowo jednak postępowało wypieranie 
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muzułmanów przez ludy chrześcijańskie, a w latach 1060 – 1091 arabskie państwo na Sycylii 
podbite zostało przez Normanów, którzy władali tam w 2 połowie XI w. i w ciągu XII wieku. W 
1194 region zdominowany został przez ludy niemieckie, francuskie i angielskich 
Plantagenetów (XII/XIII w.), a znacznie później przez Hiszpanów i wreszcie Austriaków. W 
takich oto realiach politycznych rozkwitała romańska architektura Sycylii nazywana 
normańską (lub arabsko-normańską). 

Ryc. 304, 305, 306, 307. Sycylia normańska. Od lewej: Normanowie na Sycylii i w południowej Italii w X, XI w.; 
zasięg penetrowania basenu Morza Śródziemnego przez Normanów i angielskich Plantagenetów; Królestwo 

Sycylii w poł. XII w.; Palazzo dei Normanni w Palermo (IX – XII w.). Mapy i fotografia skopiowane z INTERNETU 
 
Mianem takim określa się nade wszystko budowle powstające na Sycylii i terytoriach 

przyległych (Sardynia, południowa Italia) w okresie politycznej dominacji Normanów, więc 
głównie od połowy XI w. do końca XII wieku. Zazwyczaj wyodrębnia się trzy charakterystyczne 
okresy: 1. okres „hrabstwa” - emiratu (1061 – 1130); 2. okres królewski (1130 – 1154); 3. okres 
króla Sycylii Guglielmo I (Wilhelma I; 1154 -1195). W epoce tej, we wszystkich jej okresach 
rozkwitała twórczość architektoniczna, a obiekty powstające wtedy uznawane są za arcydzieła 
swego gatunku. W ramach wspomnianych już wpływów kulturowych i artystycznych, za 
wyraziście romańskie (europejskie) przyjmuje się rozplanowanie świątyń i ogólną kompozycję 
ich brył oraz dyspozycję przestrzenną nowo powstających kompleksów klasztornych. 
Tendencje bizantyńskie reprezentowane są przez dekoracje mozaikowe zdobiące wnętrza 
świątyń i pałaców oraz przez budowle wznoszone na planach centralnych. Motywy arabskie  
sprowadzają się do realizowania koncepcji budowli świeckich typu pałacowego oraz do 
stosowania geometrycznych (islamskich) elementów  dekoracji architektonicznej.  

Ryc. 308, 309, 310, 311, 312. Architektura normańska na Sycylii. Od lewej: wirydarz klasztorny w kompleksie 
katedralnym San Bartolomeo w Lipari (Isole Eoli) – przykład architektury romańsko-normańskiej, dwa zdjęcia; 

katedra w Cefalù wśród zabudowy miejskiej; bryła katedry w Cefalù – przykład architektury romańsko-
normańskiej; pałac królewski Cuba w Palermo, widok ogólny – przykład architektury normańskiej z wpływami 

arabsko-egipskimi. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 313, 314, 315, 316. Przykłady bizantyńskiego charakteru architektury normańskiej na Sycylii. Od lewej: 
wnętrze katedry w Monreale, nawa główna i dekoracja mozaikowa z Chrystusem Pantokratorem (XI/XII w.); 
mozaika ze sceną ogrodową w Palazzo dei Normani w Palermo, sala króla Ruggero (IX – XII w.); wnętrze 
kościoła  S. Maria dell’Ammiraglio (San Nicolò dei Greci) nazywanego też La Martorana w Palermo, XII w., 

przebudowa barokowa. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Najogólniej mówiąc architektura normańska na Sycylii stworzyła fascynującą, pełną 
wdzięku grupę dzieł budowlanych odznaczających się wielką różnorodnością kształtów 
kompozycyjnych, swobodnym i nieomal „romantycznym” stosowaniem kanonów romańskich, 
a także perfekcyjnym zespalaniem kompleksów architektonicznych z pięknem lokalnego 
krajobrazu. W całym bogactwie katedr, kościołów bazylikowych i centralnych, a także często 
królewskich pałaców, zatrzymajmy się na kilku tylko obiektach, spośród prezentowanych na 
ryc. 307 - 347. I tak katedra w Cefalù (ryc. 310, 311 oraz ryc. 317, 318, 319), określana jako 
bizantyńsko-arabsko-normańska, zbudowana została w latach 1131 – 1240, z późniejszymi 
(głównie renesansowymi) uzupełnieniami. Rozplanowana jako bazylika trójnawowa, na 
układzie krzyża łacińskiego, z transeptem, w fasadzie flankowana dwoma wieżami, z 
prezbiterium zwieńczonym apsydami, stanowi przykład zrealizowania modelu 
benedyktyńskiego, wedle wskazań kluniackich (z Cluny), a wzbogaconego elementami 
pochodzenia arabskiego. Wewnątrz podzielono ją na nawy dwoma rzędami kolumnad 
arkadowych. Transept wydźwignięto na wysokość przekraczającą nawy (ryc. 318), a 
prezbiterium urządzono na poziomie wyższym od posadzki korpusu nawowego. Wnętrze 
ozdobiono wspaniałymi barwnymi mozaikami wykonanymi przez mistrzów sprowadzonych z 
Konstantynopola, z dominującą figurą Chrystusa Pantokratora umieszczoną w apsydzie 
głównej. Kompleks świątynny poszerzono o zabudowania klasztorne z wirydarzem oraz 
zewnętrzne tarasy i dziedzińce zespalające obiekt ze strukturą zabudowań miejskich (ryc. 310, 
317). Obiekt ten wraz z katedrą w Monreale (ryc. 320 - 324) oraz zabytkami architektury 
normańsko arabskiej w Palermo znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ryc. 317, 318, 319, 320, 321. Romańskie, normańskie katedry na Sycylii. Od lewej: plan z otoczeniem 
terenowym katedry w Cefalù; przekrój katedry w Cefalù; plan katedry w Cefalù; kompleks sakralny w Monreale; 

plan katedry w Monreale. Rysunki skopiowane z INTERNETU  
 

Wiele obiektów normańskiej architektury sycylijskiej, oprócz wspomnianych wątków 
romanizmu benedyktyńskiego (francuskiego, angielskiego), ornamentów i zdobnictwa 
arabskiego oraz bizantyńskich mozaik, w stuleciach późniejszych, zwłaszcza w okresie 
renesansu i baroku, niekiedy także w ramach klasycyzmu, było rozbudowywanych i 
powiększanych o rozmaite elementy kompozycyjne typowe dla tych wielkich stylów 
nowożytnej Europy. Tak stało się w bardzo znaczącym stopniu w katedrze w Palermo, której 
budowę rozpoczęto w 1185 (ryc. 326), a ostatecznie dominuje w niej stylistyka barokowa. W 
mniejszym stopniu późniejsze nawarstwienia pojawiły się w fascynującym, romańskim 
kompleksie klasztorno-katedralnym w Monreale (ryc. 320 – 324). Natomiast, początkowo 
normański kościół  S. Maria dell’Ammiraglio (San Nicolò dei Greci) nazywany także La 
Martorana w Palermo (ryc.  316) ostatecznie uzyskał zdecydowanie barokowy charakter. 

Ryc. 322, 323, 324, 325. Romańsko normańska architektura sakralna Sycylii, z widocznymi wątkami arabskimi i 
bizantyńskimi. Od lewej: trzy ujęcia fotograficzne wirydarza klasztornego w kompleksie katedralnym w Monreale 

(XII w.; Światowe Dziedzictwo UNESCO). Z prawej widok bryły kościoła  dei Catalani w Messina (XII-XIII w.). 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Ryc. 326, 327, 328. Sakralna architektura Sycylii oraz Sardynii. Od lewej: kompleks rozbudowywanej stopniowo 
katedry w Palermo;  kościół San Cataldo w Palermo, poł. XII w., bizantyńsko-arabsko-normański; romańska 

katedra San Pantaleo na Sardynii, XII/XIII w. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Niektóre wśród wspominanych obiektów zachowały się do dzisiaj w bardzo dobrym 

stanie, ze znaczącym udziałem oryginalnych normańskich rozwiązań architektonicznych, 
stanowiąc świadectwo mistrzostwa artystycznego i inżyniersko-konstrukcyjnego (ryc. 329 - 
331) regionu i epoki. Inne, utrzymywane są w stanie trwalej ruiny (strefy archeologicznej) 
pozostając świadkami wpływów normandzkich w Królestwie Sycylii. Wiele tych normańskich 
obiektów wznoszonych było w miejscu świątyń znacznie wcześniejszych, często istniejących 
już w VI wieku, a obecnie użytkowane są najczęściej jako kościoły rzymsko-katolickie. 

Ryc. 329, 330, 331. Wnętrza kościoła San Cataldo w Palermo z widokami (od lewej:) na konstrukcję sklepień; 
kolumny podtrzymujące łęki w nawie głównej i nawach bocznych; fragment konstrukcji kopułowej. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU  
 

Ryc. 332, 333, 334, 335. Stan zachowania romańskiej architektury normańskiej na Sycylii. Od lewej: kompleks 
kościelno-klasztorny San Giovanni degli Eremiti, widok ogólny na dziedziniec arkadowy (wirydarz) oraz bryłę 

kościoła krzyżowo-kopułowego z poł. XII w.; fragment arkad  dziedzińca (wirydarza); ruiny katedry w Naro (XI w.), 
widok ogólny oraz zachowane fragmenty nawy głównej. Fotografie skopiowane z INTERNETU  

 
W ramach dokonań architektonicznych omawianego nurtu stylowo-regionalnego grupę 

znaczącą stanowią także świeckie obiekty pałacowe, głównie królewskie. Wśród nich sławę 
największą zyskał wzniesiony w Palermo Palazzo dei Normanni, pozostający siedzibę królów 
Sycylii. Jego budowę rozpoczęto już w IX w. przez emira Palermo, a rozbudowano w wieku 
XII staraniem Ro(u)gera II i innych jeszcze królów normandzkich. Liczne przebudowy obiektu 
nastąpiły w XVI w., w okresie hiszpańskiego panowania na Sycylii.  

Trzeba odnotować, że to w tym obiekcie (ryc. 307) urządzono Kaplicę Pałacową 
uznawaną za najdoskonalszy przykład sztuki normańskiej, arabsko bizantyńskiej na Sycylii XII 
wieku. Jej wnętrze (ryc. 340 – 343), podobnie zresztą jak i pomieszczenia pałacowe (ryc. 315), 
ozdobiono znakomitej klasy artystycznej dekoracjami mozaikowymi o tematyce religijnej w 
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układach kompozycyjnych zgodnych z założeniami ikonografii bizantyńskiej. Doniosłe 
znaczenie poznawcze, jako specyficzne źródła historyczne mają mozaiki pomieszczeń 
pałacowych z licznymi scenkami rodzajowymi. Widoczne są na nich wyobrażenia polowań 
dworskich, stanowiąc prawdopodobnie świadectwo urządzania w królewskich rezydencjach 
pałacowo-ogrodowych obszarów „zwierzyńców”, specjalnie przeznaczonych dla polowań.   

Ryc. 336, 337, 338, 339. Pałace normańsko-arabskie na Sycylii. Od lewej: Pałac la Zisa w Palermo; Pałac Cuba 
w Palermo; rekonstrukcja kompozycji ogrodowej związanej z Pałacem Cuba; Palazzo Chiaramonte w Palermo. 

Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU  

Ryc. 340, 341, 342, 343. Wnętrze Kaplicy Pałacowej w Palazzo dei Normanni w Palermo, bogato zdobione 
dekoracjami mozaikowymi. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Na obrzeżach Palermo, w pięknym otoczeniu ogrodowo-parkowym, za panowania 

króla Guglielmo I (Wilhelma I), w 1165 r. podjęto prace przy wznoszeniu Palazzo la Zisa (ryc. 
336). Budowla powstała w bardzo krótkim czasie, w swym zrębie zasadniczym do 1166 roku, 
z pracami wykończeniowymi trwającymi jeszcze przez kilka lat (do 1175), pod patronatem 
króla Guglielmo II (Wilhelma II). Obiekt okresowo w późnym średniowieczu przekształcony w 
fortecę, w ciągu XVII w. był gruntownie odnawiany. Z punktu widzenia architektury krajobrazu, 
w tym dziejów ogrodów europejskich, ma on znaczenie doniosłe, gdyż stanowił zapewne 
centrum kompozycji parkowej, z licznymi elementami wodnymi, tarasami i komponowanymi 
geometrycznie kwaterami ogrodowymi. Był więc przykładem specyficznego, ciągle jeszcze 
słabo rozpoznanego a fascynującego nurtu ogrodów nazywanych arabsko-sycylijskimi. 
Dodajmy w tym miejscu, że w ostatnich latach specjaliści włoscy, skupieni zwłaszcza w 
środowisku akademickim „Università degli Studi di Palermo”, odnajdują i poddają 
szczegółowym analizom kompozycyjnym liczne ślady średniowiecznych ogrodów islamskich 
(arabskich) rozmieszczonych w strukturze miejskiej zabudowy Palermo.  

Ryc. 344, 345, 346, 347. Palazzo la Zisa w Palermo wraz z otoczeniem ogrodowym. Od lewej: próba 
rekonstrukcji kompleksu rezydencjonalno-ogrodowego; rekonstrukcja tarasów ogrodowych poprzedzających bryłę 

pałacu; nocna iluminacja pałacu wraz kanałami wodnymi poprzedzającymi rezydencję; widok z pałacu  
na przedpole tarasowo-ogrodowe (stan współczesny). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
W tej kategorii, dotychczas wśród historyków najbardziej znanym pozostawał kompleks 

pałacowo-ogrodowy „Cuba” w Palermo. Sam Palazzo di Cuba (pałac „Cuba” w Palermo; ryc. 
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337, 338) uznawany jest za ostatni znaczący obiekt nurtu architektury normańskiej na Sycylii. 
Odnotowuje się w nim odniesienia do inspiracji arabsko-egipskich. Próby rekonstrukcji kształtu 
kompozycji ogrodowej wskazują na realizowanie tu koncepcji ogrodu rajskiego, 
ukształtowanego w stylistyce złożonej: geometryczno-swobodnej, z wyrazistymi powiązaniami 
widokowymi z odległymi krajobrazami, z bogactwem roślinności, a także uzyskiwaniem 
wyrazistych efektów światłocieniowych, zapachowych i akustycznych.  
 

ZIEMIA ŚWIĘTA (PALESTYNA) 
 

W ciągu XII i XIII wieku europejski styl romański wkroczył na terytoria Ziemi Świętej. 
Stało się tak za sprawą  średniowiecznych wypraw krzyżowych (por. t. I, rozdz. VIII.6., s. 341), 
a zwłaszcza zdobycia w 1099 roku Jerozolimy przez krzyżowców. To wtedy powstało wiele 
państewek chrześcijańskich istniejących w regionie do końca XIII w. W tak utrwalonej sytuacji 
politycznej zaczęła rozwijać się architektura obowiązującego w krajach europejskich stylu 
romańskiego. Pochodzący z Zachodu budowniczowie operując kanonami krajów ojczystych 
(europejskich) często wiązali je z atrakcyjnymi elementami lokalnych tradycji artystycznych, co 
w konsekwencji prowadziło do powstawania pełnych wdzięku, oryginalnych obiektów.  

W Jerozolimie naczelnym przedsięwzięciem budowlanym krzyżowców stało się 
odbudowanie konstantyńskiej dotychczas Bazyliki Grobu Pańskiego, która w ciągu XI wieku 
uległa prawie całkowitemu zniszczeniu. Powstał obiekt nowy, utrzymujący zasadnicze 
założenia stylu romańskiego w jego formach dojrzałych. Z sanktuarium pierwotnego 
utrzymano jednak rotundę Anastasis, (por. t. I, rozdz. VIII.3, ryc. 210 – 214, na s. 313), nad 
którą wzniesiono okazałą kopułę. Dostawiono do niej trójnawowy kościół z emporami i z 
okalającym prezbiterium ambitem, poszerzonym o trzy apsydy. Stopniowo do wnętrza 
wprowadzano elementy romańskiego wyposażenia i detali architektonicznych. Do dzisiaj w 
elewacji z wejściem głównym oraz częściowo w kształcie naw, prezbiterium i kaplic widoczne 
są motywy romańskie, choć samo sanktuarium wielokrotnie podlegało kolejnym pracom 
renowacyjnym, głównie w XVI w., XVIII w. i w pocz. XIX wieku.  

Ryc. 348, 349, 350, 351, 352, 353. Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Od lewej: elewacja wejściowa; plan 
budowli krzyżowców (XI – XII w.); rysunek bazyliki i kaplicy Grobu Pańskiego, ikonografia z 1149; fragment 
wnętrza z ikonostasem greckim; kopuła rotundy Anastasis (nad kaplicą Grobu Pańskiego); arkady „Maryi 

Dziewicy”. Fotografie i rysunki skopiowane z INTERNETU 
 
 Wśród dobrze zachowanych świątyń romańskich w Jerozolimie wznoszonych licznie 
przez krzyżowców wymieniany jest kościół św. Anny i św. Joachima (rodziców Maryi), 
którego budowę rozpoczęto w 1140 r. (ryc. 355, 356) Zastosowano tu klasyczny układ 
bazylikowy (dł. 34 m, szer. 19,5 m), z trzema nawami, ze sklepieniami krzyżowymi i 
zakończonymi apsydami. Na skrzyżowaniu nawy głównej z transeptem wzniesiono kopułę na 
pendentywach.  
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Ryc. 354, 355, 356, 357, 358. Romańska, chrześcijańska architektura w Jerozolimie. Od lewej: Brama 
Damasceńska (jedna z 8 bram jerozolimskich); bazylika św. Anny - widok zewnętrzny i fragment wnętrza  

z apsydą; kościół św. Piotra nawiązujący symbolicznie do Pałacu Kajfasza; Sanktuarium Wniebowstąpienia  
na Górze Oliwnej. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Nie tylko w samej Jerozolimie, ale na różnych terytoriach regionu okresowo zdobytych 

przez krzyżowców, w tym na obszarach dzisiejszego Libanu i Syrii wznoszono bazyliki, kryte 
zazwyczaj sklepieniami kolebkowymi z gurtami. Były to przykładowo: budowana od 1115 
katedra św. Jana Chrzciciela w Byblos (Liban), katedra Najświętszej Maryi Panny w Tartus 
(Syria), kościół św. Fokasa w Amioun (Amjun, Liban). 

W ramach militarnego charakteru aktywności krzyżowców, w obszarach Ziemi Świętej 
powstało również wiele obiektów świeckich o charakterze wojskowym, a więc warowni i 
zamków, do których powrócimy w rozważaniach rozdziału II dotyczących krajobrazów 
średniowiecznych. W tym miejscu wspomnijmy przykładowo jeden z najlepszych przykładów 
architektura militaris, którym stała się twierdza Krak Des Chevaliers (Syria), użytkowana 
przez rycerstwo wypraw krzyżowych w latach 1110 – 1271. 

Ryc. 359, 360, 361, 362. Romańska architektura krzyżowców na terenach dzisiejszej Syrii oraz Libanu. Od lewej: 
fragment kompleksu zamku Krak Des Chevaliers (Syria); wnętrze krypty w zamku Krak Des Chevaliers; katedra 

św. Jana Chrzciciela w Byblos (Liban); katedra NMP w Tartus (Syria). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

FRANCJA 
 
Powracając do źródeł i głównych rejonów rozwoju romańszczyzny europejskiej trzeba 

się zatrzymać na dokonaniach, które pojawiły się w obszarach dzisiejszej Francji z całym jej 
regionalnym zróżnicowaniem (m.in. Burgundia, Akwitania, Owernia, Poitou, Prowansja), o 
czym już wspominano wcześniej (rozdz. I.4, s. 26). To właśnie Francja stała się kolebką 
bogatego zestawu rozmaitych szczegółowych typów budowli sakralnych. Uznaje się ją także 
za wielki eksperymentalny „warsztat” tworzący rozwiązania kompozycyjne i konstrukcyjne 
charakterystyczne dla europejskich kościołów omawianej epoki.  

Ryc. 363, 364, 365, 366, 367, 368. Przykłady architektury romańskiej we Francji z okresu X - XII w. Od lewej: plan 
katedry w Orange, oraz przekrój pionowy (poprzeczny); kościół Notre-Dame-du-Port w Clermont-Ferrand, plan, 

widok na apsydy przy prezbiterium, widok na transept; przekrój pionowy (poprzeczny) kościoła St-Paul  
w Issoire. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 153, ryc. 274 – 277; fotografie skopiowane z INTERNETU    

 
Początkowo, w ciągu X w. rozpowszechnione były świątynie proste, bazylikowe, 

jednonawowe, często z wąskimi „nawami” bocznymi w formie płytkich wnęk przestrzennie 
wyodrębnionych masywnymi filarami konstrukcyjnymi, z krótkim prezbiterium (chórem) 
zwieńczonym pojedynczą apsydą, bez nawy poprzecznej (transeptu), tak jak miało to miejsce 
w kościele parafialnym w Béziers (poł. X w.), czy w katedrze w Orange (ryc. 363, 364). 
Popularne były (podobnie zresztą jak w obszarach włoskich), tzw. kościoły pułapowe, tj. 
budowle wieńczone drewnianym stropem, od spodu czyli od strony wnętrza nawy wykończone 
warstwą desek ściśle do siebie przylegających (np. kościół św. Marcina w Tours). Ten typ 
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krycia naw głównych stosowany był na obszarach Francji północnej także w ciągu XI, XII w. 
Powstawały również układy jednoprzestrzenne, tzw. salowe. 

Bardzo szybko, bo już w końcu X w. i w ciągu wieku XI pojawiały się obiekty mocno 
rozbudowane, pięcionawowe, z obejściami i wieńcami kaplic, z jedną lub dwoma nawami 
poprzecznymi (m.in. CLUNY II; por. rozdz. I.3, s. 15, ryc. 114, 115). Coraz częściej zaczęto 
wprowadzać kamienne sklepienia kolebkowe (np. katedra w Vaison z XII w.) lub krzyżowe, 
zrazu w nawach bocznych, później w całych obiektach. Rozprzestrzeniały się także kościoły 
typu halowego, tj. z wszystkimi nawami jednakowej wysokości, z różnego rodzaju 
sklepieniami i przykryte wspólnym dachem. We wnętrzach takich świątyń często pojawiały się 
empory (np. kościół Notre-Dame-du-Port w Clermont-Ferrand, XI w.; ryc. 365 – 367). Kościół 
St-Paul w Issoire (XII w.; ryc. 368), także z emporami tworzącymi schemat kościoła zbliżony 
do halowego, posiadał nawy boczne sklepione krzyżowo, a nad emporami kolebkowo. 

Ryc. 369, 370, 371, 372. Francuska architektura sakralna początku XII w. Od lewej: kościół St-Sernin (św. 
Seweryna) w Tuluzie, plan i przekrój pionowy (poprzeczny); kościół St-Philibert w Tournus, widok wnętrza  

z systemem sklepień poprzecznych; kopułowa katedra w Angoulême, plan. Ryc. 369 – 371, [z:] Broniewski, op. 
cit., s. 154, ryc. 278 – 280. Ryc. 372 skopiowany z INTERNETU 

 
W ramach grupy obiektów z rejonu południowo-wschodniego, szczególnie interesująco 

przedstawia się St-Sernin w Tuluzie (kościół św. Seweryna; ryc. 369, 370) pochodzący z 
około 1110 roku. Odznacza się on mocno rozbudowanym rozplanowaniem w formie krzyża 
łacińskiego (bazylikowym). Jest on pięcionawowy, z trójnawowym transeptem i z obejściem z 
wieńcem kaplic otaczającym prezbiterium. W pionowym przekroju poprzecznym uznać go 
można za halowo-bazylikowy. Boczne nawy wewnętrzne wraz z emporami tworzą strukturę 
halową; nawy zewnętrzne stanowią rozwiązanie bazylikowe. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje tu logiczne przenoszenie sił ze sklepienia nawy głównej na pół kolebki nad emporami 
i na ukryte pod dachem łuki odporowe oraz dalej poprzez przypory na fundament. Mamy tu 
wprost do czynienia ze zmierzaniem do uzyskiwania konstrukcyjnego systemu bazylik 
gotyckich. Pomysłowe rozwiązania konstrukcyjne, lecz inne niż w obiekcie w Tuluzie, 
zastosowano także w kościele St-Philibert w Tournus z XI w. (ryc. 371). Tu bazylikę 
trójnawową, w jej nawie głównej przesklepiono kolebkami poprzecznymi (por. rozdz. I.3, ryc. 
103 i 111, na s. 14) wspierającymi się na potężnych, również poprzecznych arkadach opartych 
na masywnych kolumnach międzynawowych, a z korpusu siły przenoszone były na łęki naw 
bocznych.  

Ryc. 373, 374, 375, 376, 377. Katedra St-Front w Perigueux. Od lewej: widok „z lotu ptaka” na kopuły budowli; 
plan świątyni; widok bryły budowli od strony prezbiterium z apsydą; fragment wnętrza z konstrukcją jednej  

z kopuł; fasada z wieżą w tle. Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU 
 
W Akwitanii (Francja południowo-zachodnia), dawnej prowincji rzymskiej, 

ukształtowała się oryginalna „szkoła” regionalna z występującymi tam kościołami 
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kopułowymi. Były to zazwyczaj budowle podłużne, jednonawowe, z przęsłami o narysie 
kwadratu, przykrytymi kopułami na pendentywach. Klarowny schemat takiego typu 
kompozycyjnego pojawił się m.in. w katedrze w Cahors z XII w., nakrytej dwoma kopułami. Z 
tego samego czasu pochodzi katedra w Angoulême (ryc. 372), z trzema przęsłami nawy 
zwieńczonymi kopułami, oraz z transeptem także kopułowym. Pojawiały się też bliższe 
analogie do schematów bizantyńskich, kopułowych,  centralno-krzyżowych, tak jak w katedrze 
St-Front w Perigueux (ok. 1120 – 1150; ryc. 373 - 377) łączonej w dyspozycji przestrzennej 
wprost z bazyliką św. Marka w Wenecji (por. s. 76 n). Wedle takiego schematu „szkoły” 
akwitańskiej powstało jeszcze kilkanaście mniejszych kościołów, lecz nurt ten, wraz z 
początkami stylu gotyckiego nie był kontynuowany, jako mało przydatny dla nowych koncepcji 
kompozycyjno-konstrukcyjnych.  

 Ważną rolę dla przechodzenia do gotyku odegrała natomiast grupa świątyń 
sklepianych krzyżowo, których szczególne nagromadzenie wystąpiło w północnych rejonach 
Francji. Bardzo szybko oprócz typu podstawowego, kształtowanego z przecięcia dwóch 
jednakowych kolebek, ustawionych prostopadle na kwadracie przęsła nawy, zaczęto 
formować konstrukcje bardziej złożone.  Narysem pola sklepiennego stawały się prostokąty i 
wieloboki, stosowano też podział na sześć pól. Często w nawie głównej wprowadzano 
wydłużone prostokąty ustawione poprzecznie do osi podłużnej świątyni, tak że jednemu 
przęsłu nawy głównej odpowiadało jedno tylko przęsło naw bocznych, tak jak w Vézelay w 
kościele św. Marii Magdaleny (ryc. 380 – 382), czy w St-Étienne w Caen (ryc. 378, 379). 

Ryc. 378, 379, 380, 381, 382. Romańskie kościoły ze sklepieniami krzyżowymi we Francji. Od lewej: plan 
kościoła St-Étienne w Caen z zaznaczonymi fazami XI, XIII i XIV wieku oraz widok sześciodzielnego sklepienia 
nawy głównej; fasada bazyliki św. Marii Magdaleny w Vézelay oraz płaskorzeźba tympanonu i widok bryły od 

strony prezbiterium z obejściem i apsydami. Rysunek i fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Te doniosłe osiągnięcia architektoniczne zyskiwały wymiar ogólniejszy, 

międzynarodowy rozprzestrzeniając się w znacznym stopniu za sprawą rozkwitającego wtedy 
ruchu pielgrzymkowego. Cztery szlaki pątnicze, które brały początek w miastach francuskich: 
Paryżu, Saint-Denis i Chartres, Vézelay, Le Puy oraz Arles, po hiszpańskiej stronie Pirenejów 
łączyły się w Puente-la-Reina, skąd przez Burgos i León biegły do słynnego sanktuarium św. 
Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela (Hiszpania).  Liczne trasy modlitewne powstawały 
także w wielu innych regionach Europy (m.in. w Anglii, we Włoszech). Najczęściej jednak 
celem tych pobożnych wypraw występujących od IX w., a przybierających na sile w wieku XI i 
XII były oczywiście dwa główne miasta święte: Rzym i Jerozolima, do których pielgrzymowano 
zarówno drogą lądową jak i, zwłaszcza do Ziemi Świętej (Palestyny), trasą morską, tj. wodami 
Morza Śródziemnego.  

Ryc. 383, 384, 385. Pielgrzymki w średniowiecznej Europie. Od lewej: mapa szlaków pielgrzymkowych do 
Santiago de Compostela, do Mont Saint-Michel, Rzymu i Jerozolimy; szczegół mapy z czterema szlakami św. 

Jakuba (kolor zielony) biegnącymi z terenów Francji do Santiago de Compostela; fragment płaskorzeźby  
z katedry San Donnino w Fidenza (Italia, prowincja Palermo), przedstawiająca pielgrzymów, XIII w. Mapy,  

[z:] Francesco. Otto secoli di …, Milano 1981, s. 128 n. Fotografia skopiowana z INTERNETU 
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Fenomen tej chrześcijańskiej pobożności średniowiecznej, używając języka 
dzisiejszego nazwać można specyficznym typem turystyki kwalifikowanej – pielgrzymkowej. A 
miał on, obok oczywistych przesłań religijnych także i doniosły wymiar kulturotwórczy o 
zasięgu międzynarodowym, ogólnoeuropejskim, a nawet społeczny związany z 
demokratycznym w swej istocie zrównaniem w trudach wędrówki przedstawicieli różnych 
warstw: bogaczy i ubogich, świeckich i duchowych, uczonych i ludu niepiśmiennego. Co 
więcej, na szlakach pielgrzymkowych powstawały liczne świątynie, zbliżone do siebie w 
układzie przyjętej ogólnie kompozycji architektonicznej, które wraz z sanktuarium docelowym 
dawały możliwość zetknięcia się z przejawami sztuki najwyższej klasy artystycznej. Daleko 
idącą jednością architektoniczną odznaczają się powstałe w 2 połowie XI w. kościoły 
rozmieszczone na wspomnianym szlaku św. Jakuba biegnącym z Francji do słynnego 
Sanktuarium w Santiago de Compostela (Hiszpania). Szlak ten w całości, wraz z różnymi 
innymi obiektami architektonicznymi oraz inżynierskimi (m.in. mosty), wpisano na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dwie ważne świątynie: Saint-Martin w Tours oraz Saint-
Martial  w Limoges nie zachowały swego romańskiego charakteru. Pierwszą przebudowano w 
XIX w., nadając jej kształt neoromański i neobizantyński, druga została zrujnowana. Inne dwie: 
St-Sernin (św. Seweryna) w Tuluzie (patrz ryc. 369, 370, 390) oraz kompleks opacki Sainte-
Foy w Conques utrzymały stylistykę architektoniczną z XI (i XII) wieku.  

Ryc. 386, 387, 388, 389, 390. Kościoły na szlaku św. Jakuba z Francji do Santiago de Compostela (Hiszpania). 
Od lewej: fragment bryły bazyliki St. Martin w Tours (neoromanizm i neobizantynizm) oraz plan romańskiej 

bazyliki z 2 poł. XI w.; widok kościoła opackiego  Sainte-Foy w Conques oraz plan świątyni z XI – XII w.; nawa 
główna kościoła St-Sernin (św. Seweryna) w Tuluzie ze sklepieniem kolebkowym z gurtami. Fotografie i rysunki 

skopiowane z INTERNETU   

 
Także romańskie centra klasztorne, w ciągu XI i XII w. stawały się ważnymi ośrodkami 

religii, kultury, sztuki, a nawet techniki i rolnictwa. Ich ponad państwowa struktura 
organizacyjna, podobnie jak ruch pielgrzymkowy, sprzyjała rozprzestrzenianiu na całą Europę 
zdobyczy artystycznych i cywilizacyjnych. Doniosłą rangę, utrwaloną wielowiekową  tradycją 
posiadały oczywiście klasztory i opactwa benedyktyńskie. Równolegle, od początku XII wieku 
coraz intensywniej rozwijały się ośrodki monastycyzmu cysterskiego (powstałego w 1098 
roku), w najogólniejszym zarysie działające w oparciu o regułę benedyktyńską, tworząc jednak 
nadzwyczaj sprawną i skuteczną sieć organizacyjnych powiązań pomiędzy poszczególnymi 
krajami europejskimi, a także własne wzorce architektoniczne. Charakterystyczne dokonania 
kulturowe tych obu zgromadzeń zakonnych prezentowane są w rozdziale II podręcznika, 
poświęconym kulturotwórczym czynnikom średniowiecznej Europy, z uwzględnieniem ich 
aspektów krajobrazowych. 
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Ryc. 391, 392, 393, 394. Rekonstrukcja kompleksu opackiego CLUNY III. Od lewej: widok boczny całości 
kościoła i plan; bryła; rozplanowanie świątyni; widok perspektywiczny całego kompleksu klasztornego. Rysunki 

skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 395, 396, 397. Modele rekonstrukcyjne bryły benedyktyńskiego kościoła opackiego CLUNY III. Ilustracje 
skopiowane z INTERNETU 

 
W tym miejscu, w ramach charakterystyki dokonań architektonicznych romanizmu na 

terytoriach francuskich, zatrzymajmy się na kompleksie klasztornym, istniejącym i 
rozbudowywanym już wcześniej, tj. na zespole opackim benedyktynów, z bazyliką św. Piotra i 
Pawła w Cluny (por. rozdz. I.3, s. 14 nn, i ryc. 114, 115 na s. 15). Mowa tu o CLUNY III, czyli 
obiekcie wznoszonym w latach 1088 – 1130, w ramach poszerzania kościoła wcześniejszego 
o świątynię nową, potężniejszą (z zachowaniem dotychczasowego kościoła CLUNY II; patrz 
ryc. 393, 394). Tak powstała trzecia świątynia kluniacka, największa (do czasów przebudowy 
watykańskiej Bazyliki św. Piotra w XVI w.), w chrześcijańskiej (średniowiecznej) Europie (dł. 
ok 187 m i wys. ok. 30 m). Miała ona swoje prestiżowe znaczenie, manifestując rangę władzy 
papieskiej przeciwstawianej potędze cesarskiej. Znamy projektanta i wykonawcę tego 
monumentalnego dzieła. Byli to: miejscowy mnich Gunzo (muzyk i matematyk) oraz 
budowniczy i matematyk Hézelon, którzy zastosowali skomplikowane zależności proporcji 
elementów budowli wynikające z przyjęcia kilku podstawowych, powtarzalnych modułów (1,52; 
2,60; 7,60; 9,40 m). Przez wiele stuleci, aż do zniszczenia w końcu XVIII i pocz. XIX w., obiekt 
zachwycał monumentalnym układem spiętrzonych brył podkreślanych licznymi (siedmioma) 
wieżami (najwyższa ok. 40 m). W dyspozycji przestrzennej łączył w sobie plan obejściowy 
kościołów pielgrzymkowych z układem bazylikowym, pięcionawowym z dwoma transeptami 
(długości 75 m i 59 m) i z wydłużonym trójnawowym narteksem (kruchtą wejściową). Proporcje 
nawy głównej, ostre łuki arkad i zewnętrzne przypory zapowiadały zmierzanie do stylu 
gotyckiego (patrz ryc. 391, 392, 395, 396, 397; oraz rozdz. I.3, s. 15, ryc. 117 - 120).  

Ryc. 398, 399, 400, 401. Katedra Saint-Lazare w Autun (Burgundia, Francja). Od lewej: widok boczny  
z zewnętrznymi przyporami; widok od strony prezbiterium; wnętrze nawy głównej z ostrołukowym sklepieniem 

kolebkowym z gurtami; detal rzeźbiarski kapitelu kolumny. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Wedle modelu kluniackiego wzniesiono  pobliską katedrę w Autun (budowaną około 

1120 – 1130), z charakterystycznym ostrołukowym sklepieniem kolebkowym (sygnał gotyku; 
patrz ryc. 400). Należy w tym miejscu podkreślić, że w większości francuskich świątyń 
katedralnych epoki romanizmu pojawiały się rozwiązania konstrukcyjne charakterystyczne już 
dla architektury gotyckiej. Klasyfikowane są więc jako obiekty romańsko-gotyckie (por. rozdz. 
III.1, dotyczący przeglądu europejskich przykładów architektury gotyckiej). 
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Ryc. 402, 403, 404, 405, 406. Francuska płaskorzeźba architektoniczna świątyń romańskich. Od lewej: katedra 
Saint Pierre w Angoulême (fasada, zbliżenie na dekorację rzeźbiarską; szczegół rzeźbiarski nad wejściem 
głównym); dwuwieżowa fasada opackiego kościoła w Caen; tympanon w bazylice Sainte Marie Madeleine  

w Vézelay. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Z całą pewnością jedną z cech naczelnych, wyróżnikiem budującym wybitną jakość 

estetyczną romańskiej architektury sakralnej powstającej na terytoriach francuskich stała się 
kamienna płaskorzeźba wprowadzana do wnętrz, głównie w ramach finezyjnego zdobienia 
kapiteli (i w innych detalach dekoracyjnych). Nade wszystko jednak mocno rozbudowane 
reliefy, zarówno architektoniczne (ślepe arkady), a także motywy zgeometryzowane i 
stylizowane roślinne, jak i narracyjno-figuralne zdecydowały o niepowtarzalnym wdzięku 
elewacji katedr, kościołów klasztornych i innych budowli sakralnych regionu. Fasady w 
układach horyzontalno-wertykalnych, z wyrazistymi (schodkowymi) portalami wejściowymi, 
flankowane wieżami, z mocno wyartykułowanym porządkiem osiowości i symetrii, wypełniane 
były drobiazgowo, głęboko formowanymi elementami rzeźbiarskimi tworzącymi poczucie ładu 
i harmonii, a także efektów mistrzowskiej światłocieniowej ornamentyki. 

Ryc. 407, 408, 409, 410. Płaskorzeźba architektoniczna budująca efekt artystyczny fasady kościoła romańskiego 
we Francji, na przykładzie Notre Dame la Grande w Poitiers (całość fasady i szczegóły rzeźbiarskie).  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

HISZPANIA, PORTUGALIA 
(Półwysep Iberyjski) 

 
Złożona sytuacja kulturowa europejskiego regionu Półwyspu Iberyjskiego  wynikała jak 

wiadomo z rozwijającej się tam w epoce romanizmu politycznej i artystycznej arabsko-
islamskiej (muzułmańskiej) dominacji, a w ramach tradycji lokalnych rozwoju specyficznego, 
mozarabskiego nurtu twórczego (por. t. I, rozdz. IX.4. s. 370 n). Świadectwa „pierwszej” sztuki 
romańskiej najwyraźniej zaznaczyły się w obszarach Katalonii oraz Aragonii (północno-
wschodnia HISZPANIA), a więc bezpośrednio sąsiadujących z terytoriami francuskimi. W 
Pirenejach, wąskiej, malowniczej dolinie (Vall de Boi) skupiony jest zespół dziewięciu, do dziś 
zachowanych romańskich kościołów katalońskich (Światowe Dziedzictwo UNESCO), 
kamiennych, z wieżami, surowych w wyrazie architektonicznym, wewnątrz zdobionych 
freskami, mistrzowsko związanych z krajobrazem pierwotnym, a stylowo porównywanych z 
wczesno romańskimi obiektami sakralnymi Lombardii (północne Włochy; por. s. 51 nn).  
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Ryc. 411, 412, 413, 414, 415, 416. Grupa romańskich kościołów Katalonii (ok. XI, XII w.) w Vall de Boi w 
Pirenejach (Światowe Dziedzictwo UNESCO). Od lewej: San Clemente w Taüll; Santa Maria w Taüll; San Feliu  
w Barruera; Santa Eulalia w Erill-la-Vall; San Quirico w Durro; Nativitat de la Mare de Déu w Durro. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU (chiese romaniche catalane della Vall de Boi) 

 
Jednak już w ciągu XI i XII wieku chrześcijańskie królestwa Hiszpanii konsekwentnie 

powiększały swoje terytoria, spychając Maurów na południe półwyspu. Wzorce dojrzałej już 
architektury romańskiej napływały głównie z terytoriów francuskich, nade wszystko 
inspirowane ruchem pielgrzymkowym Szlaku św. Jakuba (por. s. 38), na którym powstały m.in. 
znakomite katedry w León i w Burgos (obecnie gotyckie). Stopniowo rozszerzały się 
oddziaływania europejskiego, katolickiego romanizmu na kolejne regiony, m.in. na rejon 
„Kastylia i León” i dalej na zachód i południe półwyspu. Francuskie wpływy wzmocnione zostały 
także rozprzestrzenianiem się od ok. 1000 roku zakonnej kongregacji kluniackiej. Jednakże 
skuteczne wyparcie Maurów z ich ostatniej twierdzy w Granadzie nastąpiło dopiero w 1492 r. 
Do tego czasu częste było wzajemne przenikanie wzorców chrześcijańskich z islamskimi, 
wzmocnione częstym korzystaniem z muzułmańskich rzemieślników budowlanych, co 
prowadziło do specyficznych hiszpańskich odmian romanizmu z pobrzmiewającymi w nim 
nutami ornamentyki arabskiej.  

 

Ryc. 417, 418, 419, 420, 421. Romańska architektura Hiszpanii. Od lewej: Stara Katedra w Salamance (XII, XIII 
w.), fragment korpusu (dwa zdjęcia); detal rzeźbiarski fasady; sklepienie krzyżowo-żebrowe nawy głównej.  
Z prawej: zwieńczenie kopułowe w katedrze del Salvador w Zamora (1139 – 1174). Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 

Hiszpańskie kościoły romańskie wznoszono ze starannie obrabianych bloków 
kamiennych. Zazwyczaj stosowano proste układy bazylikowe, trójnawowe, z transeptami, 
obejściami i apsydami przy prezbiterium. W układzie wertykalnym pojawiały się masywne 
zazwyczaj wieże (wieńczone cylindrycznie), a także kopuły (na trompach) z zewnątrz 
„łuskowane”, sytuowane na skrzyżowaniu nawy głównej z poprzeczną. W przypadku 
pojawiania się wież o smukłych proporcjach specjaliści doszukują się inspiracji muzułmańskimi 
minaretami. Nawy kryto sklepieniami kolebkowymi i krzyżowo-żebrowymi. Częste było też 
stosowanie bogatej ornamentyki rzeźbiarskiej, zarówno szachownicowych ornamentów 
kostkowych jak i mocno rozbudowanych scen figuralno-narracyjnych.  Podobnie jak w 
pobliskiej Francji, także w Hiszpanii w ciągu XII w. coraz częściej pojawiają się sygnały stylu 
gotyckiego. Były to w architekturze sakralnej: sklepienia krzyżowo-żebrowe, wyostrzone łuki, 
nasilająca się rzeźbiarska dekoracyjność. 

Ryc. 422, 423, 424, 425, 426. Reprezentatywne przykłady architektury romańskiej w Hiszpanii. Od lewej:  
fasada katedry w Zamora (XII w.); bryła i plan katedry Maryjnej w Sigüenzie; katedra w Jaca (XI, XII w.);   

fasada kolegiaty św. Izydora w León, XI – XII w. Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU 



 

43 
  

Do znakomitszych przykładów budowli klasztornych Kastylii należy kompleks opactwa 
benedyktyńskiego w Santo Domingo de Silos. Architektoniczne ukształtowanie jego 
wirydarza zaliczane jest do arcydzieł hiszpańskiej romańszczyzny XI wieku. Siedziba 
zakonników początkami swymi sięgała tu VII wieku. Pierwszy klasztor, okresowo w czasach 
okupacji muzułmańskiej zamknięty, wznowił swą działalność w wieku X i rozbudowywany 
został w XI wieku. Powstał wtedy kościół opacki w prostym układzie bazylikowym, który 
posiadał trzy nawy z transeptem oraz pięć absyd. Kolejne prace budowlane prowadzone były 
w obiekcie w XVIII i w XIX w. Zabudowania klasztorne zbliżone do narysu kwadratowego, z 
trzech stron otoczyły wewnętrzny dziedziniec (wirydarz) jednym bokiem przylegający do 
bocznej ściany kościoła. Uzyskano wnętrze ogrodowe otoczone rytmem otwartej kolumnady 
arkadowej. Same kolumny, niewielkiej wysokości, uformowano w porządku zdwojonym, a 
ustawiono w liniach prostopadłych do boków czterostronnego krużganka.  Harmonijna 
proporcjonalność ciągów kolumienek, w sensie estetycznym wzmocniona została wybitnej 
klasy artystycznej rzeźbiarskimi figuralnymi dekoracjami zdwojonych kapiteli i rozbudowanymi 
scenami narracyjnymi (płaskorzeźba architektoniczna) o tematyce religijnej umieszczonymi na 
filarach narożnych w krużgankach. Zarówno płaskorzeźby figuralne kapiteli jak i ornamenty 
archiwolt odznaczają się szczególnym artyzmem i mistrzostwem techniki ich wykonania. 

Ryc. 427, 428, 429, 430, 431. Opactwo benedyktyńskie w Santo Domingo de Silos (Kastylia). Od lewej: plan 
kompleksu kościelno-klasztornego  z XII w.; kolumnady krużganka otaczającego wirydarz; detal rzeźbiarski sceny 

narracyjno-figuralnej; kolumienki skręcone spiralnie; widok wirydarza poprzez przeźrocze arkad krużganka. 
Rysunek i fotografie skopiowane z INTERNETU  

 
Ponadczasowym symbolem architektonicznych dokonań Hiszpanii pozostaje, szeroko 

w świecie znana katedra w Santiago de Compostela (por. s. 38, ryc. 383 – 385), stanowiąca 
cel pielgrzymowania na szlakach św. Jakuba Apostoła. Powszechnie dziś przez turystów i 
pielgrzymów rozpoznawalna bogactwem dwu wieżowej, późno barokowej fasady z lat 1738 - 
1750 (ryc. 432 - 435), w istocie swojej pozostaje jednym z największych i treściowo 
najważniejszych zabytków architektury romańskiej regionu hiszpańskiej Galicji. Od 1985 roku 
obiekt znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ryc. 432, 433, 434, 435. Późno barokowa fasada katedralnego kościoła pielgrzymkowego  - Sanktuarium  
św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Świątynia dedykowana kultowi św. Jakuba, który tu właśnie w początku I w. głosił religię 

chrześcijańską, a po męczeńskiej śmierci w 44 r. (w Jerozolimie) został pochowany w okolicy 
Compostelo. Marmurowy nagrobek kryjący szczątki Apostoła przez stulecia pozostawał w 
zapomnieniu (odnaleziony i przypomniany w pocz. IX w.). Wkrótce powstał tu kościół należący 
do nurtu architektury karolińskiej, stopniowo do końca IX w. powiększany, zaczął przyciągać 

Kolegiata św. Izydora 

León. XI - XII w. 
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do siebie rzesze pątników z całej Europy. W 997 r. zniszczony przez kalifów kordobańskich 
(muzułmanie), odbudowany został w latach 1075 - 1128. Powstała wtedy charakterystyczna 
dla romanizmu świątynia wzniesiona na klarownym, perfekcyjnie proporcjonalnym planie 
bazylikowym, trójnawowa, z bardzo szerokim (trójnawowym transeptem) z czterema apsydami 
wzbogacającymi kubiczną bryłę w jej zewnętrznym widoku od strony chóru. Prezbiterium ujęto 
obejściem z wieńcem kaplic (apsyd). Symetrycznie ukształtowana fasada flankowana była 
dwoma masywnymi, wysokimi wieżami. W XVI w. całość poprzedzono rozbudowanymi 
ciągami schodów terenowych z wyrazistymi starasowaniami. Budowla, w znacznym stopniu 
wzniesiona z kamieni granitowych, w nawie głównej sklepiona została kolebką z gurtami, w 
nawach bocznych krzyżowo. Obecnie, po przejściu przez portale barokowej fasady, 
wkraczamy do wnętrza autentycznie romańskiego, pełnego wybitnych dzieł rzeźbiarskich. 
Rangę szczególną posiadają narracyjne płaskorzeźby i rzeźby figuralne z „Portalu Złotników” 
stanowiące dzieło mistrzów z Tuluzy, wykonane w XI w., a odznaczające się ekspresją wyrazu 
i starannością opracowania szczegółów. W głównym wejściu do katedry znajduje się „Portyk 
Chwały”, wykonany w XII w. przez mistrza Mateo. Bogaty tematycznie, w zakresie 
rzeźbiarskim odznacza się zastosowaniem „naturalistycznych”, tj. poprawnych w proporcjach 
przedstawień figuralnych, wypukłym i miękkim formowaniem fałdów szat oraz ekspresją 
wyrazu twarzy poszczególnych postaci. Relikwie św. Jakuba spoczywają w specjalnej krypcie 
(podziemia katedry). Cały obiekt, pomimo zewnętrznej szaty barokowej, pozostaje klejnotem 
sakralnej architektury romańskiej oraz chrześcijańskim centrum pielgrzymkowym i ośrodkiem 
kultu nieporównywalnym w swej specyfice z żadnym innym w Europie. 

Ryc. 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443. Romańska katedra w Santiago de Compostela (Hiszpania). Od 
lewej: model rekonstrukcji bryły świątyni; plan bazyliki romańskiej; widok na fragment nawy głównej z emporami; 

fragment portalu romańskiego z dekoracją rzeźbiarską; nawa główna z widokiem na kopułkę żebrową  
i z elementami wystroju barokowego; rekonstrukcja fasady romańskiej (u góry); rekonstrukcja bryły z widokiem na 
prezbiterium i transept (na dole); przekrój pionowy, poprzeczny. Rysunki i fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 444, 445, 446, 447. Romańskie rzeźby w katedrze św. Jakuba w Santiago de Compostela. Od lewej: 
fragment tympanonu środkowego portalu (Maiestas Domini); fragment portalu z posągiem św. Jakuba; posągi 

apostołów; figury proroków. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Sporo świadectw wczesnej, przed romańskiej wręcz architektury rozsianych jest wśród 
odludnych, górskich dolin PORTUGALII, gdzie spotkać można kameralne budowle sakralne, 
kamienne, proste w układzie bryły, surowe w swej estetyce (ryc. 448, 449). Wzorce takie 
powtarzane były w kolejnych stuleciach, tworząc obiekty spóźnionego romanizmu. Wydaje się, 
że cała ta grupa europejskiego dziedzictwa architektonicznego pozostaje ciągle dość słabo 
rozpoznana. Często wymieniane są natomiast przykłady romańszczyzny dojrzałej (2 poł. XI, 
XII w.) kształtowanej wedle wzorców europejskich docierających tu poprzez Hiszpanię, 
zwłaszcza w północne i środkowe regiony kraju. Obiekty te w zakresie konstrukcyjnym i w 
szczegółach dekoracyjnych zmierzały do form zapowiadających lub wprost wprowadzających 
stylistykę gotycką. W kolejnych stuleciach budowle oryginalnie romańskie dodatkowo 
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zyskiwały wiele elementów czysto gotyckich. W epoce nowożytnej ulegały dalszym, licznym 
modyfikacjom i przebudowom, tak że wiele z nich zdominowana jest obecnie barokowym 
wyrazem estetycznym (ryc. 451, 457). 

 Ryc. 448, 449, 450, 451, 452, 453. Romańskie kościoły w Portugalii. Od lewej: fasada wczesno romańskiego  
 kościoła klasztornego S. Salvador de Paço de Sousa, (XI w.) oraz fragment portalu z głowicami półkolumienek;  
 fasada kościoła Santiago w Coimbra (XII, XIII w.); fasada katedry w Braga (romańsko-gotycko-barokowa); portal  

 boczny (romański) katedry w Braga; posągi Apostołów w romańsko-gotyckiej katedrze w Évora (1186 – 1250). 
 Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Za najbardziej wartościowe  przykłady portugalskiej architektury romańskiej uznawane 

są dwie zwłaszcza, znakomite budowle sakralne (wpisane na Listę Światową UNESCO): 
klasztor Chrystusa w Tomar (ryc. 455, 456) oraz opactwo w Alcobaça (ryc. 457, 458), a 
także Stara Katedra w Coimbra (ryc. 454).  

Ryc. 454, 455, 456, 457, 458. Arcydzieła romańskiej architektury sakralnej w Portugalii. Od lewej: Stara Katedra 
w Coimbra, 1 poł. XII w.; bryła klasztoru Chrystusa w Tomar, XII w.; krużganki arkadowe ze sklepieniami 
krzyżowo-żebrowymi klasztoru w Tomar; fasada kościoła klasztornego w Alcobaça, romańsko-gotycka i 

barokowa; wnętrze dormitorium, romańsko gotyckie. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
W Tomar, w 1162 powstała potężna, o warownym charakterze siedziba templariuszy 

i Zakonu Rycerzy Chrystusa (Convento de Cristo). W kompleksie wzniesiono romański kościół, 
nazywany rotundą templariuszy, gdyż zbudowany został na planie wieloboku (ryc. 455). Cały 
zespół szybko stał się wymownym znakiem rekonkwisty tj. walki chrześcijan o wyparcie 
Maurów z Półwyspu Iberyjskiego (VIII - XV w.) oraz symbolem otwarcia Portugalii na inne 
cywilizacje. Stąd wyruszało wiele wypraw zbrojnych (krucjat) przeciwko Maurom. „Złoty wiek” 
klasztoru przypadł na koniec XV i cały XVI w. To wtedy odbywały się pod patronatem zakonu 
portugalskie wyprawy kolonialne. Książę Henryk Żeglarz jako wielki mistrz zgromadzenia 
przyczynił się do znacznej rozbudowy romańskiego obiektu. Jego staraniem powstały okazałe 
nowe części zespołu, uformowane w stylu manuelińskim (od 1492 r., tj. w czasach panowania 
króla Manuela I, wcześniej wielkiego mistrza), stanowiącym specyficzny wyróżnik estetyczny 
późnego gotyku portugalskiego. 



 

46 
  

Ryc. 459, 460, 461, 462. Klasztor Chrystusa w Tomar, detale w stylu manuelińskim. Od lewej: rzeźbiarska 
dekoracja okna (elewacja zachodnia); dekoracja portalu; okno w elewacji zachodniej; fragment elewacji 

zachodniej z okulusem w obiekcie z okresu późno gotyckiej rozbudowy kompleksu.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU   

 
Opactwo Santa Maria w Alcobaça należy do najstarszych kompleksów cysterskich 

Królestwa Portugalii. Od XII w. (1153), tj. od czasu jego powstania wyróżniało się 
imponującymi rozmiarami, czystością stylu i pięknem materiałowym. Pierwotne zabudowania 
klasztorne i kościół powstałe w epoce romanizmu, surowe w wyrazie estetycznym, stopniowo 
zyskiwały rzeźbiarskie, gotyckie zdobienia.  Całość ukończona w połowie  XIII w. uznawana 
jest za najstarszy przykład wczesnej, wyrastającej z romanizmu architektury gotyckiej w 
Portugalii. W następnych stuleciach wprowadzano elementy stylu renesansowego i 
barokowego. Ten ostatni szczególnie wyraziście rysuje się w dzisiejszej fasadzie kościoła, 
zwłaszcza w zwieńczeniach wieżowych. Klasztor w Alcobaça, za sprawą starań 
mieszkających w nim zakonników cysterskich szybko stał się ważnym ośrodkiem naukowym i 
teologicznym promieniującym na cały świat Zachodu. Zgromadzono tu również wiele cennych 
dzieł sztuki i literatury średniowiecznej, przechowywanych do dzisiaj w obiekcie. 

Ryc. 463, 464, 465, 466. Nawarstwienia stylowe w kompleksie kościelno-klasztornym w Alcobaça. Od lewej: 
wirydarz klasztorny z piętrowymi krużgankami oraz z widokiem na korpus i wieże kościelne (romanizm, wczesny 

gotyk, barok); romańsko-gotyckie wnętrze kościoła; krużganek wirydarza klasztornego, ze zdwojonymi 
kolumienkami i sklepieniem krzyżowo-żebrowym (romańsko-gotycki); fragment wewnętrznego sklepienia i wejście 

do zakrystii (późny gotyk, manueliński). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Także Stara Katedra w Coimbra (1146 – 1218) uznawana jest za jeden z 
ważniejszych zabytków architektury romańskiej w Portugalii. Obiekt ukończony w początku 
XIII wieku, wzbogacony został o romańsko gotycki wirydarz. Dalsze prace prowadzono w 
obiekcie w ciągu XVI w. Do wnętrza świątyni wprowadzono m.in. ceramiczne dekoracje. 

Ryc. 467, 468, 469, 470, 471. Stara Katedra w Coimbra. Od lewej: Fasada (strona zachodnia); widok budowli od 
strony apsydy; romańsko-gotycki wirydarz; widok z nawy środkowej na ołtarz główny; fragment renesansowej 

obudowy portalu bocznego. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
NIEMCY 

 
W okresie rozkwitu europejskiej architektury romańskiej, na terytoriach Niemiec, a 

także Szwajcarii oraz Austrii, tj. Europy germańskiej (niemieckojęzycznej) powstawały liczne, 
często okazałe świątynie chrześcijańskie, w których wprost kontynuowano wzorce 
ukształtowane w okresie ottońskim, czyli protoromańskim, z lat 950 – 1050 (por. rozdz. I.3, s. 
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10 nn). Wiele z nich, w tym niektóre kościoły klasztorne benedyktyńskie, utrzymywały surowy 
i prosty kształt, niemal archaizujący. W takich formach występowały w regionach niemieckich 
nawet do początku XIII w. Bardziej niż na obszarach francuskich, w Cesarstwie Niemieckim 
(Rzymskim) popularne były w tym nurcie romańszczyzny bazyliki pułapowe. Wśród 
reprezentatywnych przykładów tej kategorii wymieniana jest kolegiata św. Serwacego, w 
Quedlinburgu (miasto wpisane na Listę Światową UNESCO) w środkowych Niemczech 
(Saksonia-Anhalt), która po jej zniszczeniu pożarem w 1070 r., ponownie została urządzona 
w ciągu XI, XII wieku (ryc. 472, 473). Odznacza się ona klarownym bazylikowym 
rozplanowaniem, z trzema nawami zakończonymi apsydami. Budowla wspiera się na ciągach 
podpór pionowych, w naprzemiennym rytmie kolumn i filarów. Szeroki, ale krótki transept, 
swoją długością nie wychodzi poza ściany zewnętrzne naw bocznych. W części przeciwległej 
do prezbiterium uformowano westwerk z emporą. Całość przekryto płaskimi, drewnianymi 
stropami (typ pułapowy). Jedynym elementem artykulacji ścian zewnętrznych stały się ciągi 
niewielkich okien. Do budowli archaizujących zaliczany jest także opacki kościół benedyktyński 
w Alpirsbach z pocz. XII w. (ryc. 479). W podobnym rozplanowaniu wzniesiono również 
kościół św. Gotarda w Hildesheim (Dolna Saksonia; 1022 – 1038, ukończenie 1172), z 
rytmem podpór pionowych: filar – dwie kolumny – filar, i kryciem pułapowym (strop drewniany). 
Na szczególną uwagę zasługuje w nim, delikatne jeszcze wprowadzenie wieńca kaplic wokół 
obejścia okalającego chór (prezbiterium; ryc. 475). Swój pierwotny charakter do dziś 
zachowała pochodząca z XII w. katedra w Gurk (Karyntia), z dodaniem jedynie barokowych 
hełmów na wieżach (ryc. 477).  

Ryc. 472, 473, 474, 475, 476, 477. Niemiecki romanizm archaizujący. Od lewej: kolegiata św. Serwacego  
w Quedlinburgu (fragment bryły w widoku zewnętrznym i plan); bazylika św. Gotarda (St. Godehard)  

w Hildesheim (widok bryły od strony prezbiterium; plan; wnętrze nawy głównej z drewnianym stropem); bryła 
romańskiej katedry w Gurk (hełmy wież barokowe). Fotografie i ryc. 473 skopiowane z INTERNETU; ryc. 475, [z:] 

Broniewski, op. cit., s. 160, ryc. 295) 

Ryc. 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484. Reprezentatywne przykłady rozplanowania niemieckich świątyń 
romańskich: wczesnych ottońskich; archaizujących; oraz katedr dojrzałego romanizmu. Od lewej: ottoński kościół 

św. Michała w Hildesheim; kościół benedyktyński w Alpirsbach; kościół św. Aurelego w Hirsau; katedra  
w Wormacji; katedra w Spirze; kościół NMP na Kapitolu w Kolonii; katedra w Limburgu. Ryc. 478 skopiowany  

z INTERNETU. Pozostałe rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 161 nn, ryc. 300, 298, 301, 302, 305, 306 
 
W wielu budowlach nawiązywano jednak do najbardziej okazale wyartykułowanych 

cech wczesnej romańszczyzny niemieckiej, tj. tych, które wystąpiły w słynnym kościele św. 
Michała w Hildesheim (por. uwagi rozdz. I.3, s. 10 – 13; ryc. 94 – 100 na s. 13; oraz ryc. 478). 
Wznoszono więc świątynie w podłużnym rozplanowaniu bazylikowym, z jednym lub z dwoma 
transeptami, często dwuchórowe, wspierane na prostych filarach i kolumnach (zazwyczaj w 
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układach naprzemiennych), na ogół z czterema a nawet sześcioma wyniosłymi wieżami, z 
wyraźnie ukształtowanymi westwerkami. Coraz częściej wprowadzano sklepienia, głównie 
krzyżowe i krzyżowo-żebrowe, stopniowo ostrołukowe (por. ryc. 490). Na terytoriach całego 
Cesarstwa rozprzestrzeniały się systemy wiązane (dwa przęsła nawy bocznej odpowiadające 
jednemu przęsłu nawy głównej; por. s. 21). W budowlach najokazalszych rysowało się 
proporcjonalne, ale mocne, ruchliwe rozczłonkowanie brył składających się na całość obiektu 
o cechach addytywności (por. s. 19). Coraz bardziej wyrazista artykulacja ścian, wynikająca z 
wprowadzania wzmocnień pionowych (lizeny), a także nisz ściennych (blendy arkadowe) 
tworzyła spektakularną grę światłocieniową. Jako ważny element dekoracji elewacji, 
zwłaszcza w ich górnych partiach pojawiały się galeryjki arkadowe (ciągi ślepych, często 
głębokich nisz z arkadkami), które szczyt perfekcyjnej dekoracyjności uzyskały w obiektach 
dojrzałego romanizmu wznoszonych na terytoriach Italii (por. s. 60 nn). 

Grupę najbardziej znaczących artystycznie budowli stanowią oczywiście kościoły 
katedralne, w tym katedry cesarskie z XI – XIII w. (Moguncja, Spira, Wormacja). 
Najwcześniejsza z nich, w  Moguncji (Mainz) tradycjami swymi sięgająca X w., kształt 
ostateczny uzyskała w latach 1081 – 1137, częściowo także do 1239 roku, a opisana została 
już w rozdz. I.3, s. 13 i ryc. 102. W tym miejscu dodajmy, że szczególnie charakterystyczne 
stało się zastosowanie w niej empor nad przedsionkiem wschodnim. Zaliczana jest ona także 
do specyficznie niemieckiego typu bazyliki trójkonchowej. W architekturze konchą 
nazywamy półkopułki w kształcie muszli, wprowadzane do krycia apsyd przy chórze kościoła 
(prezbiterium). Konchy katedry w Moguncji ukształtowano po stronie zachodniej budowli. 
Obiekt w znacznym stopniu przebudowany został w epoce gotyku. 

Ryc. 485, 486, 487, 488, 489, 490. Rozbudowane formy niemieckich świątyń romańskich. Od lewej: kościół 
opacki benedyktynów Maria-Laach nad Laacher See (Górna Lotaryngia; 1093, 1127, 1216); katedra w Limburg 
nad Lahną (Hesja, XII w.); katedra w Wormacji (XII – XIII w.); kościół św. Apostołów w Kolonii, trójkonchowy, ok. 

1200 (widok od strony prezbiterium; przekrój pionowy, poprzeczny przez transept wschodni); katedra w Wormacji, 
widok nawy głównej ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Ryc. 485, 486, [z:] Broniewski, op. cit., s. 162 n,  

ryc. 303, 307. Ryc. 487 – 490, [z:] Koch, Style…, op. cit., s. 102 
 
Katedra w Wormacji (ryc. 481, 487), podobnie jak inne, powstała na miejscu 

wcześniejszej budowli pułapowej. W swych kształtach romańskich (od 1125 do XIII w.) 
odznacza się klarownym bazylikowym planem, z jednym transeptem, ale z dwoma chórami. 
Całość kompleksu uzyskała mocno rozbudowany system spiętrzonych brył, z sześcioma 
wieżami. Zastosowano tu system wiązany, a nawy przykryto sklepieniami krzyżowo-
żebrowymi. Na przecięciu nawy głównej z transeptem oraz pod zachodnią wieżą centralną 
wprowadzono kopuły.  

Trzecia wśród niemieckich katedr cesarskich to bazylika w Spirze (Speyer, Nadrenia – 
Palatynat; 1030 – XII w.), którą wzniesiono na prostym planie krzyża łacińskiego (ryc. 482, 
491, 492). Trójnawowa, z systemem wiązanym, od strony prezbiterium zakończona została 
wyrazistą półkolistą apsydą, z kopułą na skrzyżowaniu nawy głównej z poprzeczną. Całą 
dyspozycją przestrzenną nawiązała do wspominanego już modelu kościoła św. Michała w 
Hildesheim. Przedsionek po stronie zachodniej dodany został w XIX w. Uznawana jest za 
największą wśród zachowanych świątyń romańskich (większy był nieistniejący dziś kompleks 
CLUNY III). Ponad oknami nawy głównej i transeptu oraz bębna kopuły, elewacje ozdobiono  
ciągami galeryjek arkadowych. Budowla z lat 1030 – 1061 zaliczana jest do nurtu architektury 
ottońskiej i nazywana SPIRA I. Wkrótce, w 1080 roku podjęto jej gruntowną przebudowę i 
przeprowadzono dalsze prace uzupełniające obiekt już istniejący (SPIRA II). Monument 
wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Laacher_See
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Kilka znakomitych obiektów romańskich powstało w ciągu XII wieku także  w Kolonii 
(Nadrenia Północna-Westfalia) tworząc wyrazistą grupę architektury nadreńskiej. Oryginalne 
kształty uzyskał kościół św. Gereona (ryc. 493, 494). Zbudowano go na planie podłużnym, z 
wykorzystaniem pozostałości dawnych murów rzymskich. To z tych antycznych resztek 
powstała, kryta okazałą kopułą, część na planie dziesięcioboku tworzącego narys eliptyczny. 
Wnętrze decagonu, w pasie dolnym rozbudowano o wieniec  nisz (kaplic). Wyżej pojawiły się 
empory z triforiami, a ponad nimi dwa pasy okien ostrołukowych (wczesno gotyckich). Z 
górnego pasa okiennego wyprowadzono żebra wzmacniające czaszę kopuły. Tradycje 
istnienia tego kościoła chrześcijańskiego sięgają IV w., kiedy powstało tu prawdopodobnie 
martyrium. Obiekt uznawany jest więc za najstarszą świątynię w Kolonii. W stylistyce 
romańskiej budowana była od roku 1069 do początku XIII w. Do części centralnej dodano po 
jej stronie wschodniej trójprzęsłowe prezbiterium ujęte dwoma wieżami oraz zakończone 
apsydą, na zewnątrz zdobioną galeryjką arkadową. Kościół ten zaliczany jest do przykładów 
architektury późno romańskiej. Często klasyfikowany jest też jako jeden ze znakomitszych 
przykładów kopułowych budowli centralnych powstałych na Zachodzie pomiędzy okresem 
bizantyńskim a początkami renesansu. 

Ryc. 491, 492, 493, 494, 495. Klasyka romanizmu niemieckiego. Od lewej: katedra w Spirze (dynamika bryły 
widzianej od strony prezbiterium oraz widok boczny); kościół św. Gereona w Kolonii (widok od strony apsydy; 

plan); katedra w Trewirze (Nadrenia-Palatynat). Fotografie skopiowane z INTERNETU. Rysunek, [z:] Broniewski, 
op. cit., s. 163, ryc. 304 

 
Równie interesująco prezentuje się bazylika NMP na Kapitolu kolońskim. 

Zastosowano tu prosty układ bazyliki trójnawowej, z systemem wiązanym. Oryginalność 
rozplanowania uzyskano wprowadzeniem szerokiego transeptu obustronnie zakończonego 
apsydami. Te, wewnątrz wraz z apsydą nawy głównej wzbogacono jednolitym ciągiem empor 
tworzących plan trójlistnej koniczyny (ryc. 483). Warto też odnotować kościół św. Apostołów 
(XI – XIII w.), także z trzema apsydami, ale bez empor wewnętrznych, z dwoma wieżami od 
frontu oraz dwoma po obu stronach apsydy głównej. Na skrzyżowaniu naw  wzniesiono kopułę. 
Obiekt należy do charakterystycznej grupy świątyń trójkonchowych (ryc. 488, 489). Ogólnie 
mówiąc, sakralna architektura romańska w Kolonii wyróżnia się oryginalnością planów, 
śmiałością i perfekcyjnością sklepień, artyzmem w dekorowaniu elewacji (łęki, galeryjki 
arkadowe). W wielu spośród tych budowli w ciągu XIX wieku prowadzono prace remontowe 
pod hasłem poszukiwania czystości stylowej (puryzm w konserwacji zabytków), często 
prowadząc do utraty cech oryginalnych, także romańskich. 

Znakomite świadectwa romanizmu niemieckiego odnajdujemy również w licznie 
powstających w regionie kościołach klasztornych, zrazu benedyktyńskich, a od XII wieku 
cysterskich. W benedyktyńskim opactwie Maria Laach (por. rozdz. I.2, s. 9 n, ryc. 51 – 59; 498) 
zawarte zostały klasyczne formy rozwiniętego, dynamicznego romanizmu nadreńskiego. 
Benedyktyński klasztor w Murbach (Alzacja, dzisiaj Francja; ryc. 496) mieści się w nurcie 
romańskiej przebudowy wcześniejszych obiektów ottońskich. Interesujący układ zastosowano 
w kameralnym kościele św. Marii i Klemensa (ryc. 497), okresowo benedyktyńskim 
zlokalizowanym w Bonn (zachodnia Westfalia), znanym zazwyczaj pod nazwą  Doppelkirche 
Schwarzrheindorf. Wybudowany został w XII wieku jako kaplica książęca. Rozplanowany w 
układzie krzyża greckiego z apsydą, stanowi obiekt dwupoziomowy, sklepiony centralnie 
ustawioną kopułą na trompach i wydźwigniętą nad nią wieżą. Wśród klasztorów cysterskich 
najlepiej zachowanym kompleksem zlokalizowanym na północ od Alp jest założone w 1147 
opactwo w Maulbronn (Badenia-Wirtembergia; ryc. 499). Kościół górujący nad całością 
zabudowań reprezentuje styl przejściowy między romanizmem a gotykiem (ryc. 500). W 



 

50 
  

kompleksie zastosowano rozbudowany system kanałów nawadniających i zbiorników 
wodnych. Całość wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.   

Ryc. 496, 497, 498, 499, 500. Romańska architektura klasztorna na terenach niemieckich. Od lewej: 
benedyktyński klasztor w Murbach (Alzacja); St. Maria und Clemens (Schwarzrheindorf), Bonn; kompleks 

benedyktyński Maria Laach; plan zabudowań cysterskiego opactwa w Maulbronn; fragment sklepienia we wnętrzu 
klasztornym w Maulbronn. Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU 

 
 

WŁOCHY (ITALIA) 
(Półwysep Apeniński z Niziną Padańską) 

Ryc. 501, 502, 503, 504, 505. Sytuacja polityczna Półwyspu Apenińskiego (dzisiejsza Republika Włoska)  
w przekrojach historycznych. Od lewej: stan w 1050 roku; sytuacja polityczna w okresie IX – XV w.; kształtowanie 
nowożytnej „republiki” w 1803 r.; mapy współczesne (z zaznaczeniem ważniejszych miast; podział na prowincje). 

Mapa - ryc. 502: Józef Mitkowski, „Włochy od IX do XV wieku”, [w:] Atlas historyczny świata, op. cit., s. 37; 

pozostałe mapy skopiowane z INTERNETU  
 
Terytoria dzisiejszej Italii (Republika Włoska od 1946; jednoczenie monarchii Włoch od 

1860) zajmującej całe obszary Półwyspu Apenińskiego wraz z Niziną Padańską i Alpami 
włoskimi, w okresie rozprzestrzeniania się stylu romańskiego w architekturze i sztuce 
pozostawały bardzo rozdrobnione, podlegając zróżnicowanym wpływom politycznym i 
kulturowym. Ścierały się tu i wzajemnie uzupełniały tradycje antycznej architektury rzymskiej, 
wczesno chrześcijańskiej, bizantyńskiej oraz różnych nurtów kulturowych kształtujących się w 
ramach sił politycznych utrwalającej się średniowiecznej struktury odrębnych państw Europy 
Zachodniej. Rozpatrując więc włoskie dokonania stylu romańskiego trzeba je analizować przez 
pryzmat wyrazistych odmian regionalnych. W najogólniejszym rozróżnieniu mamy do 
czynienia z terytoriami: 1. południowymi pozostającymi pod panowaniem Normanów 
(Królestwo Sycylii; patrz: rozwinięcie problematyki w rozdz. I.4, s. 30 - 35); 2. regionami 
środkowymi (Toskania, Umbria, Lacjum, Abruzja, Marche), znajdującymi się pod wpływami lub 
wprost pod władzą papieską; 3. oraz rejonami północnymi (Lombardia, Piemont, Emilia-
Romania, a także Trydent-Górna Adyga, Veneto), z wyraźnymi zależnościami od 
Niemieckiego Cesarstwa Rzymskiego, a także z mocnymi oddziaływaniami bizantyńskimi 
(Wenecja). Pojawiło się też kilka bardziej jeszcze szczegółowych, fascynujących nurtów 
rozkwitających w niektórych miastach-państwach oraz w republikach morskich, takich jak 
wspomniana Wenecja, a także Genua, Piza, czy Lucca. W  każdym z tych rejonów Italii 
zachowało się wiele budowli romańskich, zarówno z okresu protoromańskiego i romanizmu 
wczesnego (archaizującego), jak i rozwiniętego oraz stylu późnego (dojrzały romanizm).   

W odniesieniu do tej grupy kulturowego dziedzictwa Półwyspu Apenińskiego należy 
zaznaczyć, że w przeszłości bywało ono zdecydowanie niedoceniane. Przykładowo, 
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Broniewski, w swej Historii architektury…, op. cit., 1980, s. 144, pisał, że: … trudno w 
początkach epoki romańskiej szukać wybitnych dzieł architektury w Italii. Buduje się 
prymitywnie przeżuwając pierwowzór starochrześcijańskiej bazyliki, która poza funkcją 
użytkową nie była rewelacją formalną, tym mniej zaś konstrukcyjną. W dalszej części tekstu 
czytamy na szczęście, że (s. 144 n): … poświęca się najwięcej uwagi elewacji frontowej…, co 
będzie na zasadzie bezwładności towarzyszyć architekturze włoskiej i w czasach 
późniejszych, nie bez szlachetnych a nawet wybitnych wyjątków. Tymczasem, jak zresztą 
podkreślono [w:] Historia sztuki, t. 4, Sztuka romańska…, 2010 (por. rozdz. I.7; spis literatury), 
s. 203: … już w okresie protoromanizmu rozwinęła się tu świetna, kreatywna architektura, którą 
(…) kontynuował (...) romanizm dojrzały.    

Ryc. 506, 507, 508, 509, 510, 511. Romańska architektura północnych i środkowych Włoch. Od lewej: katedra  
w Modenie (Emilia-Romania, 1184); kościół klasztorny San Vittore alle Chiuse w Genga (Marche, 1060 – 1080); 
bazylika San Michele Maggiore w Pawi (Lombardia, XI – XII w.); bazylika San Zeno w Weronie (Veneto, X – XII 

w.); katedra San Rufino w Asyżu (Umbria, XII w.); katedra San Ciriaco w Ancona (Marche, X/XI w.).  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521. Romańskie prowincjonalne świątynki regionu Lombardii. 
Od lewej u góry: bazylika Sant’Abbondio w Como, 1012  - 1025; bazylika San Fedele w Como, X w.; wnętrze 
bazyliki S. Carpoforo, XI w.; kościół S. Vincenzo i baptysterium w Galliano (prowincja Como), XI w.; kościół 
parafialny San Zaccaria w Valle Ardivestra (prowincja Pawia), XIII w. Od lewej na dole przykłady z prowincji 
Como (Lombardia): oratorium S. Maria Maddalena w Ossuccio, XII w.; baptysterium S. Giovanni Evangelista  

w Lenno, 2 poł. XI w.; kościół S. Maria del Tiglio w Gravedona), koniec XII w.; oratorium San Fedelino w Sorico, 
ok. roku 1000; opactwo San Benedetto w Val Perlana, XI w. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

  
Niezrównane świadectwa wczesnej architektury romańskiej, w tym także karolińskiej i 

protoromańskiej, datowanej nawet na czas od VIII do X w., a w formach stylu pełnego lecz 
tradycyjnego, archaizującego  występującej od XI aż do XIII w., zachowały się w odludnych 
dziś terytoriach PIEMONTU i LOMBARDII (północne Włochy). Niektóre wśród nich 
usytuowano w atrakcyjnych krajobrazach górskich, inne na równinie Padańskiej. Wśród 
zabudowy osad romańskich i miast większych wznoszono bardziej okazałe bazyliki, a nawet 
katedry. Choć stanowią arcydzieła architektury sakralnej i świadectwa utrwalonych miejsc 
wiary chrześcijańskiej, pozostają zazwyczaj poza szlakami dzisiejszej, masowej turystyki. Ich 
walorem naczelnym jest specyficzny, oryginalny nastój i sugestywność przekazu treściowego, 
zespolony z wdziękiem zintegrowania wzniosłego nastroju surowej, prostej architektury 
romańskiej z pierwotnym pięknem urozmaiconego kontekstu krajobrazowego.  
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Zwłaszcza w prowincji Como (LOMBARDIA) świątynki romańskie, często kształtowane 
pod wpływami burgundzkimi i nadreńskimi, sytuowane były na zboczach górskich z 
widokowym powiązaniem z wodami licznych tu jezior. Większość tych budowli to opackie 
kompleksy benedyktyńskie lub lokalne kościoły wiejskie (parafialne). Często wznoszono je w 
miejscu wcześniejszych obiektów sakralnych, istniejących w terenach ich lokalizacji już nawet 
w V i VI wieku. Bazyliki bardziej okazale, mieszczą się, głównie w ramach dekoracji 
zewnętrznych, w grupie systemu lombardzkiego, kontynuującego formy przejęte po 
„pierwszej” sztuce romańskiej (np. bazylika San Fedele z X w., czy bazylika Sant’Abbondio z 
1012 – 1025, obie w Como; ryc. 513, 512).   

Ryc. 522, 523, 524, 525. Opactwo San Pietro al Monte w Civate (Lombardia), XI w. Od lewej: widok ogólny, 
artykulacja ścian z biforiami; fresk z wyobrażeniem „Jerozolimy Niebiańskiej”; pobliskie oratorium San Benedetto. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Równie atrakcyjnie przedstawia się sytuacja dziedzictwa romańskiego w obszarach 

PIEMONTU i VALLE d’AOSTA (północno-zachodnia Italia), graniczących z Alpami francuskimi 
i szwajcarskimi. W regionie tym, przy bliższym spojrzeniu dostrzec można pewne odmiany 
stylowe, charakterystyczne dla różnych terytoriów tej krainy. I tak w częściach wschodnich 
odnajdywane są cechy sztuki lombardzkiej; na północy, zwłaszcza w Val d’Ossola i Val Sesia 
sztuki szwajcarskiej i niemieckiej; w obszarach zachodnich,  w Val di Susa i w Valle d’Aosta 
sztuki francuskiej. Niektóre cenne zabytki romańskie tego regionu rozmieszczone zostały na 
średniowiecznym szlaku komunikacyjnym, handlowym i pielgrzymkowym znanym jako Via 
Francigena, biegnącym z Anglii (z Canterbury) przez Francję do Piemontu i dalej do Rzymu. 

Ryc. 526, 527, 528, 529, 530. Architektura romańska Piemontu. Od lewej: mapa regionów: Lombardia i Piemont 
wraz Valle d’Aosta; główny szlak komunikacyjny (handlowy i pielgrzymkowy) z Canterbury do Rzymu; romański 
kościół parafialny w Montiglio, Monferrato (Piemont, prowincja Asti) - widok zewnętrzny apsydy; wnętrze; kapitel 

kolumny. Mapy i fotografie skopiowane z INTERNETU  
 

Niektóre kościoły romańskie wznoszone były w centrum zabudowy   niewielkich osad 
lub miasteczek, w sensie krajobrazowym zyskując rangę wyrazistego znaku, dominanty 
panoramicznej. A same układy urbanistyczne, podporządkowane złożonej zazwyczaj 
topografii oraz odpowiadające na potrzeby funkcjonalne (m.in. mieszkalne i obronne) do dziś 
zachwycają spontanicznym wdziękiem, malowniczością i organicznym zespoleniem z 
lokalnym krajobrazem. Wiele z nich zachowało się w Piemoncie i Valle d’Aosta. Większość 
początkami osadnictwa sięga epok prehistorycznych, rozwijając się w okresie rzymskim i 
intensywniej w średniowieczu (zwłaszcza od XI do XIII w.), inne założono dopiero w XII, XIII 
wieku. Wśród związanych z epoką romanizmu wymieniane są m.in. Cortemilia (Langhe), 
Cortazzone i Montechiaro (Monferrato), Mombaldone (Asti), Garessio (Colle S. Bernardo), 
Neive i Ostana (Cuneo). Osady takie charakterystyczne są także dla wszystkich pozostałych 
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regionów północnej i środkowej Italii, takich jak: Liguria, Emilia-Romania, Toskania, Marche, 
Umbria, Abruzja, Lacjum. W ramach postaci krajobrazu otwartego tworzą one niezrównanej 
jakości formalnej, wyraziste struktury budowlane (panoramiczne) stając się podstawowym 
elementem kulturowym wzbogacającym piękno pierwotnego pejzażu. 

Ryc. 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538. Średniowieczne (romańskie) osady Piemontu i innych północnych  
i środkowych regionów Italii stanowiących wyrazisty znak krajobrazowy, z dominantą treściowo-formalną  
w postaci wież świątynnych. Od lewej u góry: fragment panoramy osady San Giulio (koło Orty) z wieżą 

sanktuarium Madonna del Sasso, Piemont, prowincja Novara; panorama Serralunga d’Alba, Piemont, prowincja 
Cuneo; miasteczko Bobbio, Emilia-Romania, prowincja Piacenza; zabudowa osady Dolceacqua, Liguria, 

prowincja Imperia. Od lewej na dole: osada Campiglia Cervo, pocz. XIII w., Piemont, prowincja Biella; miasteczko 
Masserano, XII w., Piemont, prowincja Biella; osada Postignano, Umbria; etruskie miasteczko Bagnoregio, 

Lacjum, prowincja Viterbo. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wielce bogate dziedzictwo architektury przedromańskiej i wczesno romańskiej 

Piemontu cięgle nie do końca jest rozpoznane, choć ostatnio odnotowuje się wzmożone 
zainteresowanie tymi reliktami dzieł architektonicznych. A cała kraina nasycona jest licznymi 
świadectwami wczesnych, sięgających VIII wieku, karolińskich kompleksów klasztornych 
benedyktyńskich, a także kościółków wiejskich, parafialnych lub pomocniczych. To do tych 
właśnie obiektów odnieś można pejoratywnie wartościujące (przytoczone na s. 50 n) uwagi 
Tadeusza Broniewskiego. Z tym jednak zastrzeżeniem, że choć skromne, czy nawet 
prymitywne w swej konstrukcji i myśli kompozycyjnej to perfekcyjnie zespolone z krajobrazem 
stanowią wybitnie cenne potwierdzenie rozprzestrzeniania religii Chrystusowej i historycznego 
rozwoju świątyń chrześcijańskich, które na terytoriach Italii stopniowo, od form najprostszych  
zmierzały do kształtów coraz bardziej wyrafinowanych, w okresie dojrzałym i późnym 
osiągając poziom wybitny. A niektóre z nich ponadto we wnętrzach kryją cenne przykłady 
średniowiecznych fresków narracyjnych o tematyce religijnej.   

Ryc. 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545. Niektóre świadectwa wczesnej (VIII – XI w.) i dojrzałej (XII w.) 
architektury romańskiej w Piemoncie. Od lewej: widok kościoła Santa Maria Assunta w Villadossola (VIII – IX w.), 

prowincja Novara oraz fragment fresków z XII w.; widok kościoła San Bartolomeo od strony apsydy,  
w Villadossola (koniec X w.); kościółek San Stefano di Sessano w Chiaverano (XI w.), prowincja turyńska;  

wieża kościoła San Giorgio w Valperga (X w.), prowincja turyńska; triforium w opactwie Santa Maria  
w Staffarda di Revello (XII w.), prowincja Cuneo; romańsko-gotyckie wnętrze kościoła opackiego  Santa Maria  

w Staffarda di Revello (XII w.). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Do klejnotów przedromańskiej architektury sakralnej Piemontu należy dobrze 
zachowany pradawny, ufundowany w VIII wieku kompleks opactwa benedyktyńskiego 
świętych apostołów Piotra i Andrzeja (Santi Pietro e Andrea; lub San Pietro di Novalesa)  w 
Novalesa w prowincji turyńskiej. Dostojeństwo surowych kamiennych budowli znakomicie 
współgra tu z pięknem górskiej doliny Susa (valle di Susa). Całość zespołu klasztornego 
składa się z kościoła zespolonego z zabudowaniami klasztornymi wyposażonymi w obszerny 
wewnętrzny dziedziniec arkadowy (wirydarz), a poszerzonego tematycznie o trzy jeszcze 
wolno stojące kaplice: San Michele, San Salvatore, Santa Maria. Obecnie, w ramach ochrony 
konserwatorskiej wszystkie budowle objęto strefą parku archeologicznego.   

Ryc. 546, 547, 548, 549, 550. Opactwo benedyktyńskie Santi Pietro e Andrea w Novalesa, prowincja turyńska. 
Od lewej: widok zespołu kościelno-klasztornego od strony wirydarza; kaplica San Michele; apsyda kaplicy San 

Salvatore i bryła kaplicy San Michele; bryła kaplicy San Salvatore od strony apsydy; kaplica Santa Maria. 

Fotografie skopiowane z I NTERNETU 
 

Atrakcyjnie przedstawia się nagromadzenie wczesnych świątynek zapowiadających 
romanizm, lub wprost romańskich, ale głównie w ich formach archaizujących, a występujących 
w wyrazistym historyczno-geograficznym rejonie Piemontu nazywanym CANAVESE. Zajmuje 
on niewielki obszar północno-zachodniej części prowincji turyńskiej sąsiadując z Valle d’Aosta. 
Jego tradycje sięgają epoki neolitu. Odnajdywane są tu także świadectwa okresu przed 
rzymskiego i cywilizacji rzymskiej. W początkach średniowiecza ta niewielka kraina 
pozostawała pod wpływami longobardzkimi i frankońskimi (z południowych Niemiec), w pocz. 
XI w. zyskując status samodzielnego hrabstwa wiejskiego. Odznacza się ona wybitnymi 
walorami krajobrazowymi, charakterystycznymi dla dolin alpejskich, wzbogacanych jeziorami.  

Ryc. 551, 552, 553, 554, 555, 556. Architektura romańska mikroregionu (hrabstwa) Canavese w Piemoncie, 
prowincja turyńska. Od lewej: kościół parafialny Purificazione di Maria Vergine, w Lugnacco (Val Chiusella), XI w.; 
ruiny kościółka San Pietro di Livione (il Gesiùn) w Piverone, X – XI w. (i wiek XIII); wiejski, przed romański kościół 

San Lorenzo i baptysterium w Settimo Vittone, IX, (XIII) w., wewnątrz liczne freski; kościółek Santa Croce  
w Sparone, X w., wewnątrz freski; baptysterium San Ponso, na planie ośmioboku, z wieżą i kopułą, X, XI w.; 

katedra w Ivrea, IX w. z późniejszymi zmianami (wczesny romanizm, barok i klasycyzm).  
Fotografie skopiowane z INTERNETU   

 
Istnieje tu wiele, odludnych zazwyczaj kościółków wiejskich i parafialnych, niekiedy z 

centralnie rozplanowanymi baptysteriami (ryc. 551 – 555). Niektóre zachowane w dobrym 
stanie, inne chronione jako trwale ruiny, datowane są na okres od IX – XIII w., głównie na wiek 
X – XI. Kamienne, przysadziste, z wieżami (dzwonnicami), często trójnawowe, z wyrazistymi 
absydami, w ścianach zewnętrznych oszczędnie zdobione są detalem rzeźbiarskim (fryzy 
arkadowe, lizeny), we wnętrzach dekorowane zachowanymi do dziś freskami narracyjnymi i 
symbolicznymi, pochodzącymi z XIII (XIV) w. Odsłanianie tych elementów malarskich, poprzez 
usuwanie kolejnych warstw farby przez stulecia na nie nakładanych, następowało 
systematycznie, a czasem całkiem przypadkowo w ciągu XX wieku. Do najbardziej 
wartościowych zabytków mikroregionu należy wczesno romańska katedra w Ivrea, która 
wznoszona była od IX wieku, a w okresie nowożytnym poddana została pewnym przeróbkom 
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(barok, klasycyzm), z zachowaniem jednak dominującego w niej kształtu pierwotnego, 
romańskiego (ryc. 556).   

Ryc. 557, 558, 559, 560. Zachowane we wnętrzach świątyń romańskich Piemontu (prowincja turyńska) freski 
narracyjne. Od lewej: malarstwo ścienne kościoła Santa Croce w Sparone: Chrystus Pantokrator; Św. Marek 
Ewangelista; Apostołowie Andrzej, Paweł i Piotr (XIV w.); z prawej: fresk z kościoła San Lorenzo w Settimo 

Vittone, św. Marcin dzielący się swoim płaszczem z napotkanym ubogim, XV w. Fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

 
Odnotujmy także, że w innych prowincjach Piemontu, w okresie od VIII do XIII wieku 

powstawały liczne świątynki chrześcijańskie mieszczące się w przed romańskim i romańskim 
nurcie stylowym, których nie będziemy już bliżej omawiać. Wspomnijmy tylko, że uwaga ta 
dotyczy takich historycznych rejonów jak: Cuneo; Vercelli; Asti; Biella; Novara. Trzy wśród 
występujących tu obiektów przedstawione zostały już na wcześniejszych ilustracjach. Są to: 
opactwo Santa Maria w Staffarda di Revello, z XII w. (patrz: s. 53, ryc. 544, 545); kościół San 
Lorenzo w Montiglio Monferrato (patrz: s. 52, ryc. 528 – 530); kościół Santa Maria Assunta w 
Villadossola, z VIII – IX w. (patrz: s. 53, ryc. 539). 

Ryc. 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567. Reprezentatywne przykłady romanizmu wczesnego i dojrzałego  
w Piemoncie. Od lewej u góry: romańsko-gotycki kościół opacki Santa Maria w Vezzolano, (prowincja Asti), XII 

w.; romański kościół San Marziano w Viarigi, (prowincja Asti), XI w.; opactwo benedyktyńskie Santi Nazario 
e Celso w San Nazzaro Sesia, (prowincja Novara), XI w.; kościół  Santi Nazario e Celso w Montechiaro d’Asti, 
(prowincja Asti), XII w. Od lewej na dole: kompleks warowny Castello di Quart (Valle d’Aosta), XII w.; wnętrze 

nawy głównej katedry Santa Maria Assunta w Aosta, X/XI (XIV) w.; wnętrze kościoła Sant’Orso w Aosta, XI-XII w. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W całym regionie piemonckim, wraz wkraczaniem w okres romanizmu dojrzałego i 

późnego powstawało coraz więcej budowli okazałych, zarówno parafialnych i klasztornych, jak 
i kościołów katedralnych i kaplic zamkowych stanowiących część zabudowań licznych tu 
warowni, przy równoczesnym stałym występowaniu form archaizujących, nawiązujących do 
„pierwszej” sztuki romańskiej (ryc. 562, 564). Obiekty dojrzałe stylowo odznaczały się coraz 
większą skalą i bardziej wyrafinowaną ozdobnością (płaskorzeźba architektoniczna) oraz 
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częstym urządzaniem krypt pod prezbiteriami. Te do dziś przechowały niezrównany nastrój 
sacrum romańskiego, budowanego przysadzistością proporcji, masywnymi kolumnami 
(filarami), stonowaną kolorystyką i szorstką kamienną fakturą, półmrokiem ożywianym 
oszczędnym detalem rzeźby architektonicznej i malarstwem ściennym (freskami), sklepieniami 
kolebkowymi lub krzyżowymi, z wyrazistymi masywnymi łękami.  

Ryc. 568, 569, 570, 571, 572. Niektóre przykłady romańskich krypt w kościołach Piemontu i Valle d’Aosta. Od 
lewej: krypta kościoła Sant Anastasio  w Asti (VIII) XI – XIII w. (obecnie muzeum); krypta kolegiaty Santi Pierto  
ed Orso w Aosta (rozpoczęcie budowy XI w.); krypta kościoła parafialnego (przedromańska, ok. 1000) w Saint-

Vincent; krypta kościoła głównego Sacro Monte w Varese, XIII – XIV w.; krypta katedry w Aosta, XI w.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
W licznie w regionie powstających kompleksach klasztornych kształtowane były pełne 

wdzięku  wirydarze krużgankowe z otwartymi kolumnadami arkadowymi. We wnętrzach 
kościelnych, a także w krużgankach wirydarzy powszechnie zaczęto stosować sklepienia 
krzyżowe i krzyżowo-żebrowe, wprowadzając architekturę sakralną Piemontu w styl gotycki. 
To walor szczególny tego dziedzictwa architektonicznego, zważywszy na niezbyt chętne 
stosowanie gotyku na terytoriach Italii.   

Ryc. 573, 574, 575, 576. Charakterystyczne wirydarze klasztorów romańskich. Od lewej: narożnik krużganków 
wirydarza benedyktyńskiego opactwa Santa Maria w Vezzolano, (prowincja Asti); krużganek i widok wirydarza 
kolegiaty Sant’Orso w Aosta; narożnik ceglanego krużganka wirydarza opactwa Santi Nazario e Celso w San 

Nazzaro Sesia (prowincja Novara). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Do klejnotów monastycyzmu romańskiego  regionu Piemontu, obok wspominanego już 

opactwa benedyktyńskiego Santa Maria w Vezzolano (ryc. 561, 573) zaliczany jest kompleks 
klasztorny Santa Fede w Cavagnolo, powstały w pobliżu Turynu w XII wieku, w nawiązaniu 
do wcześniejszych tradycji sięgających tu początku IV wieku. Kościół w rozplanowaniu 
bazylikowym, trójnawowy, wyposażony został w liczne dekoracje rzeźbiarskie. Kamienna, 
proporcjonalna, przysadzista fasada wyraźnie odzwierciedla wewnętrzną dyspozycję 
przestrzenną świątyni. Szczególną uwagę zwraca mocno zdobiony portal wejściowy 
umieszczony na osi fasady. Godna odnotowania jest także fascynująca kombinacja kamienia 
i cegły zastosowana wewnątrz, w łękach i ściankach ponad łękami (ryc. 578). 

Ryc. 577, 578, 579, 580. Kościół opactwa benedyktyńskiego Santa Fede w Cavagnolo (prowincja turyńska), XII 
w. Od lewej:  bryła kościoła z widokiem na fasadę; fragment konstrukcji łęków kamienno-ceglanych we wnętrzu 
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kościoła; dekoracja rzeźbiarska fragmentu portalu na osi fasady; płaskorzeźby głowicy półkolumny w portalu 
fasady. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

  
W ciągu XI, XII wieku w obszarach Piemontu i Valle d’Aosta, zwłaszcza w większych 

ośrodkach miejskich powstawały kolejne kościoły dojrzałego romanizmu, w tym świątynie 
katedralne i klasztorne. Były to m.in. katedra San Giusto w Susa (XI w.; ryc. 584); katedra 
Santa Maria Assunta w Acqui Terme, trójnawowa z transeptem i z trzema apsydami (XI w., 
prowincja Alessandria); wspominana już katedra w Ivrea (s. 54 n, ryc. 556); katedra w Casale 
Monferrato z XI/XII w. odznaczająca się wymyślną, tworzącą nośny szkielet konstrukcją 
sklepień (ryc. 581), a klasyfikowana jako przykład romanizmu lombardzkiego występującego 
w Piemoncie (prowincja Alessandria).  

Ryc. 581, 582, 583, 584. Spektakularne przykłady sakralnej architektury romańskiej regionu Piemontu. Od lewej: 
konstrukcja sklepień katedry w Casale Monferrato (prowincja Alessandria); widok ogólny kompleksu opackiego 
Sacra di San Michele w Sant’Ambrogio di Torino (prowincja turyńska X, XI, XII w.) oraz wnętrze nawy głównej 

kościoła opackiego; katedra San Giusto w Susa, XI w. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Z XII wieku pochodzi kościół San Secondo w Cortazzone (prowincja Asti). Choć 

powstały w okresie późnego romanizmu to stanowi pełen wdzięku przykład nurtu 
archaizującego, w charakterystycznym prostym układzie bryły i kompozycji fasady. Na 
szczególną uwagę zasługuje w nim specyficzny, mroczny i tajemniczy charakter wnętrza (ryc. 
586) oraz bogactwo dekoracji rzeźbiarskich (ryc. 587, 588). 

Ryc. 585, 586, 587, 588. Kościół San Secondo w Cortazzone, (XII w., prowincja Asti). Od lewej: fasada; wnętrze 
nawy głównej; rzeźbiarski detal kapitelu; fragment zewnętrznej dekoracji rzeźbiarskiej. Fotografie skopiowane  

z INTERMETU 
 
Wśród kompleksów klasztornych godna odnotowania i podkreślenia jej oryginalności 

pozostaje potężna, warowna bryła Sacra di San Michele usytuowana w malowniczych 
krajobrazach Valle di Susa. Wedle legendarnych przekazów tradycje miejsca świętego sięgają 
tu czasów rzymskich. Potwierdzone świadectwa istnienia opactwa benedyktyńskiego odnoszą 
się do wieku X. Obiekt rozbudowywany w ciągu XI, XII w. pełnił funkcję ośrodka 
pielgrzymkowego. Obecnie zaliczany jest do najpiękniejszych przykładów współdziałania 
monumentalnej architektury z pięknem górskiego krajobrazu (ryc. 582). Warto też przywołać 
takie przykłady monastycyzmu piemonckiego jak wspominane już benedyktyńskie opactwo 
Santi Pietro e Andrea w Novalesa, ufundowane w VIII wieku, a zlokalizowane, podobnie jak 
Sacra S. Michele,  w Valle di Susa (patrz: s. 54 oraz ryc. 546 – 550). Do najbardziej znaczących 
obiektów romanizmu piemonckiego, w ramach klasztorów benedyktyńskich zaliczane jest 
także opactwo Santa Giustina w Sezzadio (prowincja Alessandria). Ufundowane w pocz. VIII 
wieku, zostało gruntownie przebudowane w 1 poł. XI wieku i w ciągu wieku XII. 
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Dziedzictwo monastycyzmu cysterskiego znakomicie prezentowane jest opactwem 
Santa Maria w Saffarda koło Saluzzo (prowincja Cuneo; por. s. 53, ryc. 544, 545). Kompleks 
klasztorny ufundowany w 1 połowie XII w. należy do grupy obiektów wznoszonych na trasie 
pielgrzymkowej prowadzącej z Francji przez Piemont do Rzymu i przyjmujących pątników na 
noclegi. W okresie od XII do XV wieku stał się znaczącym w regionie ośrodkiem 
gospodarczym, wzmacnianym współpracą zakonników ze świeckimi mieszkańcami 
najbliższych okolic. Całość budowli klasztornych, zgodnie z cysterską tradycją wzniesiona na 
równinie, posiada jednak fascynujące tło pobliskich masywów alpejskich tworząc specyficzną 
scenografię pejzażową (ryc. 589). Kościół klasztorny w układzie bazylikowym, trójnawowy 
stanowi wyrazisty przykład płynnego przechodzenia romanizmu w stylistykę gotycką, co 
podkreślone zostało znaczącym udziałem cegły jako podstawowego materiału budowlanego. 
W otwartych, arkadowych krużgankach wirydarza klasztornego zastosowano atrakcyjne 
rozwiązanie kompozycyjne, polegające na wzniesieniu masywnych filarów ceglanych. Pola 
między filarowe wypełniono smukłymi, niewysokimi kolumienkami, po dwie pomiędzy 
sąsiadującymi ze sobą filarami. W taki sposób uzyskano w kolumnadzie ciąg rytmicznie 
powtarzalnych triforiów (ryc. 592). W ramach typologii szczegółowych obiekt ten, wzniesiony 
w regionie piemonckim, zaliczany jest jednak do romanizmu lombardzkiego. 

Ryc. 589, 590, 591, 592. Opactwo cysterskie Santa Maria w Staffarda koło Saluzzo (1 poł. XII w., prowincja 
Cuneo). Od lewej: widok całości kompleksu na tle Alp włoskich; wnętrze nawy głównej kościoła klasztornego; 
wirydarz klasztorny z widokiem na kolumnady krużganka i bryłę kościoła; triforium w kolumnadzie krużganka 

wirydarza klasztornego. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Kończąc przegląd niektórych zabytków romańskiej architektury Piemontu powróćmy 
raz jeszcze na terytoria LOMBARDII mocno oddziałującej na piemonckie nurty stylowe. W 
bliskim sąsiedztwie wschodnich granic Piemontu, w okresie średniowiecza rozkwitało 
lombardzkie miasto PAWIA. Jego liguryjskie początki związane są z okresem przed rzymskim, 
kiedy rozwijało się nad brzegami rzeki Ticino (w pobliżu Padu). Od 89 roku przed Chr. stało 
się kolonią rzymską, zyskując wkrótce znaczną samodzielność. Zachowany do dziś układ 
urbanistyczny skonstruowany został wedle zasad castrum romanum. W kolejnych epokach 
historycznych kwartały miejskie wypełniano coraz intensywniejszą, zwartą zabudową. W 
wyniku tego długotrwałego procesu współczesna panorama miasta odznacza się 
rozbudowaną złożonością wielowiekowych nawarstwień stylowych (ryc. 593 i 595).  

Ryc. 593, 594, 595, 596. Miasto Pawia. Panorama miasta około XVII w., ikonografia historyczna ze zbiorów 
Biblioteki Uniwersytetu w Pawi; plan miasta z 1640 roku (kartografia historyczna), z widocznym rozplanowaniem 
typu castrum romanum i z fortyfikacjami nowożytnymi; schemat panoramy miasta; centralna część fasady późno 

romańskiego kościoła San Teodoro. Grafiki i fotografia skopiowane z INTERNETU 
 

W V wieku miasto znalazło się pod panowaniem „barbarzyńców” (Atylla, Ostrogoci, 
Longobardowie). Od 568 roku przyjęło na siebie rolę stolicy królestwa Longobardów, a od 774 
podbite zostało przez Karola Wielkiego. W strukturze imperium karolińskiego utrzymało rangę 
ważnego centrum politycznego, dla części cesarstwa obejmującej regiony włoskie. Sytuacja 
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taka sprzyjała rozbudowie miasta, a utrzymała się do poł. XIV wieku, gdy weszło ono w skład 
królestwa Mediolanu pozostającego pod panowaniem rodu Viscontich. Okres miasta wolnego, 
trwający od XI do XII w. stworzył podstawy dla wykrystalizowania tu ważnego centrum nauki, 
polityki i administracji, a samo miasto nazywane bywało wtedy „drugim Rzymem”. Tkanka 
urbanistyczna wzbogacana była wieloma znaczącymi budowlami, utrzymanymi w stylu 
romańskim, zachowanymi obecnie w dobrym stanie.  W 1361 roku powstał w Pawi uniwersytet, 
działający do dzisiaj jako Università degli studi di Pavia.  

Ryc. 597, 598, 599, 600. Zabytki architektury romańskiej w Pawi. Od lewej: fasada bazyliki San Michele 
Maggiore; plan bazyliki San Michele Maggiore i detal rzeźbiarski; fasada kościoła San Pietro in Ciel d’Oro, 

ikonografia z 1886. Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU 
 

Do najważniejszych romańskich zabytków architektury sakralnej w Pawi zaliczana jest 
bazylika San Michele Maggiore. Stanowi ona reprezentatywny przykład romanizmu północnej 
Italii, właczanego do nurtu lombardzkiego i oceniana jest jako arcydzieło architektoniczne 
swojego gatunku. Wiadomo także, że znaczące było jej oddziaływanie na kolejne budowle 
sakralne regionu. Świątynia wzniesiona w początku XI wieku, ukończona została w połowie 
wieku XII. Powstała na miejscu wcześniejszej, longobardzkiej kaplicy pałacowej. W sensie 
kompozycji architektonicznej stanowi niezrównany przykład klarownej prostoty, oszczędności 
wyrazu i znakomicie dobranych proporcji zarówno w rozplanowaniu jak i w artykulacji fasady. 
Pomyślana została jako bazylika trójnawowa (ryc. 598), z krótką, dwu przęsłową, szerszą 
nawą główną i obustronnymi wąskimi nawami bocznymi. Zastosowano tu system wiązany, tj. 
dwa przęsła naw bocznych odpowiadają jednemu przęsłu nawy głównej. Krótkie prezbiterium 
zamknięto półkolistą, wyrazistą apsydą. Transept uzyskał szerokość równą szerokości nawy 
głównej i wysunięty został wyraźnie poza lica ścian bocznych. Zakończono go obustronnie 
starannie uformowanymi elewacjami. Szczególnie interesujące jest zamarkowanie istnienia 
transeptu drugiego, obejmującego dwa środkowe przęsła lekko wysunięte poza zewnętrzny 
obrys korpusu. Na przecięciu nawy podłużnej i poprzecznej wypiętrzono niewielką 
ośmioboczną kopułę stanowiącą sygnał związków artystycznych z typem bizantyńskich 
kościołów krzyżowo-kopułowych. Wnętrze krypty (ryc. 602) wymodelowano perfekcyjnie. Jej 
dostojeństwo wydobyto walorami tworzywa kamiennego i proporcjonalnością kolumienek 
dzielących wnętrze na trzy nawy. Podtrzymują one wyraziście w sensie konstrukcyjnym 
eksponowane sklepienia krzyżowe, z pogrubionymi gurtami pomiędzy poszczególnymi 
przęsłami. Można wręcz powiedzieć, że zarysowała się tu naczelna zasada nadchodzącego 
gotyku w postaci krystalizowania lekkiego szkieletu konstrukcyjnego, który tu zespolono z 
zewnętrznymi masywnymi ścianami nośnymi, charakterystycznymi dla romanizmu. 

Niezrównaną elegancję uzyskano w kurtynowo przystawionej od czoła korpusu fasadą, 
wydźwigniętą ponad wysokość nawy głównej. Odznacza się ona oszczędną ozdobnością. 
Ukształtowana trójosiowo, wertykalnie podzielona smukłymi pilastrami stanowi popis 
eksponowania estetycznych walorów kamienia, jego kolorystyki i faktury oraz starannego 
pionowo - poziomego uformowania wątku muru. W układzie horyzontalnym ukształtowano pięć 
pasów głównych, a lico ściany ożywiono ciągami rytów (delikatnych motywów rzeźbiarskich). 
Idąc od dołu mamy trzy portale schodkowe zwieńczone delikatnie zdobionymi archiwoltami. 
Nieco wyżej pojawiły się rytmicznie i symetrycznie rozstawione biforia, trzy w części środkowej 
i po jednym ponad portalami bocznymi. Nad biforiami centralnymi wprowadzono trzy blendy 
arkadowe (ślepe arkady). Zwieńczenie fasy przyjęło kształt zbliżony do tympanonu, którego 
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podstawę stanowią dwa niewielkie oculusy. Krawędzie górne sygnalizują krycie nawy głównej 
dachem dwuspadowym, a ich przebieg podkreślony został specyficznym włoskim fryzem w 
postaci rytmicznych ciągów ażurowych galeryjek arkadowych. 

Ryc. 601, 602, 603. Krypty kościołów romańskich w Pawi. Od lewej: Sant’Eusebio; San Michele Maggiore; San 
Pietro in Ciel d’Oro. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Na takim wzorcu pobudowano w 1 połowie XII w. równie reprezentatywną dla 

romanizmu Pawi bazylikę  San Pietro in Ciel d'Oro wzniesioną na miejscu wczesniejszej 
świątyni staro chrześcijańskiej (ryc. 600, 603). Do wnętrz, zgodnie z tradycjami bizantyńskimi 
wprowadzono barwne dekoracje mozaikowe. Tę charakterystyczną grupę budowli sakralnych 
uzupełnia trójnawowy kościół San Teodoro z XII w. (ryc. 596). Wieku VII sięga natomiast 
kościół Sant’Eusebio, z którego zachowala się jedynie krypta (ryc. 601) klasyfikowana jako 
przykład architektury lombardzko-romańskiej.  

Do romańskiego stylu lomardzkiego, w jego formach rozwiniętych zaliczana jest 
bazylika San Zeno(ne) Maggiore  w Veronie, drugim pod względem rangi artystycznej po 
Wenecji mieście regionu VENETO (wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). 
W obecnej postaci, świątynia powstała w X – XI w., na budowli wcześniejszej z VIII/IX w. i 
związana jest z klasztorem benedyktyńskim. W obiekcie zastosowano podłużny trójnawowy 
układ bazylikowy, z wyższą nawą główną zakończoną prezbiterium z apsydą. Na szczególną 
uwagę zasługuje wyrafinowana plastyka i gra światłocieniowa fasady z wertykalnymi 
podziałami, baldachimowym portykiem i wytworną rozetą centralną pochodzącą z XIII w., a 
także z ozdobnymi drzwiami z brązu (z 24 polami płaskorzeźb narracyjnych).  Zarówno na 
zewnątrz jak i we wnętrzu zastosowano dwubarwne (białe i czerwonawe) pasy, naprzemiennie 
ceglane i kamienne. W arkadkach krużganka wirydarza wprowadzono podwójne kolumienki 
zestawione prostopadle do krawędzi okalających ogródek klasztorny. Wnętrza bogato 
wyposażono w liczne detale rzeźbiarskie wysokiej klasy artystycznej. 

Ryc. 604, 605, 606, 607. Bazylika San Zeno Maggiore w Weronie. Od lewej: bryła budowli z campanillą  w widoku 
od strony fasady; fragment fasady z rozetą centralną; rozplanowanie; arkady z kolumienkami zdwojonymi  

w krużganku wirydarza klasztornego. Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU 
 
Podążajac w głąb Półwyspu Apenińskiego napotykamy region EMILIA-ROMANIA, a w 

nim  liczne kościoły chrześcijanskie. Wytwornie prezentuje się katedra w Parmie, w swym 
zasadniczym zrębie powstała w ciągu XI w., z uzupełnieniami wykonanymi w wieku XII. Później 
wropwadzono do niej także elementy gotyckie i renesansowe. W kształcie dzisiejszym 
dominuje w tej budowli oryginalna stylistyka romańska. Nawiązuje ona do nurtu tradycyjnego 
“pierwszej” sztuki romańskiej, w jej odmianie lombardzkiej, z wyraźnymi, widocznymi w 
fasadzie (ryc. 608) odniesieniami do San Michele Maggiore w Pawi oraz San Zeno w Weronie.  
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Ryc. 608, 609, 610, 611, 612. Romańska katedra w Parmie. Od lewej: fasada; plan; wnętrze nawy głównej; 
wnętrze krypty; widok od strony prezbiterium z apsydą. Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU 

 
Wybitna ranga artystyczna romańskiej katedry w Modenie potwierdzona została 

wpisem (wraz z Torre Civita i Piazza Grande)  na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Mamy tu do czynienia z klasycznym przykładem wczesnej architektury romańskiej, z 
wyraźnymi nawiązaniami do nurtu lombardzkiego, ale zmierzającej do form późnych, 
dojrzałych, odznaczających się wyrafinowaną ozdobnością. Wiadomo, że zaprojektowana 
została przez znakomitych artystów epoki: Lanfranca i Wiligielma. Jej budowę rozpoczęto w 
1099 roku. Bryłę świątyni w prostym trójnawowym układzie bazylikowym zakończonym 
apsydami wzbogacono wysoką dzwonnicą nazywaną Ghirlandina. We wnętrzu przekryta 
została drewnianym stropem, później zastąpionym przez gotyckie sklepienia krzyżowo-
żebrowe. Konstrukcyjnie podtrzymywana jest w korpusie naprzemiennym systemem filarów i 
kolumn z arkadami. Wyżej ukształtowano ciągi empor i empor pozorowanych (ślepych), ponad 
którymi umieszczono okna doświetlające wnętrze.  

Ryc. 613, 614, 615, 616, 617. Romańska katedra w Modenie. Od lewej: fasada z dzwonnicą (Ghirlandina)  
widoczną z lewej strony; plan; widok na apsydy z dzwonnicą w tle; widok na elewację boczną z Porta Regia 

zwieńczoną loggią. Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU 
 
Szczególną uwagę zwraca ozdobność ścian zewnętrznych z podkreśleniem kierunku 

wertykalnego przy równoczesnym eksponowaniu horyzontalnych ciągów arkadowych. 
Pionowe pilastry łączone u góry łękami nadają temu rytmowi galeryjek formę triforiów i biforiów. 
Bardzo głębokie blendy arkadowe, prostopadle do lica ścian właściwych, zwieńczono krótkimi 
kolebkami (ryc. 618), a ponad boczną Porta Regia (ryc. 616, 619) uformowano pełną wdzięku 
i lekkości loggię arkadkowo - kolumnową zapowiadającą szybkie zmierzanie architektury Italii 
do form renesansowych. 

Ryc. 618, 619, 620, 621. Galeryjki arkadowe i loggia katedry w Modenie. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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 Na terytoriach TOSKANII, a także pobliskich regionów, takich jak: Liguria, Umbria, 
Marche, Abruzja i Lacjum oraz w samym Rzymie, powstało wiele budowli przed romańskich, 
wczesnych romańskich i archaizujących oraz okresu dojrzałego i późnego. Były to liczne 
kościółki wiejskie i parafialne, klasztorne a także okazałe katedry. Choć zachowane w swych 
formach oryginalnych, wartościowych historycznie i artystycznie, rzadko są zwiedzane 
pozostając zazwyczaj poza trasami turystyki grupowej i indywidualnej. Ta, w Toskanii skupia 
się na kilku najbardziej spektakularnych dziełach, takich jak kompleks katedralny w Pizie (por. 
s. 72 nn) oraz baptysterium i zespół benedyktyński San Miniato al Monte we Florencji,  które 
przedstawiono w końcowej części przeglądu włoskich zabytków romańskich (s. 68 nn).  
 Region toskański, podobnie jak wiele innych obszarów dzisiejszej Italii odznacza się 
złożonością i zmiennością historycznych uwarunkowań politycznych, a w ślad za tym także 
kulturowych. Wyrastający z dominacji etruskiej, szybko znalazł się pod panowaniem rzymskim 
jako „Tuscia-Etruria”, w średniowieczu, a ściślej w okresie VIII – X w. stał się księstwem 
longobardzkim, później frankijskim (Franków). U progu renesansu wykrystalizowało się tu 
regionalne państwo ze stolicą we Florencji, wkrótce przekształcone w Wielkie Księstwo 
Toskańskie pod rządami Medyceuszy. Dialekt toskański, stale doskonalony, w XIX w. zdobył 
pozycję włoskiego języka literackiego. To dlatego mieszkańcy wszystkich regionów włoskich 
identyfikują się dzisiaj z bogatą spuścizną kulturową właśnie rejonów Toskanii (por. też rozdz. 
IV dotyczący renesansu).  

Ryc. 622, 623, 624, 625. Romanizm środkowej Italii (Toskania i regiony przylegle). Od lewej: mapka poglądowa 
środkowej Italii ze wskazaniem nagromadzenia zabytków romańskich (białe prostokąty); bryła kościoła San Pietro 

w Cedda (prowincja Siena, XI, XII w.); rozeta centralna bazyliki Santa Maria Maggiore w Tuscania (prowincja 
Lacjum, XII w.); bryła kościoła San Stefano w Sorano, widok od strony apsydy (prowincja Grosseto, X w.). 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Zważywszy na bogactwo architektury romańskiej powstałej na tych  terytoriach (ryc. 
622), jej skrócona prezentacja staje się zadaniem karkołomnie trudnym. Spróbujemy więc 
przybliżyć niektóre tylko obiekty z różnych prowincji, w których nurty lokalne zarysowały się 
szczególnie  wyraziście. Będą to, często losowo wybrane przykłady zabytków wczesnych, 
dojrzałych i późnych, które powinny stać się zachętą do faktycznego odbycia turystycznej 
wyprawy szlakami świątyń romańskich regionu toskańskiego (i regionów sąsiednich). 

Ryc. 626, 627, 628, 629. Romańskie kościoły nurtu archaizującego w prowincji Siena. Od lewej: kompleks 
kościelny Santa Innocenza w Piana Buonconveto, (VII, VIII) XI w.; kolegiata Santissima Trinità w Cetona, XII – 

XIII w.; kościół Santi Ippolito e Cassiano w Coneo (Val d’Elsa), X w.; opactwo cysterskie Santissima Trinità  
di Spineta w Sarteano, (prowincja Siena), XI w. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Analizując kształt architektoniczny licznie zachowanych świątyń chrześcijańskich X i XI 

– XII w., często tradycjami swymi sięgających nawet VIII wieku, a niekiedy V w., można 
zaryzykować stwierdzenie, że w obszarach środkowej Italii mieliśmy do czynienia ze 
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ścieraniem się dwóch przeciwstawnych postaw twórczych w architekturze romańskiej. Z jednej 
strony licznie wznoszone były surowe kościółki mocno osadzone w tradycjach staro 
chrześcijańskich, longobardzkich i karolińskich (frankijskich), a więc zdecydowanie 
archaizujące. Wyrazistą grupę tej kategorii obiektów napotykamy w całej prowincji Sieny (ryc. 
626 - 629), także  w prowincji Grosseto. Z drugiej strony mamy do czynienia z fascynującym i 
atrakcyjnym zjawiskiem wybijania się na daleko idącą oryginalność, poszukiwaniem form 
rodzimych zmierzających do artystycznej doskonałości (patrz s. 66 nn; 68 nn; 72 nn), 
zapowiadającej krystalizowanie we Florencji i w całej Toskanii przyszłego centrum myśli i 
sztuki renesansowej (już od XIV w.).  

Ryc. 630, 631, 632, 633. Przykłady toskańskiej, archaizującej architektury romańskiej. Od lewej: krypta opactwa 
San Salvatore na Monte Amiata, (prowincja Siena), longobardzka z VIII w. (XI, XIII w.); wnętrze nawy głównej 

bazyliki Santa Maria Maggiore w Tuscania (Lacjum, XII w.); kościół benedyktyński (później cysterski) San Pietro 
w Gropina (prowincja Arezzo, V – VI w., VIII – IX w., XII w. ), fasada; wnętrze nawy głównej. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU   
 

 W grupie pierwszej, interesująco przedstawia się kościół klasztorny benedyktyński, a 
później cysterski pw. Św. Piotra (San Pietro) zlokalizowany w Gropina (prowincja Arezzo). W 
jego podziemiach zachowały się ślady budowli pierwszej, datowanej na V – VI w. oraz drugiej, 
z VIII – XI w. Obecny obiekt pochodzący z XI – XII w. wzniesiono na planie bazylikowym. W 
ukształtowaniu bryły i fasady mocno archaizujący, bardzo surowy w swym wyrazie, zachwyca 
ukształtowaniem wnętrza (ryc. 633). Jego nastrój zdominowany został wewnętrznym 
uformowaniem apsydy chóru wzniesionej na planie półokręgu, a ożywionej spiętrzonym, 
podwójnym ciągiem głębokich, ślepych arkad ze smukłymi kolumienkami podświetlonymi  
oknami pasma górnego (ryc. 634). Powstał tu niezrównany efekt scenograficzny, dający 
możliwość skupienia uwagi wiernych przebywających w mrocznych nawach na 
światłocieniowym centrum kompozycji, wieńczącym prezbiterium kościoła. Budowla ta stanowi 
również znakomite świadectwo jakości romańskiej rzeźby architektonicznej, bogato w nim 
występującej. W wielu płaskorzeźbach zastosowano motywy geometryczne i zwierzęce 
(zoomorficzne). Na szczególną uwagę zasługuje jednak mocno rozbudowany program 
narracyjny ze scenami Starego i Nowego Testamentu, stając się specyficzną, wczesną 
rzeźbiarską odmianą biblia pauperum. A same rzeźby, pozornie „toporne” odznaczają się 
perfekcyjnością rzemiosła kamieniarskiego oraz różnorodnością ornamentyki i pełną wdzięku 
harmonią kompozycyjną, wynikającą z przyjęcia specyficznych, symbolicznie 
zniekształcanych proporcji przedstawień figuralnych.   

Ryc. 634, 635, 636, 637. Kościół San Pietro w Gropina (prowincja Arezzo). Od lewej: ślepe, światłocieniowe 
arkady apsydy prezbiterium; trzy przykłady rzeźbiarskich dekoracji kapiteli. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Nie sposób przytoczyć wszystkich świadectw romanizmu środkowej Italii masowo 
występujących w regionach sąsiadujących z Toskanią. Przykładowo wspomnijmy więc tylko 
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kryptę Santo Sepolcro (Grobu Świętego), z (X – XI w.) XII w., usytuowaną w Acquapendente 
(Lacjum, prowincja Viterbo, na północ od Rzymu), a urządzoną w podziemiach romańskiej 
katedry z X wieku. Krzyżowo-żebrowe sklepienia krypty oparto na 24 kolumnach dzielących 
wnętrze na 9 małych naw. Kapitele zdobione są motywami roślinnymi, geometrycznymi i 
zoomorficznymi. Pośrodku wnętrza znajduje się prosty budyneczek (kapliczka) Grobu 
Pańskiego, uznawany za jedną z najwcześniejszych europejskich „kopii” kaplicy jerozolimskiej 
(por. uwagi, t. I, rozdz. VIII.3, s. 313 nn; s. 314, ryc. 219 – 224; s. 315, ryc. 225 – 229).  

Ryc. 638, 639, 640, 641. Krypta San Sepolcro katedry romańskiej w Acquapendente (Lacjum, X – XII w.).  
Od lewej: dwa fragmenty krypty z kolumnadami i widokiem na sklepienia krzyżowo-żebrowe z łękami pomiędzy 

poszczególnymi przęsłami; fragment centralny krypty z kapliczką Grobu Pańskiego; głowica kolumienki. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W całej Toskanii oraz innych pobliskich regionach, wśród romańskich archaizujących 

częste były świątynie po włosku nazywane pieve, (por. s. 256) czyli lokalne kościoły 
ewangelizacyjne (misyjne). Termin ten wywodzony bywa z łacińskiego plebs (lud), a oznacza 
prowincjonalne kościoły wiejskie, zespolone z wyraźnie wydzieloną częścią przeznaczoną do 
udzielania Sakramentu Chrztu Świętego, z basenem zagłębionym w posadzce. W większych 
ośrodkach miejskich wnoszono samodzielne, okazałe baptysteria, tak jak miało to miejsce we 
Florencji, czy Pizie (por. s. 73). Budowle sakralne typu pieve niejednokrotnie stawały się 
kościołami parafialnymi oraz lokalnie pełniły funkcję probostwa z podległymi mu kościołami 
pomocniczymi. Były więc centrami życia religijnego i świeckiego dla okolicznej ludności, a 
wiele z nich do dziś użytkowanych jest przez wiernych Kościoła Katolickiego.  

Ryc. 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650. Prowincjonalne romańskie, archaizujące kościółki typu pieve  
w regionach Emilia Romania i Toskania. Od lewej u góry: San Martino w Verucchio (w pobliżu Rimini, Emilia 

Romania), koniec X w.; San Pietro w Messa, Pennabilli (Emilia Romania), XII w., a być może X w.; San Giovanni 
Battista w Sovicille koło Sieny (Toskania), XI w.; San Pietro a Romena w Pratovecchio (Toskania, prowincja 
Arezzo), XII w. Od lewej na dole: wnętrze San Lazzaro w Lucardo (Toskania, prowincja florencka), X, XI w.; 
wnętrze aneksu chrzcielnego (z basenem w posadzce) kościoła  San Pietro a Romena w Pratovecchio oraz 
widok nawy głównej; nawa główna San Martino w Vado–Castel San Niccolò (Toskania, prowincja Arezzo),  

XI, XII w.; San Pantaleone ad Elici w Massarosa (Toskania, prowincja Lucca), IX, X – XI; XII - XIII w.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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 Najważniejszą grupę zabytków romańskich regionu stanowią oczywiście kościoły 
katedralne. Wcześniejsze, z X, XI w. nawiązywały do nurtu archaizującego, ale stosownie do 
swej rangi przybierały kształty nieco bardziej okazałe od kościółków wiejskich, utrzymując 
prosty plan bazylikowy. Osiowe, kamienne fasady z pięknymi rozetami pośrodku, choć 
powściągliwe w detalu architektonicznym, to zmierzały do coraz bardziej rozbudowywanych 
motywów dekoracyjnych. Model surowy utrzymywał się w niektórych budowlach także w ciągu 
XII, XIII wieku, a nawet do pierwszych lat wieku XIV. 

Ryc. 651, 652, 653. Fasady katedr romańskich nurtu archaizującego w Toskanii. Od lewej: katedra San Giovanni 
Evangelista (prowincja Arezzo), 1 poł. XI w.; katedra San Martino w Pietrasanta (prowincja Lucca), (VIII, IX w., 

1223, z późniejszymi, renesansowymi uzupełnieniami); katedra Santa Maria Assunta w Volterra (prowincja Piza), 
XII w. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 654, 655, 656, 657. Romańskie katedry Toskanii, z XII wieku. Od lewej: katedra w Carrara (fasada; nawa 
główna; filar z amboną), XI, XII (XIV) w. Z prawej katedra w Prato, XII, XIV w. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU  
 

Obiekty te, jak już wspominano, często powstawały w miejscu świątyń wcześniejszych, 
sięgających VIII, IX w., a po wzniesieniu budowli romańskiej podlegały dalszym pracom z 
wprowadzaniem elementów gotyckich, a później renesansowych, a nawet barokowych. W 
ciągu XII wieku zyskiwały coraz wiekszą ozdobność. W elewacjach bocznych i w fasadach 
wprowadzano lizeny i pilastry wieńczone ślepymi arkadkami. W częściach szczytowych 
pojawiały się fantazyjnie kształtowane galeryjki arkadowe ze smułymi, pełnymi wdzięku 
kolumienkami. Wnętrza na ogół utrzymywane w klimacie surowego romanizmu przekrywano 
otwartymi drewnianymi belkowaniami więźb dachowych, lub sklepieniami - najczęściej 
krzyżowymi. Specyficznym wyróżnikiem epoki i regionu stawało się wprowadzanie 
kontrastowych pasów poziomych ukształtowanych dwubarwnymi wartstwami kamienia. Efekt 
taki pojawiał się też w łękach między kolumnowych (filarowych) i pomiędzy przęsłami 
sklepienia, zbliżając romanizm toskański do estetyki islamskiej.  
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Ryc. 658, 659, 660, 661. Spektakularne przykłady dojrzałego romanizmu toskańskiego. Od lewej: kolumnady 
krużganków wirydarza opactwa Santissima Trinità e Santa Mustiola w Torri (Sovicille; prowincja Siena), XI, XII, 

XIII w.; katedra San Cerbone w Massa Marittima, XI w.; katedra San Lorenzo w Grosseto, 1294 – 1302. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU  

 
Spore nagromadzenie kościołów romańskich, w tym okazałą katedrę odnajdujemy w 

toskańskim mieście LUCCA usytuowanym kilkanaście kilometrów na północ od Pizy. Samo 
miasto, dziś nieco zapomniane, przez wiele stuleci odgrywało znaczącą rolę w regionie. 
Istniejące już zapewne w okresie etruskim, w 180 r. przed Chr. rozwinęło się jako miasto 
rzymskie. Pod panowaniem Longobardów (od 570) zyskało na znaczeniu politycznym stając 
się stolicą lokalnego księstwa. Wkrótce też znane było jako ważny przystanek na 
pielgrzymkowej drodze Via Romea, wiodącej z Europy północnej do Rzymu. W okresie 
dominacji Franków i w okresie karolińskim (VIII, IX w.) rozwijało się nadal zyskując wiele 
kościołów chrześcijańskich. Od XI wieku, w przededniu epoki „wolnych komun miejskich” (XII 
w.) zaczęło politycznie ustępować Pizie, Sienie, a nade wszystko Florencji, zachowując jednak 
swą niezależność. 

Ryc. 662, 663, 664. Romanizm lukkański. Dekoracje fasad z zastosowaniem ciągów ślepych arkad (galeryjek 
arkadowych). Od lewej: dwa fragmenty fasady kościoła San Michele. Z prawej: fragment galeryjki fasady katedry 

San Martino. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Romańska, sakralna architektura  miasta Lucca zyskała oryginalny i niepowtarzalny 

charakter. Wedle nowszych badań (Franco Cardini, Toskania. Pejzaż, historia, sztuka, wydaw. 
„Arkady”, Warszawa 2005, s. 128 – 135) zarysowały się w niej wpływy kultury pizańskiej 
splecione z tradycjami budowlanymi Niziny Padańskiej wzbogacone o elementy lokalne. Coraz 
częściej mówi się wręcz o stylu lukkańskim, odznaczającym się wyrafinowaną finezją, 
widoczną zwłaszcza w kompozycji i detalu fasad zdobiących znakomite kościoły XI, XII wieku. 
Jego najdoskonalszym przykładem pozostaje katedra San Martino. Wedle tradycji budowla 
z XI wieku powstała na miejscu wcześniejszej, pochodzącej z wieku VI. Obecnie istniejąca 
marmurowa fasada bogato zdobiona pasmami barwnych ślepych arkad (galeryjek 
arkadowych) dobudowana została w końcu XII w. Stanowi dzieło kilku rzeźbiarzy, 
pochodzących z różnych regionów Italii, co spowodowało że współistnieją w niej motywy 
charakterystyczne dla sztuki Lombardii, Rawenny oraz Toskanii. Różnorodność ta stała się 
elementem podnoszącym wdzięk i walor artystyczny tej złożonej struktury, tworzącej 
ostatecznie całość odbieraną jako jednorodną kompozycyjnie. Plan budowli nadzwyczaj 
prosty, trójnawowy, z szeroko rozbudowanym transeptem, stworzył wnętrza charakterystyczne 
dla romanizmu surowego i powściągliwego, które w znacznym stopniu przebudowano w 2 
połowie XIV w.  
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Ryc. 665, 666, 667, 668, 669. Katedra San Martino w Lucca (romanizm lukkański). Od lewej: widok boczny 

fasady i kampanili; plan katedry; widok zewnętrzny apsydy prezbiterium; całość budowli od strony fasady  
z podcieniem arkadowym; widok fragmentu wnętrza transeptu. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Równie atrakcyjnie  przedstawia się kościół San Michele in Foro, który wzniesiony 

został około VIII wieku w miejscu dawnego forum rzymskiego. Kształt romański uzyskał w XI i 
XII w., a w następnych stuleciach był wielokrotnie przebudowywany, w tym głównie w wieku 
XIV. W dyspozycji planistycznej i kubaturowej (układ bazylikowy) porównywalny z katedrą San 
Martino, w wykończeniu architektonicznym elewacji bocznych i fasady odznacza się 
szczególną finezją. Dolna część budowli ozdobiona została wyrazistym rytmem  smukłych 
ślepych arkad określanych jako pozostających w typie pizańskim. Pasmo górne elewacji 
bocznych ukształtowano galeryjką arkadową na tyle głęboką, że bywa nazywana loggią. 
Spiętrzony układ czterech ciągów galeryjek (loggii) stworzył fantazyjny, dwudzielny szczyt 
fasady, wydźwignięty bardzo wysoko ponad rozmiar nawy głównej, a przyciągający uwagę 
wyrazistymi efektami światłocieniowymi. 

Ryc. 670, 671, 672, 673. Kościół San Michele in Foro w Lucca (romanizm lukkański). Od lewej: bryła wraz  
z kampanilą; wnętrze nawy głównej; fragment galeryjek arkadowych fasady;   detal z kolumienkami i rozetką 

(okulusem). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Atrakcyjnie prezentują się także inne kościoły romańskie pobudowane w Lucca w 
okresie  IX - XII wieku, głównie w XI, XII w. Na ogół skromniejsze od już opisanych San Martino 
oraz San Michele, zawierają w sobie charakterystyczne cechy lukkańskie, a ich wnętrza 
oddają dostojny nastrój świątyń romańszczyzny toskańskiej. Są to kościoły: San Frediano z 
XI, XII w. z mozaiką bizantyńską w szczycie fasady; San Giusto z XII w., z wprowadzeniem w 
szczyt fasady dwubarwnych pasów poziomych i motywu ślepych arkadek; Santa Maria 
Forisportam (Santa Maria Bianca), z dwuczęściowym podziałem fasady, w części dolnej 
zdobionej smukłymi ślepymi arkadami typu pizańskiego, w górnej (szczyt) z galeryjkami 
arkadowymi. San Giovanni e Reparata, w VIII w. był pierwszą katedrą w Lucca, a zbudowany 
został ponownie w ciągu X, XI w., tym razem jako kościół pomocniczy. W okresie X – XII 
powstał też kościół San Salvatore, który przebudowano w XIX w., oraz San Cristoforo z XI, XII 
w., a ukończony (wraz z rozetą centralną) w XIV w. Natomiast Sant’Alessandro Maggiore (IX 
– XII w.) uznawany jest za najwcześniejszy przykład kształtującego się stylu lukkańskiego. 
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Ryc. 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682. Romańskie kościoły w Lucca (IX – XII w.). Od lewej u góry: 
San Frediano - fasada, kampanila, wnętrze nawy głównej; San Giusto – fasada oraz szczyt ze ślepymi 

arkadkami. Od lewej na dole: Santa Maria Forisportam – fasada, wnętrze nawy głównej z ołtarzem barokowym  
w apsydzie, dekoracja rzeźbiarska portalu centralnego; fasada  San Cristoforo; fragment apsydy  

Sant’Alessandro Maggiore. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wszystkie przytoczone tu przykłady tworzą wyrazistą grupę świątyń, wzniesionych z 

ciosów kamiennych, z wprowadzaniem niekiedy kontrastujących pasów dwubarwnych. 
Rozplanowane zostały na prostych podłużnych, trójnawowych układach bazylikowych, z 
krótkim lecz dość szerokim transeptem, z prezbiterium zamkniętym apsydą. Budowli głównej 
towarzyszy zazwyczaj kampanila sytuowana w pobliżu fasady lub apsydy wieńczącej chór 
(prezbiterium), której ściany ożywanie są kondygnacjami otworów okiennych (konsekwentnie 
rozbudowywanymi od dołu ku górze): pojedynczych (na dole), biforiów, triforiów, quadriforiów 
(u góry). Mroczne wnętrza oddziałują na widza surową wytwornością, zderzeniem faktury 
masywnych, kamiennych ścian korpusu z rytmem kolumnad arkadowych. Nawę główną 
doświetlają okna umieszczone ponad wysokością naw bocznych. Apsyda z półkopułką 
podkreśla harmonijne proporcje całości, a nawy kryte są sklepieniami kamiennymi lub 
drewnianymi belkowaniami otwartej więźby dachowej. Najbardziej charakterystycznym 
motywem dekoracyjnym  ścian zewnętrznych pozostają wysokie blendy arkadowe (ślepe 
arkady) umieszczane w pasie dolnym oraz finezyjnie rozrzeźbione ciągi ślepych arkadek, 
zyskujących coraz większą głębokość, dochodząc w XII w. do form galeryjek arkadowych a 
nawet loggi. Część szczytowa fasady dalece odbiega od wzorca greckiego tympanonu. W 
romanizmie lukkańskim mamy do czynienia raczej ze ścianką osłonową, dwudzielną, z częścią 
ściętą skośnie i zestawioną z elementem o krawędziach kwadratu lub prostokąta, a wszystko 
z mocnym rytmicznym, arkadkowym ornamentem światłocieniowym. Asortyment form 
rzeźbiarskich wzbogacany jest starannie wyprofilowanymi portalami z archiwoltami oraz 
ozdobnymi głowicami kolumn wewnętrznych.   

Ryc. 683, 684, 685, 686. Detale romańskie w stylistyce lukkańskiej. Od lewej: loggie fasady kościoła Santa Maria 
w Arezzo (XII, XIII w.); galeryjki arkadowe apsydy Santa Maria w Arezzo; ślepe arkadki szczytu kościoła Santa 

Maria Assunta w Chianni (prowincja Piza); biforia, triforia, quadriforia kampanili katedry w Lucca.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Znakomite, szeroko dziś znane dzieła architektury romańskiej napotykamy w stolicy 
regionu, tj. we FLORENCJI i w jej okolicach. Miasto o starożytnych tradycjach, w okresie 
średniowiecznym stale zyskiwało na znaczeniu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym, o 
czym szerzej powiemy w rozdziale V dotyczącym renesansu włoskiego. Największą uwagę 
turystów przyciąga m.in. baptysterium św. Jana Chrzciciela, patrona miasta. Budowla ta 
wpisuje się we wczesno chrześcijańskie, sięgające IV wieku tradycje wznoszenia wolno 
stojących, okazałych obiektów architektonicznych, przeznaczonych dla udzielania 
Sakramentu Chrztu Świętego. Kształtowano je zazwyczaj na planach centralnych (okręgu lub 
wieloboku umiarowego), z basenem chrzcielnym osadzonym w posadzce, a kryto kopułą.  

Baptysterium florenckie usytuowano na Piazza Duomo zespolonym z Piazza San 
Giovanni, stanowiących ideowo religijne centrum miasta. Jego datowanie ciągle pozostaje 
niepewne. Wiadomo, że istniało już w wieku IX, ale często czas jego powstania przesuwa się 
nawet na wiek V, uznając że w formie dzisiejszej pochodzi z XI oraz XII – XIII w., z 
uzupełnieniami w XIV i XV wieku. Wzniesione zostało na planie regularnego ośmioboku. 
Budowlę zwieńczono kopułą, zewnętrznie ukrytą pod wielospadowym dachem, z 
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zastosowaniem dwupowłokowości ścian korpusu budowli. Czaszę po jej stronie wewnętrznej 
ozdobiono bogatymi barwnymi mozaikami narracyjnymi o tematyce religijnej (XIII w.), z 
eksponowaniem postaci Chrystusa Tronującego - Władcy Świata. Ta dekoracja mozaikowa 
uznawana jest za jedną z najbardziej imponujących w ramach dokonań świata Zachodniego. 
Zakomponowana została w ośmiu koncentrycznych pasach, ze starannie dobranym 
programem ikonograficznym: z zastępami aniołów u góry, a niżej ze scenami stworzenia 
świata, epizodami ewangelicznymi i wyobrażeniami Sądu Ostatecznego. Zarówno na 
zewnątrz jak i we wnętrzu zastosowano, charakterystyczne dla architektury florenckiej 
orientalizujące inkrustowane, geometryczne, dwubarwne ornamenty, podkreślające także 
naroża bryły. Tworzą je naprzemienne pasma marmuru białego i zielonkawego.  

Ryc. 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695. Baptysterium Św. Jana Chrzciciela we Florencji. Od lewej  
u góry: fragment dekoracji zewnętrznej; kompozycja ścian wnętrza; wertykalno-horyzontalny podział elewacji; 
schemat konstrukcji i kompozycji bryły. Od lewej na dole: widok bryły; plan budowli; fragment wnętrza; widoki  

na dekorację mozaikową czaszy kopuły. Fotografie i rysunki skopiowane z INTERNETU 
 

W epoce renesansu obiekt zyskał szczególnie wartościowe części dekoracji 
rzeźbiarskiej w postaci trzech, kolejno dodawanych bram z portalami i skrzydłami drzwiowymi 
wykonanymi w brązie ze złoceniami, a zdobionymi cyklami narracyjnymi wypełniającymi 
regularnie rozmieszczone prostokątne (kwadratowe) kwatery (tablice). Najwcześniej powstała  
gotycko-renesansowa Brama Południowa (1330 – 1336), autorstwa Andrea Pisano. Na 28 
polach wprowadzone zostały sceny z życia św. Jana Chrzciciela oraz symbole cnót 
chrześcijańskich. W latach 1403 – 1424 powstał Portal Północny, wykonany wedle projektu 
Lorenzo Ghibertiego. Koncepcję realizacyjną wyłoniono w ramach słynnego konkursu 
artystycznego z 1401/1402. Także tutaj skrzydła drzwi podzielone zostały na 28 kwater, a 
umieszczono w nich sceny z życia Chrystusa oraz zaprezentowano postaci Ewangelistów i 
Ojców Kościoła. Najpóźniejsza, Brama Raju (Porta del Paradiso), z brązu częściowo 
pozłacanego, powstała w latach 1425 – 1452, także w warsztacie  Lorenzo Ghibertiego. Sam 
artysta pracom nad tym dziełem poświęcił 27 lat swego życia. Na skrzydłach bramy 
umieszczono 10 scen dotyczących wydarzeń Starego Testamentu.   

Ryc. 696, 697, 698, 699, 700, 701. Bramy (portale) gotycko-renesansowe i renesansowe w baptysterium we 
Florencji. Od lewej: Brama Południowa; scena „Zapowiedzi nadejścia Chrystusa” z Bramy Południowej; fragment 
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Bramy Północnej; scena „Pokłon Trzech Króli” z Bramy Północnej; fragment Bramy Raju; scena z  Mojżeszem z 
Bramy Raju. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Równie doniosłą rangę artystyczną zyskał górujący nad miastem kompleks opactwa 

benedyktyńskiego z kościołem klasztornym San Miniato al Monte. Usytuowany na wyniosłym 
wzgórzu, na lewym brzegu rzeki Arno (strona południowa miasta), wraz z gotycką katedrą i 
bazyliką San Lorenzo (IV, XV w.) należy do najważniejszych obiektów sakralnych Florencji. 
Uznawany jest za reprezentatywny przykład romanizmu florenckiego, w istocie swej 
stanowiącego bardzo wczesny sygnał zmierzania architektury toskańskiej do stylistyki 
renesansowej, a określanego przez historyków sztuki jako protorenesans.   

Ryc. 702, 703, 704. Krajobrazowa specyfika benedyktyńskiego kompleksu San Miniato al Monte we Florencji. Od 
lewej: panorama zewnętrzna opactwa na tle górskiego krajobrazu okolic Florencji; panorama centrum Florencji 

widziana z dziedzińca przed fasadą bazyliki; usytuowanie zespołu kościelno-klasztornego w lokalnym krajobrazie 
(panorama bliska). Fotografie skopiowane z INTERNETU    

 
 Samą świątynię dedykowano św. Miniato, który w 250 roku, w okresie panowania 
cesarza rzymskiego Decjusza, zginał męczeńską śmiercią we Florencji. Wedle legendarnych 
przekazów miał on po ścięciu, trzymając w rękach swą głowę, przejść na wzgórze poza 
miastem, gdzie został pochowany. Przypuszcza się, że już w czasach Karolingów miejsce 
pochówku Męczennika podkreślono wzniesieniem tu kościoła. Odnalezienie szczątków św. 
Miniato na początku XI wieku stało się impulsem dla podjęcia budowy nowej świątyni, 
przeznaczonej dla benedyktynów z Cluny. W  ciągu XV, XVI w. do wnętrza wprowadzono kilka 
elementów renesansowych. Romański obiekt ukończony został zapewne w 1207 roku, o czym 
świadczy taka właśnie data umieszczona w posadzce wnętrza. Dla kościoła opackiego 
przyjęto najprostszy trójnawowy, podłużny układ bazylikowy, bez transeptu, z apsydą 
zamykającą prezbiterium, pod którym urządzono kryptę grobową. W widoku zewnętrznym do 
korpusu kościelnego przylega kampanila oraz zabudowania klasztorne.  

Ryc. 705, 706, 707, 708. San Miniato al Monte we Florencji. Od lewej: fasada kościoła; plan kościoła; wnętrze 

nawy głównej z drewnianą, odkrytą więźbą dachową; wnętrze kolumnowej i sklepionej krypty grobowej. Fotografie 
i rysunek skopiowane z INTERNETU 

 
Imponującą formę kompozycyjną uzyskała fasada kościoła, której budowę rozpoczęto 

około 1075 roku. Odznacza się ona idealnie proporcjonalnym, osiowym układem podziałów 
pionowych, przy wyraźnym wydobyciu dwóch części horyzontalnych: znaczącej korpus 
budowli oraz wieńczącej ją szczyt. W ramach architektury romańskiej mamy tu do czynienia, 
tak jak w opisanym już baptysterium, z nowatorskim, typowo florenckim zastosowaniem 
techniki inkrustacji w zdobieniu elewacji i ścian wnętrza. Polega ona na barwnym ożywianiu 
powierzchni kamiennych poprzez zastosowanie różnorodnych, cennych zazwyczaj materiałów 
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wplatanych w lico ściany, takich jak kamienie szlachetne i półszlachetne, metale, kość 
słoniowa, masa perłowa, twarde drewno i inne. Metoda ta była znana i stosowana już w 
kulturach starożytnych, w tym przez Sumerów, Egipcjan, Greków, Italów, Rzymian. We 
wczesnym średniowieczu europejskim zapomniana, do architektury powróciła właśnie we 
Florencji. Wytworną ozdobność fasady San Miniato uzyskano stosując kamienne, dwubarwne 
motywy inkrustowane. Dolna część fasady podzielona została rytmem pięciu ślepych arkad 
wspierających się na półkolumnach z bazami i kapitelami nawiązującymi do estetyki antyku 
grecko-rzymskiego. Lico ściany wzbogacono prostymi, wyrazistymi skontrastowanymi z tłem 
motywami geometrycznymi (prostokąty, łuki, trójkąty, linie poziome). Wyżej ukształtowano 
trójosiową ściankę osłonową, flankowaną płaskimi trójkątami sygnalizującymi wysokość naw 
bocznych. Jej centralną część zajmuje mozaika z wizerunkiem Chrystusa Tronującego (ryc. 
712), ujęta obustronnie inkrustacjami składającymi się z prostokątów i okręgów. Wieńczący 
fasadę trójkątny szczyt uzyskał układ horyzontalnych pasów, z wyraźnym motywem 
arkadkowym w jego dolnej części. Nawy wnętrza rozdzielono rzędami kolumn i filarów 
(korynckich) podtrzymujących arkady ścian, których lica wzbogacono inkrustacjami. Przęsło 
zwieńczone apsydą, z nieco podniesionym poziomem posadzki, stanowi specyficzne 
prezbiterium. W początku XIII w. płaszczyzny podłogowe wyłożono bogato zdobionymi w 
motywy figuralno-geometryczne płytkami kamiennymi. Specyficzny nastój wnętrza potęgują 
masywne belki drewnianej, gotyckiej więźby dachowej.   

Ryc. 709, 710, 711. Wnętrze nawy głównej San Miniato al Monte we Florencji, z widocznym rytmem podziałów 
kolumnowo - filarowych z łękami, z inkrustacjami ścian, z otwartą gotycką, drewnianą więźbą dachową. Na 

zdjęciu środkowym (ryc. 710) widoczna wewnętrzna kapliczka Ukrzyżowania (renesansowa).  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W podsumowaniu walorów artystycznych San Miniato al Monte należy podkreślić, że 

obiekt ten niejednokrotnie przyciągał uwagę twórców renesansowych. Wiadomo np., że Leon 
Battista Alberti przebudowując w XV wieku fasadę Santa Maria Novella we Florencji czerpał 
impulsy formalne właśnie z fasady San Miniato, a nuty tej estetyki pobrzmiewają także w 
niektórych dziełach Filippo Brunelleschi’ego, twórcy renesansu florenckiego (i włoskiego). 
Można więc śmiało powiedzieć, że w prezentowanym tu obiekcie mamy do czynienia z 
prekursorskim, ponad dwa stulecia wyprzedzającym swoją epokę, sygnałem kształtowania 
cech formalnych stylu renesansowego. Ta protorenesansowa estetyka pojawiała się także w 
innych budowlach regionu, m.in. w Badia Fiesolana (oratorium z 1 poł. XI wieku w San 
Domenico; ryc. 714, 715) z trójosiową fasadą z marmurów białych i zielonkawych (z wnętrzem 
renesansowym); w kolegiacie Sant’Andrea w Empoli pod Florencją (XI, XII w.; ryc. 781 na s. 
78), czy baptysterium San Giovanni in Corte w Pistoia (XIII w.; ryc. 716) z dwubarwnymi 
pasami w elewacjach, a klasyfikowanym zazwyczaj jako przykład architektury już gotyckiej, 
nawiązującej jednak pośrednio do baptysterium florenckiego. 
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Ryc. 712, 713, 714, 715, 716. Estetyka romanizmu florenckiego. Od lewej: mozaika z Chrystusem Tronującym  
w ściance szczytowej fasady San Miniato al Monte we Florencji; ozdobny element posadzki San Miniato al Monte 

we Florencji; fasada Badia Fiesolana pod Florencją (dwie fotografie); bryła baptysterium w Pistoia. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

Dodajmy także, że z punktu widzenia architektury krajobrazu mamy tu niezrównany 
przykład kształtowania perfekcyjnych efektów pejzażowych i powiązań widokowych w 
wymiarze ekspozycji biernej (panorama obiektu oglądana z zewnątrz)  i czynnej (powiązania 
widokowe oglądane z obiektu). Uzyskano tu postać formalną osadzoną w greckich tradycjach 
tworzenia dobitnych znaków krajobrazowych w integralnym zespoleniu topografii z 
inwestycyjną działalnością człowieka (ryc. 702, 704 i ryc. 717). 

Ryc. 717. Panorama kompleksu opactwa benedyktyńskiego San Miniato al Monte we Florencji na tle gór 
Toskanii. Fotografia skopiowana z INTERNETU 

 
Obecnie najbardziej znanym i popularnym wśród turystów arcydziełem romańskiej 

architektury Toskanii pozostaje kompleks budowli sakralnych wzniesionych na Campo dei 
Miracoli w PIZIE, stanowiący wymowne świadectwo historycznej rangi tego miasta, którego 
początki sięgają dominacji greckiej, etruskiej, a później rzymskiej (II w. przed Chr.). W 
początkach średniowiecza wyrosło na potęgę morską i militarną stojąc na straży wybrzeża 
Morza Tyrreńskiego i broniąc go przed najazdami Saracenów i Normanów. Dominującą rolę 
Pizy w regionie ograniczyło panowanie Longobardów, a później Franków. Około X wieku i w 
dwóch następnych stuleciach rozkwitała ponownie jako ważny ośrodek handlowy utrzymujący 
nawet afrykańskie kontakty. W końcu XIII w., wobec wrogich stosunków politycznych z Genuą 
i rosnącą w śródziemnomorską potęgę Wenecją, a także w związku z nasilającymi się 
konfliktami z miastem Lucca i Florencją, znaczenie Pizy w regionie zdecydowanie osłabło.  

Ryc. 718, 719, 720. Kompleks sakralny na Campo dei Miracoli w Pizie. Od lewej: widok „z lotu ptaka”; apsyda 
katedry; szczyt fasady katedry z galeryjkami arkadowymi. Fotografie skopiowane z INTERNETU  

 
Zespół zdominowany został okazałą bryłą katedry Santa Maria Assunta, która była 

pierwszą budowlą powstałą na Campo dei Miracoli. Jej wznoszenie rozpoczęto w 1064 roku, 
po przywiezieniu bogatych łupów z zakończonej sukcesem zbrojnej wyprawy do Palermo. 
Prace prowadzone pod kierunkiem architekta Buschetto, wstępnie ukończono w 1118. 
Wkrótce jednak obiekt rozbudowano (arch. Rainald) i podjęto stawianie fasady ukończonej w 
2 poł. XII w. Ostatecznie powstało jedno z najbardziej fascynujących dzieł architektury 
Zachodu, w którym w jednorodną całość kompozycyjną splotły się  różnorodne, często odległe 
wątki artystyczne. Mamy tu majestatyczny monumentalizm klasyki grecko-rzymskiej; tradycje 
wczesno chrześcijańskiego modelu bazylikowego; tendencje bizantyńskie i świątyń Rawenny. 
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Mocno zarysował się też nurt orientalny widoczny m. in. w zaostrzonym kształcie kopuły oraz 
w dwubarwnych marmurowych okładzinach elewacji. Obecnie przyjmuje się, że przy 
wykonywaniu niektórych prac budowlanych i kamieniarskich pracowali zapewne artyści 
muzułmańscy (Cardini, op. cit., s. 118). W rozmaitych szczegółach pobrzmiewają też nuty 
stylowe lombardzkie, architektury z Emilia-Romania, a także lukkańskie i florenckie. 

Ryc. 721, 722, 723, 724. Katedra Santa Maria Assunta w Pizie. Od lewej: wnętrze nawy głównej; plan budowli; 
arkady nawy głównej; detal galeryjki arkadowej obejmującej dolną część kopuły. Fotografie i rysunek skopiowane 

z INTERNETU 

 
W 1152 roku w pobliżu katedry zaczęto wznosić baptysterium San Giovanni (arch. 

Diotislavi). Prace przy jego ukończeniu trwały jeszcze w XIII wieku (Nicola i Giovanni Pisano). 
We wnętrzu, pośrodku zachowała się oryginalna chrzcielnica z 1246 (rzeźbiarz Guido Bigarelli 
z Como) oraz ambona z 1260 (Nicola Pisano). Żebrowa kopuła, skonstruowana została jako 
częściowo dwupowłokowa, wytyczając dalsze kierunki wznoszenia kopuł renesansowych.    

Ryc. 725, 726, 727, 728. Baptysterium San Giovanni w Pizie. Od lewej: widok na czaszę kopuły z arkadami 
tamburu;  wnętrze z chrzcielnicą pośrodku; widok zewnętrzny; fragment dekoracji zewnętrznej (galeryjki 

arkadowe) tamburu. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 729, 730, 731. Kompleks sakralny na Campo dei Miracoli w Pizie. Od lewej: widok boczny katedry Santa 
Maria Assunta i baptysterium San Giovanni; transept katedry i kampanila („Krzywa Wieża”); widok ogólny 

„Krzywej Wieży”. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Nieustająco największe zainteresowanie zwiedzających wzbudza jednak wolo stojąca 

dzwonnica tj. kampanila katedry, znana powszechnie jako „Krzywa Wieża” w Pizie. Jej 
budowę rozpoczęto w 1172 roku (prawdopodobnie Gherardo di Gherardo, a w XIII w. Giovanni 
di Simone), ale wkrótce smukła konstrukcja wieży, rozmierzona na planie okręgu pochyliła się 
znacznie. Pomimo zaistniałej sytuacji wznoszenie jej, z wieloma okresowymi przerwami, 
nieustająco kontynuowano aż do ukończenia w 2 połowie XIV wieku. W wyglądzie 
zewnętrznym podzielona na 8 kondygnacji, w przyziemiu posiada smukłe ślepe arkady, część 
zasadnicza ujęta została sześcioma pasmami głębokich galeryjek arkadowych z kolumienkami 
o wytwornych proporcjach. Galeryjki są na tyle głębokie, że swobodnie można nimi zmierzać 
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do góry, osiągając wysokość bębna wieńczącego budowlę, a zdobionego delikatnymi 
motywami arkadkowymi. Sferyczne ściany oblicowano marmurami. Od kilkunastu lat 
odnotowuje się postępujące, stopniowe dalsze pochylanie się kampanili. Intensywne prace 
konserwatorskie prowadzone w obiekcie zmierzają do jej ustabilizowania, z zachowaniem 
istniejącego od stuleci wychylenia, choć przy obecnych możliwościach technicznych łatwiejsze 
było by wyprostowanie całej budowli. W swej kuriozalnej konstrukcyjnej postaci stała się ona 
jednak symbolem Pizy i całej Italii, znakiem rozpoznawczym włoskiego dziedzictwa 
architektonicznego, w skali ogólnoświatowej. Stąd też właśnie ten szczególny jej walor 
podlega pieczołowitej ochronie konserwatorskiej.  

Ryc. 732, 733, 734, 735. „Krzywa Wieża” w Pizie. Z lewej i z prawej strony fragmenty galeryjek arkadowych 
obiegających trzon kampanili; pośrodku przekrój pionowy i widok całości budowli. Fotografie i rysunek 

skopiowane z INTERNETU 
 

Po stronie północnej, część porośniętego trawą placu katedralnego (Piazza del 
Duomo) zamyka jeszcze jeden obiekt należący do omawianego kompleksu (ryc. 718, na s. 
72), w całości wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to monumentalny 
cmentarz Camposanto Monumentale, zamknięty murem wytyczonym na planie prostokąta, 
wewnątrz otoczonym krużgankami (marmurową galerią). Ściany podcienia zdobione były 
freskami narracyjnymi, jednymi z najznakomitszych z epoki średniowiecza. Okna galerii 
(krużganków), wykonywanej od 1277 (Giovanni di Simone) roku stanowią wyraźną już 
zapowiedź gotyku wkraczającego do architektury europejskiej. Prace nad całością ukończono 
dopiero w XV w. Niestety podczas II wojny światowej, w wyniku bombardowań z 1944 roku 
Camposanto w Pizie obrócone zostało w ruinę. Obecny kształt budowli stanowi rezultat 
wieloletnich prac konserwatorskich prowadzonych tu w 2 połowie XX w. 

Ryc. 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742. Camposanto Monumentale w Pizie. U góry: trzy ujęcia fotograficzne 
krużganków (galerii) z laskowaniami okien zapowiadającymi formy gotyckie. Od lewej na dole: fragment fresku 

„Triumf śmierci”; widok na dziedziniec wewnętrzny i kopułkę skrzydła bocznego; fragment galerii  
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z rzeźbami; ruina obiektu po bombardowaniu z 1944 roku. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Architektura całego kompleksu Campo dei Miracoli wywarła znaczący wpływ na inne 
kościoły powstające w mieście (i regionie). Wątki i efekty kompozycyjne uzyskane w katedrze, 
baptysterium, kampanili i cmentarzu, a powtarzane w kolejnych budowlach określane są 
mianem romanizmu pizańskiego. Pośrednio oddziaływały one także na późniejszą, gotycką 
architekturę regionu. 

Ryc. 743, 744, 745, 746, 747. Przykłady romanizmu pizańskiego. Od lewej: kościół San Paolo a Ripa d”Arno  
w Pizie, pocz. X oraz XIV w. - fasada, transept, wnętrze; fasada kościoła San Frediano w Pizie (XII w.); fasada 

kościoła San Michele in Borgo w Pizie (XI w., uzupełnienia gotyckie). Fotografie skopiowane z INTERNETU  
 
Jednak najbardziej oryginalną, trudną do wyjaśnienia, tajemniczą formą zdobniczą 

nurtu pizańskiego stały się stosowane w elewacjach kościołów, wplatane w pola fryzów 
arkadkowych (na ogół ponad łukami arkadek),  barwnie zdobione misy ceramiczne. Uznaje 
się, że elementy takie pochodziły z terytoriów Afryki Północnej. Wprowadzano je na fasady i 
elewacje boczne od końca X do XII wieku. Pojawiły się one m.in. w kościołach Pizy: San Zeno, 
San Sisto, Sant’Abdrea Forisportam. Najwspanialszym przykładem budowli z dekoracją tego 
typu pozostaje Stara Bazylika San Pietro a Grado w Pizie. Niektóre misy wspomnianych 
obiektów zachowały się, inne wypadły z lica ścian. Większość oryginalnych mis przeniesiono 
do Museo Nazionela di San Matteo w Pizie. Można przypuszczać, że ten mało trwały motyw 
dekoracyjny często zastępowano ślepymi miniaturowymi okienkami okrągłymi (rozetki) i 
kwadratami stawianymi ku górze narożnikowo, zeschodkowanymi (rozglifionymi), 
ukształtowanymi w kamieniu, a osadzonymi w polach blend. Taki, drobny kamieniarski 
ornament odnajdujemy się również w kościołach romańskich Puli oraz Sardynii, co zrozumiałe 
ze względu na afrykańską bliskość tych regionów Italii  (ryc. 774, 776 na s. 78). 

Ryc. 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755. Detale fryzów arkadowych w elewacjach budowli romanizmu 
pizańskiego. U góry misy ceramiczne o rodowodzie afrykańskim - od lewej: trzy fragmenty fryzów w bazylice San 

Pietro a Grado (X w.) w Pizie; z prawej fragment fasady kościoła San Sisto in Cortevecchia (XII w.) w Pizie.  
Na dole detale kamieniarskie wplatane w pola blend fryzów arkadkowych - od lewej: fasada San Pietro in Vinculis 

w Pizie; fasada San Paolo a Ripa d”Arno w Pizie; kampanila przy katedrze w Pizie.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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* * * 
 

Na koniec przeglądu romańszczyzny włoskiej powróćmy na tereny północno-
wschodnie,  do WENECJI (region Veneto; por. s. 50, 60), miasta zbudowanego na wodzie, ze 
150 kanałami, 400 mostami i 120 wyspami (Światowe Dziedzictwo UNESCO), uznawanego 
za najbardziej orientalizujące i romantyczne wśród wszystkich europejskich struktur 
urbanistycznych. To Wenecji przypisuje się rolę najmocniejszego w średniowieczu ogniwa 
kulturowo wiążącego Wschód z Zachodem. W jego centrum, przy Placu św. Marka, 
określanego jako „salon świata” stajemy przed fasadą zadziwiającej bizantyńskim 
przepychem, niezrównanej artystycznie bazyliki San Marco.   

Ryc. 756, 757, 758. Plac św. Marka w Wenecji z bazyliką San Marco. Od lewej: usytuowanie placu w strukturze 
zabudowy miejskiej (widok „z lotu ptaka”); „wnętrze” placu zamknięte fasadą bazyliki San Marco; Plac św. Marka 

zalany wodą (acqua alta w Wenecji) z efektem lustrzanego odbicia fasady bazyliki.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU  
 

Ta główna świątynia Wenecji (dziś katedralna) powstała na miejscu wcześniejszej, 
trójnawowej bazyliki pochodzącej z 830 r., a zniszczonej w 2 połowie X w. Obiekt obecnie 
istniejący powstał w latach 1063 – 1094. Wedle ustaleń historyków sztuki wzorowany był na 
justyniańskim kościele Świętych Apostołów w Konstantynopolu, z lat 536 – 546. Jako 
najwspanialszy romański kościół wenecki stał się on więc równocześnie najpiękniejszym 
chyba dziełem późnej architektury bizantyńskiej.  

Ryc. 759, 760, 761, 762, 763, 764. Romańsko-bizantyńska bazylika San Marco w Wenecji. Od lewej u góry: plan 
bazyliki; ikonografia z XIX w.; fasada. Od lewej na dole: fragment bryły w widoku zewnętrznym; wnętrze  

z widokiem na czaszę kopuły centralnej; fasada. Fotografie skopiowane z INTERNETU; ryc. 759, [z:] Broniewski, 
Historia…, op. cit., 1980, s. 149, ryc. 266  

 
Romańską budowlę wzniesiono na planie krzyża greckiego, jako pięciokopułową, z 

kopułami na pendentywach. Choć przyjęto w niej rozplanowanie centralne to jednak delikatnie 
zarysowano trójnawowy układ bazylikowy, z szerokim transeptem. Na osi głównej, z jednej 
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strony (przy prezbiterium) ukształtowano apsydą, a od strony fasady wąską nawę pełniącą 
funkcję przedsionka – narteksu. Ten przechodzi na boki korpusu, tworząc dodatkowe, prawie 
śladowe nawy boczne, kryte małymi kopułkami. Ostatecznie więc doszukać się tu można 
rozplanowania pięcionawowego (ryc. 759). Pendentywy kopuł spływają na potężne filary, 
pomiędzy którymi ustawiono kolumny marmurowe dźwigające szerokie łęki międzykolumnowe 
(krótkie sklepienia kolebkowe). Podobne, krótkie kolebki towarzyszą kopułom bocznym 
tworząc pozorne empory naw bocznych. Świątynia, po ukończeniu jej kształtów romańsko-
bizantyńskich stale była uzupełniana i wzbogacana, zwłaszcza w XII, XIII w., ale i później. 
Mocno rozrzeźbiona pięcioosiowa fasada z głębokimi portalami z archiwoltami, ponad którymi 
rozmieszczono bogato złocone dekoracje mozaikowe, w partiach szczytowych zmierza ku 
stylistyce gotyckiej. Wnętrze zdominowane zostało mozaikami niemal w całości ukończonymi 
w ciągu XII (i XIII) wieku, a umieszczonymi w czaszach kopuł, na pendentywach i kolebkach, 
na licach ścian pełnych. 

Ryc. 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771. Dekoracje mozaikowe bazyliki San Marco w Wenecji (XII w.). Od lewej  
u góry: wnętrze z widokiem na kopułę prezbiterium; mozaika i archiwolta portalu głównego; czasza kopułki 
narteksu (XIII w.). Od lewej na dole: mozaika zachodniej ściany transeptu południowego (XIII w.); wnętrze 

przedsionka – narteksu z dekoracjami mozaikowymi i marmurowymi kolumnami; czasza kopułki narteksu (pocz. 
XIII w.); detal dekoracji na ściance sferycznej kolebki. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wedle przestrzennego schematu San Marco w Wenecji, w XIII w. wzniesiono ceglany 

kościół św. Antoniego (Sant’Antonio) w pobliskiej Padwie. Świątynia rozbudowywana w ciągu 
XIV i XV w., posiada pewne cechy romańskie i bizantyńskie, dominuje w niej jednak charakter 
gotycki, a czystością kompozycyjną i charakterem dekoracji architektonicznych nie dorównuje 
w żadnej mierze weneckiemu pierwowzorowi. 

Ryc. 772, 773. Fragmenty bazyliki San Marco w Wenecji (z lewej) oraz bryła kościoła Sant’Antonio w Padwie. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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5. Podsumowanie 
 

Choć część rozdziału pierwszego poświęcona przeglądowi zabytków omawianej epoki 
stylowej (I.4) została mocno rozbudowana, to musimy pamiętać, że zaprezentowane w nim 
przykłady stanowią jedynie, wysoce niekompletny, wybór dokonań romanizmu. W autorskim 
doborze budowli zmierzano do zwrócenia uwagi na obiekty mało znane, a posiadające 
interesujące i ważne dla rozwoju myśli architektonicznej rozwiązania kompozycyjne, 
konstrukcyjne i materiałowe. Nade wszystko jednak starano się podkreślić różnorodność 
nurtów regionalnych, a nawet jeszcze bardziej szczegółowych, lokalnych odmian, związanych 
z rozmaitymi, czasem zapomnianymi prowincjami.  

Wiele miejsca, znacznie więcej niż w innych podręcznikach historii architektury 
poświęcono obiektom Półwyspu Apenińskiego (dzisiejsza Italia), gdyż zdaniem autorki 
pozostając ciągle mało znane i niedoceniane, są wybitnie ważnym składnikiem dziedzictwa 
romanizmu europejskiego. Kościółki archaizujące, pozornie mało znaczące artystycznie 
tworzą zrąb chrześcijańskiej tożsamości Zachodu i historyczne świadectwo jej utrwalania. A 
rozwiązania oryginalne, związane ze specyficznymi nurtami lokalnymi: toskańskim, 
lukkańskim i  pizańskim, a nade wszystko florenckim oraz sycylijskim (normańskim) tworzą 
liczną grupę budowli wysokiej klasy architektonicznej. Wiele wśród nich wyprzedzająco 
zapowiadało estetykę, a nawet konstrukcyjne rozwiązania renesansu włoskiego jako 
najdoskonalszego stylu Europy Zachodniej. 

Ryc. 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781.  Jakość sakralnej architektury romańskiej niektórych regionów 
dzisiejszej Italii. Od lewej u góry: katedra w Troia (Puglia); katedra w Bitonto (Puglia); katedra San Pietro di 
Sorres w Borutta (Sardynia); katedra w Spoleto (Umbria). Od lewej na dole: kościół Sant’Andrea w Pistoia 

(Toskania); katedra w Pistoia (dwa zdjęcia) – romanizm pizańsko-lukkański; kolegiata Sant’Andrea w Empoli 
(Toskania) – romanizm florencki. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Najogólniej, wartością romanizmu nie do przecenienia pozostaje fakt, że na wiele 

stuleci wytyczył on modele inwestycyjne, inżyniersko-budowlane kształtującej się kultury 
Zachodu.  Trwały wkład w europejską sztukę, w myśl kompozycyjną architektury 
monumentalnej (głównie sakralnej) sprowadza się do takich cech jak: 1. utrwalenie stałych 
wzorców kompozycyjnych, funkcjonalnych i liturgicznych, w tym bazylik na planie krzyża 
łacińskiego oraz budowli centralnych; 2. perfekcyjna estetyka i zgodność wnętrza z 
charakterem i wyrazem kompozycyjnym bryły; 3. logika konstrukcji i konsekwentne zmierzanie 
do systemów nośnych gotyku, a także doskonalenie konstrukcji sklepień (i kopuł); 4. 
wytyczanie schematów i rozwój architektury klasztornej oraz perfekcyjne zespalanie jej z 
otoczeniem krajobrazowym; 5. znakomita jakość zdobnictwa i płaskorzeźby architektonicznej; 
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6. mistrzowskie operowanie materiałem kamiennym w budownictwie, perfekcyjna obróbka 
kamienia; 7. rozwój wątków ścian kamiennych i ceglanych z uwzględnieniem uwarunkowań 
konstrukcyjnych i estetycznych. 

Całe dziedzictwo budowli romańskich wskazuje na wyraźną prawidłowość 
charakterystyczną dla wszystkich stylów, taką mianowicie, że kierunki i tendencje artystyczne 
wytyczane są w okresie wczesnym (lub wręcz przed stylowym) a dzieła najznakomitsze, 
najpełniej realizujące przyjęte założenia powstają w okresie dojrzałym, a nawet schyłkowym, 
występując nawet w obiektach stylu spóźnionego. Co więcej, gdy styl romański docierał do 
najdalszych zakątków Europy, Francja weszła już w styl gotycki, a na terytoriach Italii obok 
sygnałów gotyku, kształtowały się już dość wyraziste wzorce estetyczne właściwe dla 
renesansu. Fakt, że znamy nazwiska wielu architektów dzieł artystów toskańskich (i niektórych 
innych regionów europejskich) także zapowiada postawy charakterystyczne dla epoki 
renesansu. 
 

* * * 
 
W konkluzji należy z całym naciskiem raz jeszcze podkreślić wybitną rolę romanizmu 

w kształtowaniu fundamentów kultury i sztuki europejskiej (por. s. 5). Stwierdzenie takie 
wydaje się uprawnione, ponieważ styl ten stworzył podwaliny architektury europejskiej, która 
przecież stanowi symbol, przejaw i manifestację cywilizacji świata Zachodu. Niósł w sobie 
naczelne cechy i ideowe postawy długofalowo postrzegane jako charakterystycznie 
europejskie, takie jak przyjmowanie jednolitych kierunków rozwoju wspólnot narodowych, przy 
równoczesnym zróżnicowaniu i pielęgnowaniu tradycji lokalnych. Czerpiąc z doświadczeń 
największych kultur wcześniejszych, starożytnych, nade wszystko Grecji i Rzymu otwierał się 
na bieżące osiągnięcia kultur odrębnych,  tym świata islamskiego. Kształtował wrażliwość 
estetyczną mieszkańców poszczególnych krajów. Wykorzystywał możliwości twórcze 
jednostek podporządkowując jednak ich poczynania najwyższym wartościom duchowym 
chrześcijaństwa.  A niektóre dzieła tego pierwszego uniwersalnego stylu europejskiego, 
zwłaszcza w jego okresie dojrzałym i późnym uzyskały jakość artystyczną  stawiającą je w 
rzędzie najwybitniejszych dzieł architektury wszech czasów. 
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Rozdział II 
 

ŚREDNIOWIECZNY KSZTAŁT KULTUROWY ZACHODU i jej POLSKIE POCZĄTKI  
oraz rozwój uniwersytetów i nauki 

(wybrane aspekty europejskie i polskie) 
 

W rozdziale drugim skupimy się na kilku znaczących przejawach kulturotwórczych 
nurtów artystycznych (i intelektualnych) wyrastających z przyjętych postaw ideowych, a 
charakterystycznych dla średniowiecznej Europy. Prezentowane, wybrane zagadnienia 
dotyczą zarówno epoki romanizmu jak i gotyku oraz okresu przejściowego pomiędzy nimi. 
Śledzić też będziemy uzyskiwane wtedy, specyficzne dla tej epoki efekty krajobrazowe, w 
wyraźnie zauważalnym stopniu do dzisiaj determinujące postaci terytoriów europejskich. 

Ryc. 1, 2, 3. Kulturowo-przyrodnicze krajobrazy współczesnej Europy utrzymujące średniowieczny nastrój 
kompozycyjny. Od lewej: przeprawa rzeczna Pont Valentrè w Cahors (Francja, Akwitania, na szlaku 

pielgrzymkowym do Santiago de Compostela), pocz. XIV w.; zamek  Hohenwerfen, Austria, XI w.; panorama 
miasteczka Pitigliano wzniesionego na skałach wulkanicznych (tufach), Toskania, prowincja Grosseto. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 

Zatrzymując się na polityczno-kulturowym i narodowościowym utrwalaniu porządku 
europejskiego, z całym naciskiem podkreślić należy powstanie w omawianej epoce naszej 
państwowości. W końcu X wieku Polska, za sprawą przyjęcia chrztu w 966 roku z 
powodzeniem weszła na arenę polityczną i kulturową Zachodu, utrzymując na stałe  swą 
pozycję ważnego europejskiego ośrodka, a nawet wiodącego w ramach regionu 
Słowiańszczyzny Zachodniej. Ciągłości polskich tradycji narodowych nie zdołał przerwać 
nawet okres zaborczy (koniec XVIII, XIX i pocz. XX w.). Współczesnym, wyrazistym 
potwierdzeniem rangi naszego kraju w rodzinie narodów europejskich pozostaje funkcjonująca 
w ramach Unii Europejskiej formuła „Trójkąta Weimarskiego” (Francja, Niemcy, Polska). W 
dzisiejszej Polsce, jako spadkobiercy i gospodarze tego dziedzictwa, zobligowani jesteśmy do 
utrzymywania świadomości wszystkich historycznych uwarunkowań oraz do pielęgnowania i 
dalszego twórczego ich rozwoju, do podtrzymywania naszej tożsamości, z całym bogactwem 
jej dokonań kulturowych niejednokrotnie osiągających wymiar nawet światowy. Przykładowo 
wspomnijmy takie tylko nazwiska jak: król Władysław Jagiełło; Mikołaj Kopernik, astronom; król 
Jan III Sobieski; Fryderyk Chopin, kompozytor; Maria Skłodowska-Curie, dwukrotna laureatka 
Nagrody Nobla (fizyka, chemia); Henryk Sienkiewicz, laureat literackiej Nagrody Nobla;  Józef 
Piłsudski, mąż stanu; gen. Władysław Anders; gen. Stanisław Maczek; prof. Kazimierz 
Michałowski, archeolog; św. Jan Paweł II  - Karol Wojtyła, papież (patrz, rozdz. II.4, s. 129 nn). 

 

Ryc. 4, 5, 6, 7. Sytuacja polityczna Polski w początkach jej państwowości. Od lewej: Słowianie centralno-
zachodniej i wschodniej Europy w VIII w.; Słowiańszczyzna Zachodnia od 800 – 950; Polska Mieszka I (2 poł. X 
w.); podział dzielnicowy Polski w 1138. Mapy, ryc. 4, 5, 7, skopiowane z INTERNETU; mapa ryc. 6, [z:] „Biuletyn 

Informacyjny PKN ICOMOS”, nr 2 (33), 2016, s. 53 (edycja elektroniczna) 
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Wraz z politycznym zespoleniem państwa Mieszka I z Europą Zachodnią na obszary 

polskie wkroczyły nurty sztuki oficjalnej, romańskiej, przenoszonej głównej przez 
zgromadzenia zakonne benedyktynów, a później cystersów. To wtedy nasza kultura na trwałe 
związała się z ideowymi chrześcijańskimi wartościami przy równoczesnym, pośrednim 
czerpaniu z dziedzictwa kultur i wzorców artystycznych starożytnego świata Grecji i Rzymu. 

Ryc. 8, 9. Początki polskiej architektury romańskiej (piastowskiej), próby rekonstrukcji. Z lewej: cyfrowa 
rekonstrukcja Poznania w okresie piastowskim. Z prawej: cyfrowa rekonstrukcja kształtowania zabudowy centrum 

religijno-politycznego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (od X/XI w.). Fotografie skopiowane z INTERNETU,  
z materiałów arch. Piotra Walichnowskiego 

 
 Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na powielany dziś, niefortunny błąd pojawiający 
się zarówno w rozprawach naukowych jak i w relacjach potocznych (dziennikarskich) 
polegający na umiejscawianiu Polski w Europie Wschodniej. Tymczasem nawet pobieżny rzut 
oka na mapy fizyczną i administracyjną całego kontynentu pozwala dostrzec całkowicie 
centralne usytuowanie obszarów polskich, zarówno w ujęciu południkowym jak i 
równoleżnikowym. Mówiąc inaczej, jako kraj zajmujemy geometryczny środek (centrum) 
Europy, o czym (w zdumiewający sposób) obecnie zapomina się zbyt często.  

Ryc. 10, 11, 12. Usytuowanie Polski na kontynencie Europejskim. Od lewej: hipsometryczna mapa Europy; dwie 
mapy polityczne (administracyjne) w pełnym zasięgu współczesnych państw europejskich. Mapy skopiowane  

z INTERNETU, z poglądowymi oznaczeniami i komentarzami autorki 

Ryc. 13, 14, 15. Geopolityczne miejsce Polski na kontynencie Europejskim. Od lewej: sytuacja polityczna Europy  
na przełomie X/XI w.; Europa współczesna z „Trójkątem Weimarskim”; mapa geograficzna kontynentu 

europejskiego z centralnym usytuowaniem Polski. Mapa, ryc. 13: Józef Mitkowski, „Europa na przełomie X/XI 
wieku”, [w:] Atlas historyczny świata, praca zbiorowa pod red. J. Wolskiego, PP Wydawnictw Kartograficznych, 

Warszawa Wrocław 1998, s. 42-43, z podkreśleniami autorki; mapy ryc. 14, 15, skopiowane z INTERNETU,  
z podkreśleniami autorki  
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Dla całej Europy charakterystyczne jest nadzwyczaj bogate rozrzeźbienie jej konturów 
zewnętrznych, w fascynującym splocie w wodami mórz i oceanów. Jedynie wschodnia, 
geograficznie umowna granica w postaci górskiego pasma Uralu osadzona jest w terytoriach 
całkowicie lądowych. Wiele państw naszego kontynentu zajmuje obszary licznych wysp i kilku 
łatwo rozpoznawalnych, potężnych półwyspów. Obejmują one świat Zachodu od północy, 
zachodu i południa (Skandynawia, Wyspy Brytyjskie, Półwysep Iberyjski, Półwysep Apeniński 
Półwysep Peloponeski) przeplatając się z akwenami: Bałtyku, Morza Północnego, Oceanu 
Arktycznego, Morza Norweskiego, Oceanu Atlantyckiego, Morza Śródziemnego, Morza 
Czarnego i licznych zatok morskich. W ramach tego malowniczego rozdrobnienia wyraźnie 
rysuje się trzon kontynentalny zajmowany przez Francję, Niemcy, Polskę (wspomniany 
„Trójkąt Weimarski”, s. 82; oraz ryc. 14 na s. 83 ) i kilka innych jeszcze krajów dalej na wschód, 
takich jak: Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, a na południe: Austria, północna Italia, 
Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia.  

Ryc. 16, 17. Geograficzna specyfika kontynentu europejskiego. Z lewej: mapa polityczna Europy z oznaczeniem 
mórz i oceanów; z prawej: Europa wśród innych kontynentów kuli ziemskiej. Mapy skopiowane z INTERNETU, 

z podkreśleniami autorki 
 

Z historycznego punktu widzenia najważniejszym pozostaje fakt, że w stuleciach 
wyłaniania kształtu politycznego Europy Zachodniej (por. t. I, rozdz. IX, s. 358 nn; oraz ryc. 24, 
na s. 364 i ryc. 184, na s. 384), głównie w ramach dominacji Franków (i Karolingów) oraz 
germańskich Ottonów, równolegle utrwalała się siła licznych plemion słowiańskich, w tym nade 
wszystko Słowian Zachodnich, potwierdzona wejściem Czech i Polski do zachodniej rodziny  
chrześcijaństwa. Przypomnijmy, że z tych właśnie tradycji wyrosła, aktywnie obecnie 
działająca w ramach struktur Unii Europejskiej „Grupa Wyszehradzka” (Polska, Czechy, 
Słowacja, Węgry). A sama Polska, z racji swojego centralnego, kontynentalnego usytuowania, 
od końca X wieku należąc do trzonu ludów europejskich na stałe stworzyła wschodnią flankę 
świata Zachodu. Dzisiejszym potwierdzeniem takiej właśnie pozycji Polski (i innych krajów 
Bałtyckich) stało się zapoczątkowane w 2017 roku wzmożone rozmieszczanie pokojowych sił 
zbrojnych NATO w tym regionie, a także porozumienie 12 państw „trójmorza” (Bałtyk, Adriatyk, 
Morze Czarne). Wydaje się, że po kilkudziesięciu latach od wybuchu II wojny światowej (1939) 
wyciągnięto wnioski z tragicznej lekcji historii pokazującej konsekwencje zlekceważenia tej 
właśnie „wschodniej flanki”, pozostawienia jej w osamotnieniu, co przełożyło się na katastrofę 
w ramach prób utrzymania stabilności politycznej krajów Zachodu (a w konsekwencji i całego 
świata). 

W konkluzji przytoczonych tu uwag nasuwa się refleksja, że  cechą i wartością wiodącą 
naszej kultury i państwowości, stanowiącej jak się wydaje źródło kompleksów a nawet niechęci 
ze strony wielu krajów zachodniej Europy, jest nasza wyrazista jednorodność podstaw 
ideowych i systemu wartości, oraz nieprzerwana ciągłość i jednolitość narodowa. Z 
uwarunkowań historycznych w naturze Polaków zakodowane są mocne postawy patriotyczne, 
przywiązanie do tradycji i religii chrześcijańskiej. Opisywana tu właściwość wcale nie jest 
powszechna w Europie. Wystarczy spojrzeć przykładowo na Italię (proces jednoczenia Włoch 
od poł. XIX w.), czy Hiszpanię (wybijanie się na niepodległość w XIX w.), Belgię (niepodległe 
państwo od 1830 roku) i wiele innych jeszcze krajów europejskich, aby zrozumieć, że tam 
mamy do czynienia z tworami nowymi wyrastającymi ze zlepku odmienności etnicznych, 
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politycznych, religijnych i kulturowych, co oczywiście nie umniejsza ich niejednokrotnie 
wybitnej rangi twórczej (artystycznej) i wielkiego wkładu w kształtowanie cywilizacji Zachodu. 
 

1. Romańska architektura początków i utrwalania państwowości polskiej  
                       (występowanie, elementy kompozycyjne, przykłady) 

 
W Polsce styl romański odegrał trudną do przecenienia, bo fundamentalną rolę 

kulturową. Stworzył on przecież podwaliny twórczości architektonicznej łączącej terytoria 
powstającego od przyjęcia chrztu w 966 r. oficjalnego organizmu państwowego, ze światem 
Zachodu. Wzorce romańskie wytyczyły długofalowe kierunki rozwoju architektury 
monumentalnej naszego kraju, a także ogólny, cywilizacyjny i kulturowy jego rozwój. Co 
więcej, budowle polskie powstające w  okresie końca X – XIII wieku, wyrastały w obszarach 
powszechnego występowania konstrukcji drewnianych, nie posiadających dotychczas 
żadnych ugruntowanych doświadczeń i tradycji wznoszenia obiektów sakralnych i świeckich 
jako murowanych (kamiennych i ceglanych), w przeciwieństwie do innych krajów europejskich 
osadzonych w dokonaniach rzymskich, frankijskich, karolińskich, ottońskich. Wobec takich 
uwarunkowań uznać należy, że romanizm polski w godny podziwu sposób, w pełni włączył się 
w nurty architektury zachodniej, z powodzeniem i starannie realizując ogólne założenia tego 
uniwersalnego stylu. Stał się też pomostem łączącym naszą twórczość z pradawnymi 
dokonaniami starożytnych kultur Grecji, Rzymu oraz nurtami sztuki staro chrześcijańskiej. 

Ryc. 18, 19, 20. Zabytki architektury romańskiej na terytoriach polskich. Od lewej: mapka poglądowa 
rozmieszczenia zabytków romańskich na terytoriach Polski; mapa z oznaczeniem budowli romańskich w Polsce 

(obszary ich występowania oznaczone kolorem żółtym); zasięg państwa polskiego w połowie XIII w. Ryc. 18, 
mapa skopiowana z INTERNETU, [za:] podręcznik Europa. Nasza historia, t. I., Wydawnictwo Szkole i 

Pedagogiczne; 2016; ryc. 19, mapa, [z:] Zygmunt Świechowski, Sztuka romańska w Polsce, wydaw. „Arkady”, 

Warszawa 1990, s. 264. Ryc. 20, mapa skopiowana z INTERNETU 
 

TRADYCJE ARCHITEKTURY DREWNIANEJ 
 

Gdy w rejonach Europy zdominowanej dotychczas cywilizacją rzymską utrwalała się 
polityczna potęga frankijska (cesarstwo Karola Wielkiego) i w ślad za nią do głosu dochodziła 
dominacja germańska (cesarstwo ottońskie), równolegle wyrastała siła plemion słowiańskich, 
które w czasach Imperium Rzymskiego w znacznym stopniu pozostawały poza jego 
politycznymi (i kulturowymi) wpływami. 2 połowa X w. przyniosła faktyczne rozszerzenie świata 
Zachodu o środkowe terytoria kontynentu, a to za sprawą zawarcia sojuszu z chrześcijańskim 
Zachodem przez Czechy (Borzywoj), Wielkopolskę (Mieszko) i Węgry (Gejza). To te kraje, 
wraz ze Słowacją (historycznie, w IX w. państwo Nitrzańskie, zespolone z Czechami i 
Morawami) tworzą dziś, utrwalającą swą europejską pozycję polityczną, wspominaną już 
„Grupę Wyszehradzką”. Prestiżowym i faktycznym potwierdzeniem uznania polskiej 
państwowości stało się przekazanie księciu polskiemu Bolesławowi, z rąk cesarza Ottona III, 
repliki włóczni świętej jako symbolicznego znaku władzy książęcej. Stało się to w roku 1000, a 
rok wcześniej synod rzymski zdecydował o utworzeniu prowincji kościelnej ze stolicą w 
Gnieźnie.  
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Wejście Polski na europejską arenę polityczną było możliwe nie tylko dzięki zręcznej 
polityce najwcześniejszych naszych piastowskich władców (Mieszko I, ok. 935 - 992; Bolesław 
Chrobry, 966 -1025, pierwszy koronowany król Polski) lecz rozwijających się w ciągu VIII, IX 
wieku plemiennych aktywności Słowiańszczyzny Zachodniej. Przyjmuje się, że w tym okresie 
bezpośrednio poprzedzającym ukształtowanie naszej państwowości, ludność regionu od wielu 
już stuleci wykorzystywała drewno jako podstawowy, bo łatwo dostępny (potężne obszary 
puszcz) materiał budowlany. Domy wznoszono w konstrukcjach plecionkowych, szkieletowych 
i wieńcowych, stale wprowadzając ulepszenia i innowacje. Znane są archeologiczne 
świadectwa takiego budownictwa, a prace badawcze trwają nieustająco,  stale poszerzając 
wiedzę o tych wczesnych obiektach osadniczych. W okresie poprzedzającym przyjęcie 
chrześcijaństwa i zawarcie sojuszy z zachodnim sąsiadem, Cesarstwo Niemieckie stanowiło 
poważne zagrożenie dla ludów słowiańskich. Powstawały więc grody warowne i liczne 
urządzenia obronne, np. w postaci drewniano-ziemnych wałów, wzmacnianych balami z 
hakami. Wokół grodów rozwijały się podgrodzia stanowiące zalążki późniejszych, 
średniowiecznych miast, od początku swego istnienia pełniące funkcje administracyjne, 
gospodarcze i handlowe. Z drewna budowano również drogi i konstrukcje mostowe.  

Ciągle, najbardziej chyba spektakularnym przykładem tradycyjnego budownictwa 
drewnianego naszego regionu pozostaje warowna osada w Biskupinie (województwie 
kujawsko-pomorskie, powiat żniński), zamieszkiwana w okresie jej rozkwitu przez około 1000 
osób, urządzona na wyspie (półwyspie) wśród wód jeziora Biskupińskiego. Całość otoczona 
była falochronem składającym się z blisko 30 tysięcy drewnianych pali wbitych w dno jeziora. 
Ta dojrzała, odznaczająca się wyrazistym zgeometryzowanym ładem planistycznym osada 
wiązana jest przez badaczy z kulturą łużycką (epoka brązu i żelaza, ok. 700 – 400 przed Chr.). 
Jej ślady terenowe pozostają obecnie pod opieką konserwatorską jako unikatowy w skali 
ogólnoeuropejskiej rezerwat archeologiczny (Polski Pomnik Historii). 

Ryc. 21, 22, 23, 24, 25. Rezerwat archeologiczny Biskupin, ekspozycje muzealne drewnianej osady kultury 
łużyckiej. Od lewej: makieta całej osady otoczonej palisadą; fragment osady w rejonie głównej bramy; konstrukcja 

bramy; rekonstrukcje domów drewnianych; rekonstrukcja jednostki mieszkaniowej, wnętrze z paleniskiem. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 26, 27, 28, 29. Wczesnopiastowskie grody centralne. Od lewej: mapa dzisiejszej Polski ze schematycznym 
oznaczeniem wczesnych, centralnych grodów piastowskich; fragment konstrukcji wału obronnego w Gnieźnie,  

z hakami i ścianą palisadową; fragment lica walu poznańskiego (skrzynie z kamieniami, umocnione hakami); plan 
osady (grodu) Opole – Ostrówek z 2 poł. XI w. Rysunki i fotografie skopiowane z INTERNETU, ryc. 26 – 28, [za:] 

Zofia Kurnatowska, Wczesnopiastowskie grody centralne. Podobieństwa i różnice (aktualizacja internetowa  
z 2015) 

 
Choć zalążkiem i centrum państwowości polskiej powstałej staraniem Mieszka I 

(dynastia Piastów) stały się Wielkopolska i Mazowsze oraz części obszarów Wiślan, to wkrótce 
nastąpiło powiększenie stanu terytorialnego o Pomorze (Zachodnie), Śląsk, Kraków i jego 
okolice (Małopolskę) oraz przejściowo Grody Czerwińskie (por. ryc. 6, na s. 82). Szybko więc 
obok stołecznego dla wielkopolskich Polan Gniezna, krystalizowała się wiodąca dla młodego 
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państwa ranga Krakowa - mającego nota bene wtedy już blisko stuletnie związki z 
chrześcijaństwem. Przypuszcza się, że zajmujące znaczne obszary Małopolski plemienne 
państwo Wiślan, podbite w latach 875 -893 przez Państwo Wielkomorawskie (z centrum w 
Czechach i Morawach), w tym właśnie okresie przyjęło chrzest, a w Wiślicy i w Krakowie, w 
końcu IX wieku powstawały pierwsze na ziemiach polskich trwałe świątynie wiary 
Chrystusowej. Gdy w początku X wieku Morawy przejęte zostały przez Węgry to ziemie Wiślan 
z Krakowem pozostawały zapewne pod zwierzchnictwem czeskim, do czasu złączenia ich 
przez Mieszka I z innymi obszarami polskimi. Również Śląsk podlegał zapewne w IX w. 
panowaniu wielkomorawskiemu, stąd początków wznoszenia kościołów chrześcijańskich na 
tych terytoriach upatruje się także w IX, X wieku.  

Ryc. 30, 31, 32, 33. Archeologiczne relikty drewnianych osad słowiańskich na terenach Śląska. Od lewej: makieta 
rekonstrukcyjna grodu wczesno średniowiecznego we Wrocławiu; pozostałości chaty w grodzie słowiańskim  
na wyspie Pasieka w Opolu; detal konstrukcyjny chaty na wyspie Pasieka w Opolu; archiwalne zdjęcie prac 

wykopaliskowych z 1931 roku prowadzonych przez archeologów z Raciborza w dawnym grodzie słowiańskim  
w Opolu. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wspomniana już, mądra i błyskotliwa polityka pierwszych Piastów stworzyła znaczącą 

na arenie międzynarodowej siłę polityczną, której wzmocnieniem stawało się rozwijanie 
działalności budowlanej, bez reszty wpisującej się w nurt architektoniczny romańszczyzny 
Zachodu. Zgodnie z dotychczasowymi tradycjami, drewno ciągle znajdowało zastosowanie dla 
budowy zwykłych domostw. Prestiżową działalność architektoniczną związano jednak ze 
wznoszeniem świątyń nowej religii. Te, konstruowane z wykorzystywaniem kamienia, a później 
(od końca XII w.) cegły jako podstawowego materiału budowlanego, w sensie efektów 
krajobrazowych wyróżniały się zdecydowanie z tła drewnianych domów mieszkalnych. 
Uprawnione wydaje się stwierdzenie, że w tych inwestycjach sakralnych uzyskiwano poziom 
techniczny i artystyczny porównywalny nieomal z osiągnięciami Francji, Niemiec, Italii, 
Hiszpanii. Idąc za ustaleniami Zygmunta Świechowskiego (Sztuka romańska w Polsce, 
wydaw. „Arkady”, Warszawa 1990; passim) przyjmijmy, że polskie dziedzictwo romańskie 
związane jest z trzema charakterystycznymi etapami (okresami): 1. architektury przed 
romańskiej i wczesno romańskiej (od schyłku IX wieku do około 1038 roku); 2. architektury 
romańskiej w okresie od 1039 – 1194; 3. architektury późno romańskiej i fazy przejściowej do 
gotyku (w 1 poł. XIII w.).  

KSIĄŻĘCE PALATIA i ROTUNDY  
  
 Już w okresie pierwszym, tj. od końca IX w., wśród ważniejszych obiektów 
architektonicznych znalazły się dość licznie powstające palatia lokalnych władców 
plemiennych, czyli znaczące siedziby książęce, wiązane zazwyczaj ze wspomnianym grodami 
i podgrodziami. Wieloletnimi badaniami archeologicznymi potwierdzono występowanie 
murowanych obiektów tego typu m. in. na Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie, Poznaniu, Gieczu, 
Opolu, Wiślicy, Przemyślu, oraz mocno rozbudowanego kompleksu rezydencjonalnego na 
wzgórzu Wawelskim w Krakowie.  
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Ryc. 34, 35, 36, 37. Archeologicznie potwierdzone wczesno romańskie i wczesno piastowskie ośrodki osadnicze 
z palatiami. Od lewej: mapka poglądowa z rozmieszczeniem osad (i palatiów) w czasach Mieszka I; stanowisko 
archeologiczne ze śladami palatium w Gieczu (Wielkopolska); rozplanowanie zabudowy Wzgórza Zamkowego  
w Przemyślu (1 - preromańska rotunda z IX w., 2 - preromańskie monasterium z IX w., 3 - romańska bazylika 
trzynawowa z X w.); pozostałości rotundy i palatium (strefa archeologiczna) z czasów Bolesława Chrobrego  
na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. Ilustracje skopiowane z INTERNETU; ryc. 36, [wg:] J.T. Frazik   

 
Pozostałości wymienionych budowli wielkopolskich, śląskich, małopolskich (ryc. 42 – 

45) wskazują, że palatia końca X i pocz. XI w. wznoszono jako podłużne, prostokątne, 
częściowo piętrowe obiekty z szeregiem pomieszczeń, w tym z dużą, słupową salą, a 
zakończone kaplicą rozmierzoną zazwyczaj na planie centralnym (okręgu, krzyża greckiego, 
wieloboku). Podstawowym materiałem budowlanym pozostawały bloczki kamienia (wapień, 
granit), najczęściej łamanego, łączone zaprawą wapienną. Bliższe ich omówienie znajdujemy 
u Świechowskiego, Sztuka romańska…, op. cit., s. 14 nn. 

Ryc. 38, 39, 40, 41. Gród, palatium i kaplica na Ostrowie Lednickim (Muzeum Pierwszych Piastów). Od lewej: 
pozostałości palatium z kaplicą; plan palatium (rekonstrukcja); stanowisko archeologiczne ze śladami palatium; 
makieta rekonstrukcyjna grodu z bryłą palatium wewnątrz. Fotografie skopiowane z INTERNETU. Ryc. 39, [za:] 

Krystyna Józefowiczówna, Sztuka w okresie wczesno romańskim (wersja elektroniczna dostępna  

w INTERNECIE, ryc. 2) 
 

Ryc. 42, 43, 44, 45, 46. Domniemane plany reprezentatywnych palatiów wczesno romańskich na terenach Polski. 
Od lewej: plan pałacu biskupiego z baptysterium na Ostrowie Lednickim, faza 1, [opr.] T. Węcławowicz, (rys. M. 

Rosół), [z:] U progu chrześcijaństwa w Polsce, Kraków 1993, s. 213; zarys fundamentów palatium w Gieczu, (rys. 
M. Rosół), [z:] Teresa Rodzińska-Chorąży, Wielkopolskie zespoły rezydencjonalne w Gieczu i na Ostrowie 

Lednickim — problem rekonstrukcji i relacji chronologicznych; domniemany plan rotundy i monasterium z IX w.  

w Przemyślu, często określanego jako palatium, [wg:] E. Sosnowskiej; plan palatium z rotundą w Wiślicy, [wg:]  
Z. Wartałowskiej; rekonstrukcja fragmentu zabudowy wzgórza Wawelskiego w Krakowie z planem „Sali 24 -
słupowej” (palatium, poł. XI w.), katedry romańskiej, oraz rotundy Marii Panny i świętych Feliksa i Adaukta.  

Rysunki skopiowane z INTERNETU  

 
Na tle wszystkich tu wymienionych przykładów inaczej przedstawia się wczesna 

zabudowa wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Tu w stosunku do innych palatiów 
zrealizowany został rozbudowany program funkcjonalny. Nastąpiło  przenikanie obiektów 
sakralnych ze świeckimi oraz pełne oddzielenie rotundy od siedziby książęcej (pałacu).  
Uznaje się, że już w IX w. osada wawelska pozostawała głównym grodem i centrum 
politycznym plemienia Wiślan. I choć początki państwowości polskiej wiązane są, jak wiadomo 
z rejonem wielkopolskim, to pierwsi władcy: Mieszko I, Bolesław Chrobry i Mieszko II właśnie 
Wawel obrali za jedną ze swych najważniejszych siedzib. Intensywne prace archeologiczne i 
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studialne potwierdzające istnienie tu przed romańskiego dojrzałego ośrodka osadniczego, 
kultowego i politycznego prowadzone są in situ od ponad 130 lat poczynając od końca XIX w., 
przez cały XX wiek. Kontynuowane w ostatnich dekadach (m.in. Zbigniew Pianowski, Tomasz 
Węcławowicz), stale zaskakują nas coraz bardziej szczegółowymi, oryginalnymi odkryciami. 
Relikty budowli najstarszych, sakralnych i świeckich datowane są na X i XI wiek, niektóre na 
wiek XII. Wedle Z. Pianowskiego (ryc. 47) do wczesnych budowli kompleksu wawelskiego 
należały: rotunda Marii Panny oraz świętych Feliksa i Adaukta (X w.); rotunda o dwóch 
apsydach (X w.); wolno stojąca budowla czworoboczna; palatium z „Salą 24 –słupową” (poł. 
XI w.); kościół św. Gerona (poł. XI w.); mur cmentarny (w pobliżu kościoła św. Gerona, 1 poł. 
XII w.); katedra romańska (koniec XI – poł. XII w.); kościół przy bastionie Władysława IV (w 
pobliżu katedry, po stronie północnej, z XII w.); kościół św. Michała; domniemany kościół św. 
Jerzego; kościół w pobliżu Baszty Złodziejskiej (część półn.-zach. wzgórza); rotunda przy 
Baszcie Sandomierskiej (część południowa wzgórza, ok. poł. XI w.); budynek świecki 
(mieszkalny, przy rotundzie, ok. poł. XI w.); wieża obronna (stołp, część wschodnia wzgórza, 
z 1 poł. XII wieku). Utrwalająca się w ciągu XI wieku i w stuleciach następnych stołeczna 
funkcja Krakowa powodowała stałą rozbudowę architektonicznego kompleksu wawelskiego. 

Ryc. 47, 48, 49. Wzgórze Wawelskie w Krakowie. Od lewej: budowle przed romańskie i romańskie na planie 
wzgórza [wg:] Z. Pianowskiego; obecny stan badań archeologicznych z odkrytymi licznymi śladami budowli oraz 

umocnień ziemnych, w części zachodniej wzgórza; współczesny widok Wawelu „z lotu ptaka”, z ekspozycją strefy 
archeologicznej w rejonie dawnego kościoła św. Michała. Ryc. 47, skopiowana [z:] Świechowski, Sztuka 

romańska…, op. cit., s. 12, z podkreśleniami autorki; ryc. 48, plan skopiowany z INTERNETU (materiały Zamku 
Królewskiego na Wawelu, Badania archeologiczne i architektoniczne); fotografia ryc. 49 skopiowana  

z INTERNETU 

 
Nawet pobieżne spojrzenie na przykłady rozplanowania palatiów piastowskich 

wskazuje wyraźnie, że w ramach wczesnej polskiej, kamiennej architektury sakralnej 
szczególnie chętnie wznoszono budowle centralne, zazwyczaj na rzucie okręgu, czyli 
rotundy. Jako najdawniejsze nasze świątynie, stworzyły one podwaliny myśli inżynierskiej, 
budowlanej i artystycznej. Fascynującym pozostaje fakt, że w całym asortymencie zachodnich 
obiektów kościelnych, dla naszych całkowicie nowych potrzeb występujących w ramach 
realiów kształtującego się państwa chrześcijańskiego, wybrano właśnie modele centralne. 
Wydaje się, że decyzja taka mocno wiązała się ze względami praktycznymi. Zastosowanie 
planu okręgu pozwalało przy najbardziej oszczędnym zużyciu materiału  uzyskać bryłę zwartą, 
trwałą i bardzo pojemną. Równocześnie pojawiały się w tych obiektach dobre efekty 
estetyczne zarówno w wyglądzie zewnętrznym jak i we wnętrzach. Zwieńczenie korpusu  
kopułką, a apsyd konchami osłanianymi stożkowymi daszkami dobrze chroniło całość budowli 
przed oddziaływaniami dość ostrego klimatu (z dużą ilością opadów deszczu i śniegu). 
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Ryc. 50, 51, 52. Romańska architektura sakralna na terytoriach Polski. Od lewej: mapka poglądowa  
z oznaczeniem zabytków architektury romańskiej (rotundy, kościoły, klasztory); makieta rekonstrukcyjna 

zabudowy wzgórza Wawelskiego, fragment w rejonie palatium, katedry, rotundy i stołpu; zachowane fragmenty 
murów rotundy świętych Feliksa i Adaukta (stanowisko archeologiczne). Ilustracje skopiowane z INTERNETU  

 
Za szczególnie reprezentatywny przykład polskich rotund romańskich powszechnie 

uznawana jest budowla wawelska, znana pod nazwą świętych Feliksa i Adaukta, w istocie 
funkcjonująca pod podwójnym wezwaniem, w tym także Maryi Panny. Już przez Jana 
Długosza, znakomitego dziejopisa z XV wieku, zaliczana była do budowli bardzo wczesnych, 
sięgających być może nawet czasów pogańskich, przed chrześcijańskich. O takim datowaniu 
świadczyć miało zastosowanie w niej „starożytnej” techniki murów wzniesionych z płaskich, 
nieregularnych (łamanych) bloczków piaskowcowych. Odsłonięte (w poł. XX w.) relikty rotundy 
wskazują, że ukształtowana została na planie okręgu ujętego czteroma apsydami, w 
rozplanowaniu tworzącymi kształt czteroliścia. Trzon obiektu przykrywała kopuła na tamburze, 
ukryta pod dachem stożkowym (ryc. 57). Cechą odróżniającą ją od rotund w innych palatiach 
(por. ryc. 42 – 45) pozostaje jej całkowite oddzielenie od bryły obiektu pałacowego, 
mieszkalnego z „Salą 24 –słupową”. Ta być może związana była po stronie wschodniej z 
kaplicą czworokątną. Badania archeologiczne końca XX wieku prowadzone na Wawelu 
wskazały na istnienie jeszcze trzech innych rotund. Był to tzw. „kościół B” z dwoma apsydami 
(X w.) oraz dwie budowle późniejsze: rotunda przy Baszcie Sandomierskiej, zapewne z poł. XI 
w., a także kościół na planie okręgu (z apsydą) przy bastionie Władysława IV (z XII wieku). 

Ryc. 53, 54, 55, 56, 57. Polskie rotundy romańskie. Od lewej: rotunda św. Prokopa w Strzelnie (poł. XII, lub pocz. 
XIII w.); rotunda św. Gotarda w Strzelinie (poł. XIII w.); rotunda św. Mikołaja w Cieszynie (XII w.); rekonstrukcja 

planu rotundy na dzisiejszym planie kościoła św. Benedykta w Krakowie, [wg:] W. Zina i W. Grabskiego; 
rekonstrukcja bryły rotundy  NMP (świętych Feliksa i Adaukta, IX/X w.). Fotografie skopiowane z INTERNETU. 

Ryc. 56, [z:] Świechowski, Sztuka romańska…, op. cit., s. 15 
 

Co ciekawe, poza wzgórzem Wawelskim, gdzie mieściła się wczesna siedziba 
miejscowych władców, a okresowo namiestników wielkomorawskich i czeskich, na terenach 
dzisiejszego centrum Krakowa dość intensywnie rozwijała się osada  miejska, stopniowo 
stająca się ważną metropolią „Europy środka” (J. Purchla, Kraków w Europie środka, 2008; 
patrz bibliografia), a w jej strukturze urbanistycznej pojawiły się sakralne budowle romańskie. 
Między innymi ślady romańskich obiektów typu bazylikowego pochodzących prawdopodobnie 
z X, XI wieku odnaleziono w kościele św. Salwatora na Zwierzyńcu oraz w pobliskim 
kompleksie klasztornym SS. Norbertanek. Poniżej murów jednonawowego kościoła św. 
Benedykta na Krzemionkach, wzniesionego w XII wieku stwierdzono domniemane ślady 
wcześniejszej rotundy z apsydą (ryc. 56), wykonanej techniką porównywalną z tą zastosowaną 
na Wawelu. Wspomniane tu romańskie budowle Krakowa należą do dziedzictwa kulturowego 
Krakowa (por. rozdz. VIII).   

W innych rejonach naszego kraju, obok zaprezentowanych już rotund w palatiach 
książęcych (ryc. 42 – 45), znanych ze śladów archeologicznych, znalazły się trzy budowle 
centralne znaczące dla polskiego dziedzictwa architektonicznego, bo w znacznym stopniu 
zachowane w stanie oryginalnym. Rotunda św. Prokopa w Strzelnie, w woj. kujawsko-
pomorskim, w pobliżu Inowrocławia (poł. XII, lub pocz. XIII w.; ryc. 53, 60 - 62), wzbogacona 
wieżą i apsydami, wykonana została częściowo z ciosów granitowych i częściowo z cegły, z 
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fragmentarycznym (w prezbiterium) zastosowaniem sklepienia krzyżowo-żebrowego. Rotunda 
św. Gotarda w Strzelinie, w woj. dolnośląskim, na południowym krańcu powiatu 
wrocławskiego (ryc. 54) pochodzi prawdopodobnie z XII w., a w dokumentach z epoki 
wzmiankowana była od XIII wieku. Powstała zapewne pod wpływami artystycznymi Czech i 
Moraw. Do dziś zachowała się tylko częściowo, a to ze względu na istotną jej przebudowę w 
okresie gotyku (XIV w.), kiedy to dobudowano do niej cały nowy kościółek (dwie nawy, kryte 
oddzielnymi dwuspadowymi dachami), a rotundę przystosowano do funkcji dzwonnicy. Kolejną 
romańską, jest rotunda św. Mikołaja w Cieszynie (ryc. 55, 63; oraz rozdz. I.3, ryc. 163 na s. 
19), która pełniła funkcje kościoła zamkowego (kaplicy w palatium) i grodowego (XII w.). 
Niektóre datowania tej budowli wskazują nawet na XI wiek. Wzniesiona została ze starannie 
ułożonych ciosów wapiennych, na planie okręgu, kryta kopułą, z apsydą konchową.  Wnętrze 
rozświetlono niewielkimi, rozglifionymi okienkami umieszczonymi w górnej części ściany 
trzonu budowli oraz wzbogacono atrakcyjną emporą z arkadami (ryc. 63). 

Ryc. 58, 59, 60, 61, 62, 63. Kompozycja polskich rotund romańskich. Od lewej: ekspozycja archeologiczna 
pozostałości rotundy NMP i świętych Feliksa i Adaukta na Wawelu; rysunek aksonometryczny rekonstrukcji 

kościoła „B” na Wawelu, [wg:] S. Kozieła i M. Frasia; rotunda w Strzelnie (widok z empory; fragment wnętrza; 
rysunek aksonometryczny kompozycji rotundy); rysunek aksonometryczny rotundy w Cieszynie. Fotografie  

i rysunki skopiowane z INTERNETU 
 
Datowanie, a nade wszystko dociekanie rodowodu artystycznego piastowskich budowli 

centralnych (rotund) stało się w XX wieku na wiele dziesięcioleci przedmiotem gorących 
sporów toczonych w gronie historyków architektury średniowiecznej.  Rzecz jest o tyle istotna, 
że w tych dyskursach dotykano problemu podwalin kultury polskiej w kontekście osadzenia 
ich w zachodnich lub wschodnich nurtach intelektualnych i artystycznych, w ramach 
cywilizacyjnych odmienności kontynentu europejskiego. I tak, z jednej strony, pojawiły się 
koncepcje wiązania rozplanowania wczesnych budowli centralnych z prowincjonalną 
architekturą bizantyńską, a więc wschodnią (orientalną). Głównym argumentem 
potwierdzającym takie stanowisko miała być działalność w obszarach Państwa 
Wielkomorawskiego (IX wiek, do pierwszych lat wieku X) obejmującego południowe terytoria 
(w tym Śląsk i Małopolskę) przyszłego państwa Mieszka I, bizantyńskich „apostołów 
Słowiańszczyzny”: św. Cyryla i św. Metodego (1 poł. IX w.). To oni mieli przynieść nam formy 
architektoniczne wyrastające z tradycji bizantyńskich, pojawiające się już od początku X wieku.  

Nie umniejszając nic ze słuszności takich spostrzeżeń, trzeba jednak przychylić się do 
drugiej, szeroko rozpowszechnionej koncepcji badawczej, mocno artykułowanej m.in. przez 
Jacka Purchlę, Kraków…, 2008, op. cit., s. 7 nn. Podkreśla się w niej epizodyczny charakter 
misji cyrylo-metodiańskiej, która nie pozostawiła wyraźniejszych śladów w sztuce. Opierając 
się na oczywistym fakcie, że Mieszko I przyjął religię chrześcijańską z Czech oraz pamiętając 
o ścisłych związkach nowo tworzonego państwa z potężnym wtedy sąsiadem,  tj. ottońskim 
Cesarstwem Niemieckim, akcentuje się przemożny wpływ na Słowiańszczyznę Zachodnią 
architektury karolińskiej i ottońskiej, w splocie z tradycjami rzymskimi.  A ta jak wiadomo, u 
podstaw swego kształtowania (staro chrześcijańskiej, przed romańskiej i „pierwszej” sztuki 
romańskiej) przenikała się mocno z wpływami bizantyńskimi, kształtując równocześnie 
podwaliny oryginalnej architektury Zachodu. 

Trzeba chyba uznać, że rozstrzygnięcie tego sporu naukowego odnajdujemy wprost 
we wczesnych budowlach polskiej romańszczyzny. Wszystkie przytoczone tu przykłady 
wskazują na wyrazistość kompozycyjną, wprost nawiązującą do podobnych obiektów 
czeskich, co klarownie zarysowało się w rotundach wawelskich i w Wiślicy. A modele czeskie 
mocno zespalały się z nurtami: karolińskim, ottońskim, a także terytoriów Italii oraz wprost 
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tradycji rzymskich. Pobrzmiewanie nut bizantyńskich jest więc zrozumiałe, ale całkowicie 
marginalne. Co więcej, brak w nich przecież bizantyńskiego bogactwa dekoracji 
architektonicznych, w tym zdobnictwa mozaikowego. Szczegóły stosownych analiz 
porównawczych dla zasygnalizowanego tu zagadnienia znajdujemy [w:] Świechowski, Sztuka 
romańska…, op. cit., s. 19 n.  

Ryc. 64, 65, 66, 67, 68, 69. Czeskie rotundy romańskie. Od lewej: rotunda św. Katarzyny w Znojmo, XI w.; 
rotunda św. Marcina w Pradze na Wyszehradzie, XI w.; rotunda Św. Krzyża w Pradze, XI w. (dwa zdjęcia: widok 

całości i fragment zewnętrznej ściany apsydy); rotunda św. Piotra i św. Pawła, Starý Plzenec, X w.; rotunda  
św. Jerzego w  Říp, XI w. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Na marginesie tych rozważań dodajmy, że jeśli mielibyśmy poszukiwać wyraźniejszych 

sygnałów kultury orientalnej wśród krajów dopełniających wschodnią część terytoriów 
zachodniego świata europejskiego, osadzonego we wczesno średniowiecznych tradycjach 
karolińsko-ottońskich to uwagę naszą powinniśmy skierować na Węgry z ich stolicą, 
Budapesztem. To właśnie Węgry, wśród zachodniego trzonu kontynentalnego, w sensie 
położenia geograficznego graniczą z krajami Słowiańszczyzny Południowej, i dalej z 
obszarami bizantyńskimi, a okresowo w nowożytności wprost włączone były do Imperium 
Osmańskiego. Tradycje historyczne, w tym okres rzymski z miastem Aquincum (dzisiejszy 
Budapeszt), a później karoliński, oraz przyjęcie chrztu w roku 1000 zdecydowanie i 
bezdyskusyjnie wiążą Węgry z kulturą Zachodu. Ze względu jednak na występujące w 
strukturze miejskiej Budy i Pesztu (Budapeszt) zabytków o stylistyce bizantyńskiej, a także 
meczetów, miasto Budapeszt bywa określany jako „metropolia Wschodu i Zachodu”. 

Ryc. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Zachodnie tradycje Węgier w splocie z nurtami bizantyńskimi  
i islamskimi. Od lewej u góry: Imperium Osmańskie i kraje sąsiednie w XIV – XVII w. (Węgry oznaczone na 

czerwono); Imperium Osmańskie i kraje sąsiednie w XVI – XVIII w. (Węgry oznaczone na czerwono); Aquincum 
(Budapeszt), ślady archeologiczne amfiteatru rzymskiego, I – IV w.; plan rekonstrukcyjny castrum romanum  

w Aquincum; ruiny term rzymskich w Aquincum. Od lewej na dole: wczesno chrześcijańskie mauzoleum w Pecz,  
IV w., strefa archeologiczna, Światowe Dziedzictwo; ślady archeologiczne bazyliki królewskiej z lat 1018 – 1038  

w Székesfehérvár (pierwszej stolicy Węgier); opactwo cystersów w Bélapátfalva, XIII w.;  meczet w Pecz,  
XVI w.;  łaźnie królewskie w Budapeszcie, 1566 – 1570. Mapy i fotografie, ryc. 70 – 77 skopiowane  

z INTERNETU; ryc. 78 i 79, [z:] Tadeusz Barucki, Architektura Węgier, Międzynarodowe Centrum Kultury, 
Kraków 1998, po s. 42, ryc. 18 i 20 

 
Dobitniejsze jeszcze przykłady wyrazistych wpływów bizantyńskich spotkać możemy 

natomiast w wielu obiektach sakralnych powstałych w krajach wspomnianej przed chwilą 
Słowiańszczyzny Południowej, takich jak: Bułgaria, Macedonia, Serbia, Dalmacja, Bośnia, 
Chorwacja, Słowenia, a nie w regionach Słowiańszczyzny Zachodniej, w tym Polski. Kulturowa 
sytuacja wymienionych krajów pozostaje bardzo złożona. Występujące tam nurty artystyczne 
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stanowią mocny splot tradycji antycznych (grecko-rzymskich) ze wschodnimi, w tym 
bizantyńskimi oraz islamskimi, a także z wpływami wczesno średniowiecznych dokonań 
Zachodu, głównie karolińskich i po karolińskich, przekształcanych wedle lokalnych zwyczajów, 
upodobań artystycznych i własnych doświadczeń budowlanych. 

Ryc. 80, 81, 82, 83. Romańska architektura Słowian Południowych. Od lewej: cerkiew św. Pantelejmona  
w Nerezi, Macedonia 1164; Markov Manastir pod Skopje, Macedonia, XIII w.;  cerkiew św. Klimenta w Ohrid, 

Macedonia, XIII w.; kościół św. Donata, Zadar, Chorwacja, romańsko-bizantyński, IX w. Fotografie na ryc. 80 i 83 
skopiowane z INTERNETU; ryc. 81 i 82, [z:] Wojsław Molè, Sztuka Słowian Południowych, Zakł. Narod. im. 

Ossolińskich, 1962, s. 55, ryc. 34 i s. 54, ryc. 33 

 
NAJSTARSZE KATEDRY 

 
Z architektonicznymi tradycjami chrześcijańskiego Zachodu, czyli karolińskimi i 

ottońskimi mocno wiążą nas także coraz liczniej wznoszone w ciągu XI wieku świątynie na 
podłużnych planach bazylikowych. Znaczący ruch budowlany wynikający z utworzenia w roku 
tysięcznym czterech biskupstw podległych Metropolii (arcybiskupstwu) w Gnieźnie (Kraków, 
Kołobrzeg, Wrocław, i nieco później włączony pod zwierzchnictwo Gniezna - Poznań) przełożył 
się na wznoszenie katedr romańskich we wszystkich tych ośrodkach kościoła rzymskiego. Rok 
1000, w historii Polski związany ze Zjazdem Gnieźnieńskim (synodem), który wpisał się w 
ogólnoeuropejski Jubileusz Roku Świętego tysiąclecia chrześcijaństwa,  przyniósł w całej 
Europie, w tym także w młodym państwie piastowskim wzmożoną sakralną aktywność 
inwestycyjną. Przyjmuje się, że w tym przełomowym roku w Poznaniu i w Krakowie kościoły 
bazylikowe, o charakterze być może katedralnym, już istniały. Katedra we Wrocławiu powstała 
około roku 1000, prawdopodobnie w miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła; 
gnieźnieńską wzniesiono w 1 ćwierci XI w. Świątynia katedralna w Kołobrzegu, ze względu na 
trudności w funkcjonowaniu tego biskupstwa, ostatecznie jako konkatedralna (pomocnicza) 
zbudowana została dopiero w początku XIV wieku. Po szybkim upadku kościelnego ośrodka 
kołobrzeskiego, które nastąpiło już w 1005 roku, w ciągu XII wieku siedzibą biskupstwa 
pomorskiego kolejno były: Włocławek, Wolin, a następnie Kamień Pomorski, w którym w 1176 
roku ufundowano kościół katedralny. Wszystkie wymienione tu obiekty istnieją do dzisiaj, lecz 
w formach znacznie zmienionych w stosunku do romańskiego oryginału. Ich cechą wspólną 
było wznoszenie w następnych stuleciach, zarówno w średniowieczu jak i w czasach 
nowożytnych, obiektów kolejnych w miejscu budowli najstarszej, lub ich daleko idące 
przebudowy. Tak więc w każdym przypadku mamy do czynienia z tzw. katedrą I, katedrą II, 
katedrą III (a nawet katedrą IV, np. we Wrocławiu). 

Ryc. 84, 85, 86, 87, 88, 89. Najstarsze polskie bazyliki katedralne. Od lewej: plan katedry w Gnieźnie 
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z oznaczeniem budowli romańskiej (podkreślenie kolorem czerwonym); plan przed romańskiej bazyliki pałacowej 
św. Gereona na Wawelu, [wg:] Z. Pianowskiego, ze śladami archeologicznymi datowanymi na X w.; rekonstrukcja 
planu bazyliki pałacowej św. Gereona na Wawelu, [wg:] T. Broniewskiego, który określa ją jako pierwszą katedrę 

wawelską; mapka poglądowa Polski Bolesława Chrobrego z oznaczeniem lokalizacji najstarszych biskupstw; 
rekonstrukcja planów pierwszej i drugiej katedry w Poznaniu (odpowiednio oznaczonych intensywniejszym 

nasyceniem szarości) wkreślonych w plan katedry gotyckiej, [wg:] K. Józefowiczówny; relikty średniowiecznych 
budowli katedralnych we Wrocławiu, datowanych na wiek X, rok 1000, wiek XI, wiek XII, na fragmencie planu 

współczesnego, [wg:] Edmunda Małachowicza. Ryc. 84, [z:] Świechowski, Sztuka romańska…, op. cit., s. 27; ryc. 
85, [z:] Teresa Rodzińska-Chorąży, Co nam mówi architektura murowana (edycja internetowa), ryc. 7a; ryc. 86, 

[z:] Broniewski, Historia…, op. cit., s. 180, ryc. 343; ryc. 87, mapka skopiowana z INTERNETU; ryc. 88, [z:] 
Kazimierz Żurowski, Badania nad reliktami architektury kamiennej w Wielkopolsce (edycja internetowa), ryc. 2; 
ryc. 89, [z:]  Maciej Małachowicz, Podziemna ekspozycja reliktów wczesnośredniowiecznych we wrocławskiej 

katedrze św. Jana, [w:] „Ochrona Zabytków”, 50/4, 1997, s. 323, ryc. 1  

 
Wśród tych wczesnych katedr piastowskich, pomimo naczelnej roli Gniezna w ramach 

świeżo utworzonej kościelnej struktury organizacyjnej, miejsce najznamienitsze zajmuje 
krakowska katedra na Wawelu, obecnie pw. św. Wacława i św. Stanisława bpa. Jak już 
wspominano (por. s. 88 nn) od wielu dziesięcioleci, a ściślej mówiąc już od lat 60 –tych XIX w. 
pradawne relikty zabudowy wzgórza wawelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem świątyni 
katedralnej i zamku królewskiego przyciągały uwagę wielu pokoleń badaczy i architektów. 
Prace archeologiczne, studialno-historyczne, architektoniczne i poszukiwanie koncepcji 
rewaloryzacyjnych były udziałem m.in. T. Prylińskiego, S. Wyspiańskiego, Z. Hendla, A. 
Szyszko-Bohusza, A. Majewskiego, J. Frazika, A. Żakiego, K. Żórowskiej, J. Pietrusińkiego, 
S. Kozieły, J. Firleta, P. Stępnia, T. Węcławowicza, A. Kuklińskiego, Z. Pianowskiego. Przez 
wiele lat, w 1 połowie XX w. obowiązywały klarowne ustalenia autorstwa A. Szyszko-Bohusza 
sprowadzające się do uznania wzniesienia kolejnych trzech katedr (por. ryc. 51, na s. 89). 
Badania z 2 połowy XX w. wykazały nadzwyczajną złożoność nawarstwiania się struktur 
budowlanych na wzgórzu Wawelskim i występowania tu wielu oryginalnych budowli 
przedromańskich i romańskich. Zwięzłą prezentację nowszych ustaleń dotyczących rozwoju 
najstarszej zabudowy wawelskiej, w tym także kształtowania kolejnych katedr, a także 
krytyczną ocenę dotychczasowych ustaleń studialnych znajdujemy w rozprawie Zbigniewa 
Pianowskiego, Wawel przedromański i romański, uwagi o procesie transformacji 
architektonicznej, [w:] Architektura Krakowa. Dzieje badania odnowa, praca zbiorowa, 
redakcja naukowa Andrzej Kadłuczka; „Czasopismo Techniczne” numer specjalny, z. 9-
A/2003, wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003, s. 223 – 236. 

 Ryc. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Świątynie katedralne na wzgórzu wawelskim w Krakowie. Od lewej: fragment  
 kulminacji formalno-treściowej wczesno romańskiej zabudowy Wawelu, z planami palatium i domniemanej   

 kaplicy, bazyliki pałacowej św. Gereona (podkreślenie czerwonym kwadratem), katedry romańskiej (pierwszej  
 i drugiej, podkreślenie czerwonym prostokątem); u góry: makieta rekonstrukcyjna kulminacji zabudowy  

wawelskiej (budowle przed romańskie i romańskie: palatium z kaplicą, bazylika św. Gereona, katedra); na dole: 
rysunek rekonstrukcyjny katedry romańskiej, „Hermanowskiej” (drugiej); rysunek rekonstrukcyjny bazyliki 

pałacowej św. Gereona; rozplanowanie pierwszej i drugiej katedry ze śladami archeologicznymi, w tym z planem 
krypty św. Leonarda; zachowane wnętrze romańskiej  krypty św. Leonarda; stan gotyckiej (trzeciej) katedry  

z nowożytnymi (renesans, barok) uzupełnieniami. Ryc. 90, 91, 92, 93, [z:] Pianowski, Wawel przedromański…, 
op. cit. ,s. 227, ryc. II.1 (z podkreśleniami autorki); s. 233, ryc. II.8; s. 228, ryc. II.2; ryc. II.4; ryc. 94 - 96, 

skopiowane z INTERNETU (z podkreśleniem autorki na ryc. 94)    

 
Nie wnikając tu w całą złożoność szczegółowych dociekań, w ujęciu ogólniejszym 

obecnie przyjmuje się, że w bezpośrednim sąsiedztwie palatium, po jego stronie zachodniej, 
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już w X wieku, jeszcze przed przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka I, istniała okazała 
świątynia nazywana bazyliką św. Gereona (pałacowa). Jej powstanie wynikało zapewne ze 
znaczącej rangi ośrodka krakowskiego w regionie, politycznie związanego wtedy z 
chrześcijańskimi już Czechami. Niektórzy badacze, w tym T. Węcławowicz interpretują tę 
budowlę jako katedralną (pierwszą), która wraz z drugą, usytuowaną w miejscu dzisiaj 
istniejącej, miła by tworzyć na Wawelu układ „katedry podwójnej”. Obiekt ten, dwuwieżowy, 
wzniesiony z kamienia, ukształtowany był na planie bazyliki trójnawowej, z wyraźnie 
wyodrębnionym transeptem, z prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą, z wejściem w 
ścianie południowej nawy bocznej. Zaliczana do stylistyki przed romańskiej, stanowi dobitne 
świadectwo krakowskich tradycji chrześcijańskich sięgających tu X wieku (przed 966 r.). 

W ramach biskupstwa krakowskiego, szybko po jego utworzeniu, podjęto budowę 
pierwszej katedry właściwej, nazywanej czasem Chrobrowską, a ukończonej ok. 1020 roku 
(ryc. 94). W sensie typologicznym zaliczana jest ona do nurtu jeszcze przed romańskiego 
(romanizmu wczesnego). W świetle dotychczasowych badań charakteryzowana jest jako 
trójnawowa bazylika transeptowa, z wyraźnie wyodrębnionym prezbiterium. Jej wymiary 
określa się na ok. 45 m dł., 21 m szer. , a rozpiętość transeptu na ok. 26 m. Posadowiona na 
skale, posiadała znamiona trwałości. Prawdopodobnie ze względu na przeniesienie w roku 
1089 szczątków biskupa Stanisława ze Skałki na Wawel (10 lat po jego zamordowaniu) 
podjęto myśl stworzenia szczególnie godnej oprawy architektonicznej dla grobu krakowskiego 
biskupa męczennika. Równocześnie  zmierzano zapewne do włączenia się w nurt wznoszenia 
świątyń w pełni romańskich, kształtowanych staranną techniką ciosową, z bogatym detalem 
rzeźbiarskim, tak jak miało to miejsce w ciągu XI wieku w Poznaniu i Gnieźnie, oraz w 
pobliskim opactwie benedyktyńskim w Tyńcu. Z takich to uwarunkowań podjęto decyzję o 
pełnej przebudowie dotychczasowej katedry. Prace rozpoczęte ok. 1090 trwały do 1142 roku. 
Powstała wtedy katedra druga, często nazywana Hermanowską, jako budowla dwuchórowa, 
bez transeptu, o wymiarach 57 na 24 metry, z dwiema wieżami po stronie zachodniej oraz 
trzema kryptami: wschodnią, zachodnią (św. Leonarda) i północno-wschodnią. Z obiektu tego 
do dzisiaj zachowały się fragmenty dolnej części wieży „Srebrnych Dzwonów”, śladowe relikty 
wieży „Zegarowej”, a nade wszystko krypta św. Leonarda (pocz. XII w.), stale użytkowana. Ta, 
charakterem kompozycyjnym i poziomem artystycznym w pełni nawiązuje do wielu 
europejskich krypt urządzanych w bazylikach romańskich (por. rozdz. I.4, s. 55 – 56, ryc. 568 
– 572). Druga katedra przetrwała do pocz. XIV w., kiedy to podjęto pełną jej przebudowę, w 
obowiązującym wtedy stylu gotyckim (trzecia katedra).  

Ryc. 97, 98, 99, 100, 101. Druga katedra na Wawelu („Hermanowska”), romańska, XI/XII w. Oznaczenie 
usytuowania wieży „Srebrnych Dzwonów”, z zachowanymi fragmentami II katedry; widok współczesny wieży 
„Srebrnych Dzwonów”; schemat podziemi katedry z oznaczeniem usytuowania krypty św. Leonarda; wnętrze 
romańskiej krypty św. Leonarda; plan drugiej katedry, [wg:] J. Pietrusiński i Z. Pianowski. Rysunki i fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 
Równie złożone i wielowarstwowe były dzieje katedry wrocławskiej zlokalizowanej w 

najwcześniejszej części układu urbanistycznego, rozwijającego się na wyspie Ostrów Tumski. 
Był to rejon najstarszych przepraw przez rzekę Odrę, z kilkoma wyspami, tradycyjnie 
nazywanymi ostrowami. Wedle ustaleń archeologicznych ta początkowa osada obwarowana 
była już w połowie X w., a kolejne umocnienia ziemne powstały w ciągu XI oraz w połowie XII 
wieku. W tym pradawnym okresie kształtowania Wrocławia struktura osadnicza zdominowana 
była budownictwem drewnianym, czego liczne świadectwa odkryli archeolodzy. Obecnie, ze 
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względu na zmieniające się w kolejnych stuleciach warunki wodne Ostrów Tumski przestał być 
w pełni wyizolowaną wyspą.  

Ryc. 102, 103, 104. Usytuowanie wrocławskiej katedry św. Jana Chrzciciela w strukturze zabudowy Ostrowa 
Tumskiego. Od lewej: rekonstrukcja dwóch faz obwarowań osady na Ostrowie Tumskim, z poł. X w., z XI w., oraz 

ślady reliktów z poł. XII (zidentyfikowanych badaniami sondażowymi), opr. E. Małachowicz; współczesny plan 
Ostrowa Tumskiego i pobliskich wysp; dzisiejszy widok panoramiczny części zabudowy Ostrowa Tumskiego 

 z bryłą katedry. Ryc. 102, [z:]   Edmund Małachowicz, Wrocław na wyspach, rozwój urbanistyczny  
i architektoniczny, wydaw. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź 

1981, s. 19, ryc. 4; ryc. 103 i 104 skopiowane z INTERNETU 
 

Początki najstarszej katedry wrocławskiej nie zostały do końca wyjaśnione. Zazwyczaj 
przyjmuje się, że w połowie X w. istniała tu świątynia drewniana, którą wkrótce, być może w 
latach 80 –tych X w. zastąpiono kamienną. Ta, po roku 1000, wraz z utworzeniem biskupstwa 
wrocławskiego przystosowana została do funkcji katedralnych (katedra pierwsza). Wkrótce, w 
pocz. XI w. staraniem Bolesława Chrobrego wzniesiono budowlę nową, ciągle przed 
romańską, zachowującą ogólnie układ wcześniejszy, która już w latach 1037-38 uległa 
zniszczeniu w wyniku buntów lokalnych i najazdów czeskich. Kolejna (druga) katedra powstała 
w 3 ćw. XI w. jako fundacja Kazimierza Odnowiciela. Była to kamienna świątynia trójnawowa 
z krótkim transeptem i z prezbiterium zamkniętym apsydą. Po stu latach podjęto budowę 
następnej, trzeciej katedry. Ta uzyskała kształty w pełni romańskie jako bazylika z transeptem 
i dwuwieżową fasadą zachodnią, a pod prezbiterium powstała krypta. W połowie XIII w. do 
chóru z prostokątnym obejściem zaczęto wprowadzać elementy gotyckie. Dalsze prace, 
prowadzone w ciągu XIV w. doprowadziły do powstania katedry czwartej, w pełni gotyckiej. 
Kolejne inwestycje następowały w XV i XVI wieku uzupełniając obiekt już istniejący o elementy 
renesansowe. W ciągu XVII i XVIII w. korpus wzbogacono o kilka bocznych, okazałych kaplic 
barokowych. W końcowej fazie II wojny światowej, w 1945 roku oryginalna gotycka katedra  
obrócona została w ruiny, zniszczeniu uległo 70 – 80% struktury budowlanej i znaczna część 
wyposażenia wnętrza. Wkrótce po zakończeniu wojny podjęto odbudowę tego zabytku, w 
zasadniczej części zrekonstruowanego do 1951 roku. Prace wykończeniowe trwały przez 
następne dziesięciolecia, a na początku ostatniej dekady XX w. nałożono na wieże strzeliste 
„gotyckie” zwieńczenia (hełmy) wykonane wg projektu Edmunda Małachowicza. 

Ryc. 105, 106, 107, 108, 109, 110. Przekształcenia architektoniczne katedry wrocławskiej. Od lewej: relikty 
przedromańskich budowli określone na podstawie badań georadarowych, opr. E. Małachowicz i A. Szynkiewicz; 
schematyczne, poglądowe przedstawienie kolejnych faz rozplanowania katedry, opr. E. Małachowicz; schemat 

czterech etapów rozwoju architektonicznego; plan katedry gotyckiej (czwartej, XIII – XV w.); 
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bryła katedry na przełomie XVIII/XIX w. (ikonografia historyczna); fasada katedry, przełom XIX/XX w., (ikonografia 
historyczna).  Ryc. 105, [z:] Edmund Małachowicz, Architektoniczne ślady chrystianizacji Śląska w IX – X w., [w:] 

„Nauka”, 3/2008 (kopia internetowa); ryc. 106, 108, 109, 110 skopiowane z INTERNETU; ryc. 107, [z:] 
Małachowicz, Wrocław na wyspach…, op. cit., s. 26, ryc. 12 

 
Katedra gnieźnieńska, stanowiąca symbol chrześcijańskiej Polski, potocznie 

uznawana za najstarszą na naszych terytoriach świątynię biskupią, usytuowana została w 
centrum pradawnego grodu w Gnieźnie, na Górze Lecha. Przyjmuje się, że ufundowana 
została za życia Mieszka I, więc przed 992, w miejscu wcześniejszej rotundy. Wedle ustaleń 
Gabrieli Mikołajczyk z początku lat 70 –tych XX w. można przypuszczać, że tradycje 
chrześcijańskie tego regionu sięgały co najmniej IX wieku, o czym świadczyć mają odkryte 
relikty trzech faz „świątyni podłużnej” o prostym trójnawowym układzie, z trzema apsydami. 
Datowana jest ona na połowę IX w., a fazy: druga i trzecia na cały wiek X. Kamienna bazylika 
katedralna (pierwsza) wzniesiona została w 1 połowie XI w., w miejscu tej właśnie wczesnej 
świątyni. Tak powstała budowla klasyfikowana jako przed romańska, trójnawowa, bez 
transeptowa, z trzema apsydami (por. ryc. 84, na s. 93). Po zniszczeniu pożarem podźwignięto 
ją z ruin w 2 połowie XI w., jako katedrę drugą, romańską. Budowę katedry trzeciej, gotyckiej 
podjęto w połowie XIV w. Jej kompozycja w znacznym stopniu przetrwała do dzisiaj, z licznymi 
nowożytnymi elementami wystroju i detalami (XVII, XVIII w.), w tym z charakterystycznymi 
barokowymi hełmami wież. Świątynia ta, w ramach polskich tradycji narodowych pozostaje 
obiektem ważnym treściowo. To w niej pochowano św. Wojciecha, patrona naszego kraju. 
Kilkakrotnie stanowiła miejsce królewskich ceremonii koronacyjnych, a obecnie tradycyjnie 
(wraz z Poznaniem i Warszawą) stanowi siedzibę prymasów Polski. Ze względu na swe 
wartości historyczne, artystyczne i treściowe wpisana została na listę Polskich Pomników 
Historii. Unikatowym klejnotem średniowiecznej sztuki odlewniczo-rzeźbiarskiej pozostają 
słynne  „Drzwi Gnieźnieńskie” pochodzące z 2 połowy XII w. Tę okazałą dwuskrzydłową bramę 
osadzono w portalu wewnętrznym katedralnej kruchty południowej. Całość wykonana została 
z brązu i ozdobiona geometrycznie ułożonymi 18 –ma kwaterami, wyposażonymi w sceny 
narracyjne, które związano z epizodami życia św. Wojciecha. Odnaleźć w nich można liczne 
szczegóły architektoniczne, a nawet roślinne, stanowiące cenne źródło informacji dla badaczy 
polskiej sztuki średniowiecznej (ryc. 117 – 123). 

Ryc. 111, 112, 113, 114, 115, 116. Katedra gnieźnieńska. Od lewej: rekonstrukcja pierwszej „świątyni podłużnej” 
(IX w.), [wg:] G. Mikołajczyk; rekonstrukcja trzeciej „świątyni podłużnej” (X w.), [wg:] G. Mikołajczyk; rekonstrukcja 

trójnawowej katedry romańskiej (1 poł. XI w.), [ wg:] G. Mikołajczyk; gród na Górze Lecha, ok. poł. IX w.,  
z oznaczeniem lokalizacji przyszłej katedry; miniatura z 1509 r. przedstawiająca bryłę katedry gotyckiej; 

współczesny widok ogólny katedry. Ryc. 111 – 114, [z:] Gabriela Mikołajczyk, Początki Gniezna. Studia nad 
źródłami archeologicznymi, PWN Oddz. w Poznaniu, 1972, s.136, ryc. 42; s. 142, ryc. 44; s.145, ryc. 45; s.  166, 

ryc. 58. Fotografie, ryc. 115 i 116 skopiowane z INTERNETU  
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Ryc. 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123. Katedralne „Drzwi Gnieźnieńskie”. Z lewej: widoki ogólne (trzy fotografie); 
z prawej: cztery przykładowe kwatery ze scenami narracyjnymi. Fotografie skopiowane z INTER NETU 

 
Po roku 1050 podjęto również przebudowę zniszczonej katedry poznańskiej, z 

zachowaniem zarysu i proporcji budowli wcześniejszej (pierwszej) pochodzącej 
prawdopodobnie już z 968 roku. Powstała budowla romańska ukształtowana z ciosów 
kamiennych, trójnawowa, z dwoma wieżami (katedra druga). Ta od połowy XIII w. była 
stopniowo przebudowywana, z zastosowaniem cegły i wprowadzaniem stylistyki gotyckiej. 
Prace trwały do końca XIV wieku (trzecia katedra). W następnych stuleciach wielokrotnie 
remontowana, w XVII w. zyskała wiele elementów barokowych, w końcu XVIII w. 
klasycystycznych, a w XIX w. neogotyckich. W znacznym stopniu zniszczona działaniami 
wojennymi w początku 1945 roku, w latach 1946 – 1956 została odbudowana w formach 
gotyckich, wedle stanu z XIV i XV w. Równolegle z pracami konserwatorskimi prowadzono 
badania archeologiczne, w ramach których zidentyfikowano katedry I i II, tj. przed romańską i 
romańską, urządzając ich ekspozycje w podziemiach. Świątynia pozostaje miejscem 
pochówku pierwszych, piastowskich władców Polski. 

Ryc. 124, 125, 126, 127. Katedra poznańska. Od lewej: plan dzisiejszej katedry nawiązujący do budowli gotyckiej 
z oznaczeniem śladów archeologicznych katedry I i II; ekspozycja reliktów katedry przed romańskiej (pierwszej); 
odbudowane w stylistyce gotyckiej wnętrze katedry; współczesny widok ogólny katedry usytuowanej na Ostrowie 
Tumskim, zdjęcie nocne. Ryc. 124, [z:] Zachwatowicz, op. cit., s. 13, ryc. 5; fotografie skopiowane z INTERNETU   

 
Powtarzając za Janem Zachwatowiczem (Architektura polska, „Arkady”, Warszawa 

1966, s. 15) stwierdzić należy, że: katedry romańskie były największymi i najpełniej 
artystycznie wyposażonymi budowlami sakralnymi w Polsce. Nie osiągały skali i bogactwa 
wielkich romańskich budowli Zachodu, lecz należały do średniej grupy romańskiej 
architektury Europy. Niestety żadna z tych katedr nie ocalała, gdyż ustąpiły one miejsca 
nowym budowlom. Fakt ten zubożył obraz architektury romańskiej XI i XII wieku w Polsce. Dla 
dopełnienia obrazu dokonań w zakresie romańskiego budownictwa sakralnego na terytoriach 
wczesnego państwa polskiego zatrzymajmy się na kilku reprezentatywnych i wartościowych 
przykładach świątyń bazylikowych, określanych przez Zachwatowicza (ibidem) jako 
…budowle mniejszej skali i mniejszego znaczenia… o formach często zubożałych i 
zniekształconych. 

 
KOLEGIATY, KOŚCIOŁY PARAFIALNE i KLASZTORNE 

 
Zarówno w strukturze zabudowy kształtujących się ośrodków miejskich jak i w terenach 

mniej zaludnionych, w krajobrazach otwartych, od końca X do 1 połowy XIII w. powstało wiele 
świątyń typu bazylikowego, w tym okazalszych kolegiat oraz skromniejszych kościołów 
parafialnych i pomocniczych. Odrębną grupę, kulturowo szczególnie istotną stanowiły kościoły 
klasztorne, benedyktyńskie i cysterskie. Można przypuszczać, że znaczącą dla tych 
wszystkich budowli inspiracją pozostawały właśnie kształty najstarszych katedr, a dla budowli 
klasztornych opactwo benedyktyńskie w Tyńcu pod Krakowem. W szczegółowych 
rozwiązaniach kompozycyjnych tych obiektów splatały się wpływy karolińskie i ottońskie, a 
także czeskie, to w ramach kontaktów między Pragą a Krakowem, oraz północno włoskie, 
wszystkie łączone z lokalnymi upodobaniami i możliwościami. Analizy istniejących przykładów 
lub ich reliktów, prowadzone z zachowaniem kolejności chronologicznej, wskazują na stałą 
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ewolucję form, ich doskonalenie i stopniowe zmierzanie do stylistyki gotyckiej. Już po roku 
1000 zarysował się znaczący nurt związany z szerszym stosowaniem starannie obrabianych 
ciosów kamiennych, a także z precyzyjnym, złożonym kształtowaniem profilów cokołów 
filarów. W benedyktyńskim kompleksie w Mogilnie (woj. kujawsko-pomorskie, ryc. 133), 
pochodzącym z 1 połowy XI w. identyfikowane są wpływy „nadmozańskie”, więc terytoriów 
Francji (Belgii i Holandii), a także „kolońskie”, przeniesione tu pośrednio wedle wzorca 
kompleksu benedyktynów tynieckich (pod Krakowem). W opisywanych już budowlach 
wawelskich dostrzegane są  także wyraźne wpływy regionu Nadrenii.  

Ryc. 128, 129, 130, 131, 132, 133. Wczesne świątynie romańskie o planach prostokątnych i bazylikowych. Od 
lewej:  plan romańskiego kościoła NMP w Wiślicy wkreślony w plan świątyni gotyckiej z XIV w; przekrój 

perspektywiczny części wschodniej kościoła  NMP w Wiślicy, [wg:] A. Tomaszewskiego; kościół św. Andrzeja  
w Krakowie, 2 poł. XI w.; Trzemeszno (pod Gnieznem), rzut pierwszej i drugiej bazyliki romańskiej na planie 

kościoła barokowego; kolegiata św. Marcina w Opatowie, rekonstrukcja planów z XII i pocz. XIII w.; rekonstrukcja 
planu kościoła benedyktyńskiego w Mogilnie (poł. XI w. i XII – XIII w.). Ryc. 128, 129, [z:] Dzieje sztuki polskiej, 

tom I, Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, praca zbiorowa pod red. Michała 
Walickiego, PWN, Warszawa 1963 – 1966 i 1967 – 1968, s. 117, ryc. 48, 49; ryc. 130 skopiowany z INTERNETU; 
ryc. 131, [z:] Krystyna Józefowiczówna, Sztuka w okresie wczesno romańskim, ryc. 26 (publikacja internetowa); 

ryc. 132, 133, [z:] Dzieje sztuki polskiej, tom I, ibidem, s. 113, ryc. 45 oraz s. 122, ryc. 52  

Ryc. 134, 135, 136, 137. Rozmieszczenie ważniejszych romańskich budowli sakralnych na piastowskich 
terytoriach Polski. Od lewej: mapa z obiektami z 2 poł. XI w. i XII w.; zasięg terytorialny diecezji polskich w XII, 

XIII w.; zabytki i relikty architektury piastowskiej na terytoriach Ziemi Krakowskiej i Ziemi Sandomierskiej, rys. A. 
Oleś; klasztory i zgromadzenia kanonickie z XI – XII w. (wg: Z. Sułowskiego i T. Lalika). Ryc. 134, 135, 137, [z:]  

Dzieje sztuki polskiej, tom I, op. cit., s. 92, ryc. 29; s. 93, ryc. 30; s. 119, ryc. 50; ryc. 136, [z:] T. Szydłowski, 
Pomniki architektury epoki piastowskiej, we województwach Krakowskiem i Kieleckiem, Kraków (1928), s. 8 

 
Wśród reprezentatywnych, najczęściej przywoływanych przez specjalistów, polskich 

bazylik romańskich znajdują się więc kolejne budowle katedralne z XII, XIII w. oraz dość liczne 
kościoły kolegiackie rozmieszczane na terytoriach całego kraju, wszystkie nawiązujące do 
schematów ukształtowanych w XI wieku (patrz mapki, ryc. 134 – 137), takie m.in. jak katedra 
płocka, bazylika w Trzemesznie, kolegiata świętych Piotra i Pawła w Kruszwicy (XII w.), 
kolegiata św. Marcina w Opatowie (XII w.), kolegiata w Tumie pod Łęczycą (XII w.), kościół 
kanoników regularnych w Czerwińsku (XII w.), kościół św. Trójcy w Strzelnie (XII/XIII w.), 
kościół św. Wojciecha w Kościelcu Proszowickim (XIII w.), i wiele jeszcze innych. Wśród 
wyraźniejszych zagranicznych wpływów artystycznych, oprócz tych wspomnianych już,  
wymienia się także sięganie do wzorców północno-włoskich. Świechowski, [w:] Sztuka 
romańska…, op. cit., s. 34 nn, mocno akcentuje także rozprzestrzenianie architektonicznej 
orientacji sasko-turyńskiej na Śląsku, w Wielkopolsce i w samym Krakowie, a także sasko-
brandenburskiej (iden, s. 44). Za jedną z „ikon” romańszczyzny polskiej uznać można 
powszechnie znaną kolegiatę w Tumie pod Łęczycą. Odznacza się ona wybitnie klarownym, 
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trójnawowym układem bazylikowym, ze śladowo zaznaczonym pozorowanym transeptem 
ukształtowanym apsydami przylegającymi do ścian naw bocznych. Powstała tu świątynia 
dwuchórowa, z prezbiterium zakończonym apsydą oraz chórem muzycznym rozmieszczonym 
pomiędzy masywnymi wieżami flankującymi fasadę, z piętrem empor we wnętrzu. Poważnie 
zniszczona w trakcie działań bojowych II wojny światowej, w pierwszych latach powojennych 
została odbudowana z zachowaniem charakterystycznej proporcjonalności bryły, stylistyki 
romańskiej oraz widocznych, głównie w nawach  bocznych, nawarstwień gotyckich. Nawę 
główną przykryto nowoczesnym stropem betonowym.  

Ryc. 138, 139, 140, 141, 142, 143. Charakterystyczne przykłady polskich, romańskich świątyń bazylikowych.  
Od lewej: plan katedry w Płocku (poł. XII w.); plan kolegiaty świętych Piotra i Pawła w Kruszwicy (pocz. XII w.); 
plan kościoła św. Trójcy w Strzelnie, XII/XIII w., [wg:] Z. Świechowskiego; plan kolegiaty w Tumie pod Łęczycą  
(XII w.) z naniesionymi śladami eremu benedyktyńskiego z X-XI w., [wg:] J. Zachwatowicza; kolegiata w Tumie  

pod Łęczycą, przekrój perspektywiczny budowli romańskiej, [wg:] O. Sosnowskiego i M. Walickiego; bryła  
kolegiaty w Tumie pod Łęczycą po odbudowie z poł. XX w. Ryc. 138, 139, [z:] Broniewski, op. cit., s. 180 n, ryc. 

345, 346; ryc. 140, [z:] Kazimierz Żurowski, Badania nad reliktami architektury kamiennej w Wielkopolsce,  
ryc. 9 (tekst INTERNETOWY); ryc. 141, [z:] Zachwatowicz, op. cit., s. 13, ryc. 6; ryc. 142, [z:] Dzieje sztuki 

polskiej, tom I, op. cit., s. 115, ryc. 46; ryc. 143, [z:] Zachwatowicz, ibidem, po s. 19, fot. 12 

Ryc. 144, 145, 146, 147, 148. Kolegiata NMP i św. Aleksego (1140 – 1161) w Tumie pod Łęczycą, po odbudowie 
ze zniszczeń wojennych, ukończonej w 1954 roku. Od lewej: widok bryły od strony prezbiterium z apsydami; 
fragment wnętrza nawy bocznej z elementami gotyckimi; widok nawy głównej z apsydą prezbiterium; portal 

romański z poł. XII w.; wnętrze nawy głównej z widokiem na chór muzyczny i na empory.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W ciągu XIII wieku nasilił się ruch budowlany związany z rozwojem sieci kościołów 

parafialnych. Obiekty takie zaczęły powstawać już nie tylko w większych ośrodkach 
państwowych, miejskich i targowych lecz w wielu wiejskich kompleksach osadniczych. Jako 
przeznaczone dla sporej grupy miejscowych wiernych, często uzyskiwały dość pokaźne 
rozmiary, ale pozbawione były na ogół wież oraz wewnętrznych empor. W uproszczeniu 
powtarzały schematy budowli najbardziej prestiżowych, czyli architektury „wielkiej”, na ogół w 
układach jedno nawowych, z prezbiterium zamkniętym apsydą lub płaską ścianą (zamknięcie 
prostokątne). Czasem zyskiwały indywidualne, oryginalne kształty lub komponowane były 
wedle przykładów powstających w innych regionach.  

Ryc. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156. Plany (rzuty poziome) romańskich kościołów parafialnych (XIII w.). 
Od lewej, w miejscowościach: Wierzbna (Śląsk); Świerzawa (Śląsk); Gościszów (Śląsk); Tarczek (woj. 
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Świętokrzyskie); Konin (Wielkopolska); Stary Zamek (Śląsk); Strońsko (woj. Łódzkie); Mieronice (woj. 
Świętokrzyskie). Rys. 149 – 151; 152 – 154; 155 - 156, [z:] Dzieje sztuki polskiej, tom I, op. cit., s. 164, ryc. 81;  

s. 165, ryc. 83; s. 164, ryc. 82 
 
Spora grupa tej kategorii budowli zachowała się na Śląsku, gdzie spotykane są 

nawiązania do schematów kompozycyjnych przynoszonych tu ze Szwabii, a także z północnej 
Francji. Z racji posiadania jednego tylko wnętrza, bywają nazywane kościołami salowymi. 
Schemat takiej dyspozycji przestrzennej przeniesiony został także do skromniejszych 
kościołów gotyckich. 

Ryc. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163. Salowe kościoły romańskie z XIII w. na Dolnym Śląsku. Od lewej: plan 
kościoła NMP w Górce pod Ślężą, pocz. XII w.; plan kościoła w Pożaryszczu (pow. Świdnicki), pocz. XIII w.;  plan 

kościoła św. Idziego, na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, pocz. XIII w.; przykład rozplanowania kościoła dwu 
wieżowego i dwu filarowego (Wierzbna koło Świdnicy, kościół Wniebowzięcia NMP, 1 poł. XIII w.); wnętrze 
kościoła św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie, XIII w.; portal kościoła św. Idziego we Wrocławiu (Ostrów 

Tumski); kościół w Starym Zamku, XIII w. Ryc. 157 – 160, [z:] Broniewski, Historia…, op. cit., s.177, ryc. 337;  
ryc. 161 – 163, fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wśród szczególnie znaczących dokonań architektonicznych stylu romańskiego 

znalazły się, obok katedr i niektórych kolegiat także kompleksy kościelno-klasztorne. Zrazu 
były to centra monastycyzmu benedyktyńskiego, powstające jak się przypuszcza wedle 
wzorca zastosowanego w podkrakowskim Tyńcu (ryc. 164), a więc z kościołem (poł. XI w.) 
trójnawowym, z trzema apsydami oraz regularną zabudową klasztorną ukształtowaną „w 
kwadrat”, z wewnętrznym wirydarzem, wszystko wedle modeli „zachodnich”. Oryginalne 
świadectwa architektury siedzib benedyktynów, rozsiane na terytoriach wczesno piastowskich 
zachowały się w niewielkim zakresie. Stało się tak, gdyż w kolejnych stuleciach były 
wielokrotnie przebudowywane i rozszerzane, zyskując postać gotycką, a później barokową lub 
wprost ulegały stopniowemu niszczeniu. Do ważniejszych budowli tego zgromadzenia 
zakonnego zalicza się m. in. opactwo w Mogilnie (por. ryc. 133 , na s. 99) oraz opactwo św. 
Wincentego na Ołbinie pod Wrocławiem.  

Ryc. 164, 165, 166, 167, 168. Romańskie kompleksy klasztorne, plany. Od lewej: opactwo benedyktynów  
w Tyńcu pod Krakowem (poł. XI w.) i gotycka rozbudowa; opactwo cystersów w Wąchocku (2 poł. XII i XIII w.),  

z późniejszymi rozbudowami; klasztor cystersów w Koprzywnicy; opactwo cystersów w Sulejowie, z fazami 
późniejszymi; kompleks klasztorny cystersów w Mogile pod Krakowem. Ryc. 164, 165, [z:] Świechowski, Sztuka 
romańska…, op. cit., s. 126, s. 181; ryc. 166 i 168, [z:] Broniewski, Historia…, op. cit., s. 186, ryc. 358; s. 189,  
ryc. 365; ryc. 167, [z:]   Z. Świechowski, Opactwo Sulejowskie. Monografia architektoniczna; PTPN; Wydział 
Historii i Nauk Społecznych; Prace Komisji Historii Sztuki, t. IV, z. 2; PWN, Poznań 1954, po s. 70, tabl. 62  

 
Poczynając od 2 połowy XII w. terytoria nasze nasycano coraz liczniej powstającymi 

klasztorami cysterskimi. Te na przełomie XII/XIII wieku zaczęły zyskiwać mocne zaplecze 
gospodarcze sprzyjające aktywności budowlanej, która przybierała na sile w ciągu XIII wieku. 
W sensie politycznym ruch cysterski wpisał się w okres rozbicia dzielnicowego młodego 
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państwa polskiego (połowa XII – początek XIV w.). Zgromadzenia cysterskie, odznaczające 
się perfekcyjną organizacją, do księstw piastowskich przyniosły najnowsze nurty architektury 
rozwijającej się w regionach francuskich, głównie w Burgundii w ramach filiacji opactwa 
macierzystego w Morimond oraz duńsko-niemieckiej poprzez filiacje opactwa macierzystego 
w Clairvaux. Te ostatnie docierały w rejony polski północnej, tj. na Pomorze Zachodnie. 
Obiekty cysterskie wpisały się w późno romańskie cechy formalne, z coraz wyraźniej 
pojawiającymi się sygnałami gotyku. Zapowiedzi tego kolejnego wielkiego stylu architektury 
europejskiej wystąpiły w formach strukturalnych i konstrukcyjnych, takich jak coraz 
powszechniejsze stosowanie łuków ostrych, sklepień krzyżowo-żebrowych wraz z artykulacją 
podpór, w tym kolumn, służek i wsporników. Stopniowo wprowadzano też cegłę jako 
podstawowy materiał budowlany.   

Ryc. 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177. Romańskie opactwa cysterskie filiacji Morimond, w regionie 
krakowsko-sandomierskim. Od lewej u góry: kościół w Jędrzejowie, widok od strony rozebranego kapitularza; 

arkady rozebranego kapitularza w Jędrzejowie; bryła kompleksu klasztornego w Koprzywnicy, stan współczesny; 
wnętrze kapitularza w Koprzywnicy. Od lewej na dole: bryła kościoła w Sulejowie; fragment kościoła w Sulejowie, 

widok na prezbiterium; kapitularz w Sulejowie z widokiem na nawę główną; fragment kompleksu kościelno-
klasztornego w Wąchocku, z dwubarwnym (typu „włoskiego”) układem kamienia w ścianie szczytowej; fragment 

sklepienia krzyżowo-żebrowego i głowice kolumn wewnątrz kościoła w Wąchocku.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU   

 
Wśród polskich kompleksów cysterskich najbardziej jednolitą i stosunkowo dobrze 

zachowaną grupę stanowią opactwa wzniesione w dzielnicy krakowskiej i sandomierskiej, 
reprezentowane przez związane z filiacją Morimond kościoły i klasztory w: Jędrzejowie (1149, 
nazywanego „nowy Morimond”), Koprzywnicy (1185), Sulejowie (1177) i Wąchocku (1179). 
We wzorcu tym, dla świątyń klasztornych stosowano trójnawowe układy bazylikowe z 
transeptem i płasko zamkniętym prezbiterium, ujętym po bokach prostokątnymi kaplicami. 
Wedle charakterystyki  Świechowskiego, [w:] Sztuka romańska…, op. cit., s. 14 n: W korpusie 
nawowym stosowany jest system przęsła przechodzącego, dającego w nawie głównej 
prostokątne przęsła poprzeczne w stosunku do osi budowli, natomiast w nawie bocznej – do  
niej równoległe. Wydzielanie przęseł szerokimi, lekko załamanymi gurtami przypomina także 
analogiczne podziały kolebki, przykrywającej poszczególne nawy we wcześniejszym stadium 
(tej) architektury… Romański charakter wnętrza podkreśla powolny rytm półkolistych ciężkich 
arkad międzynawowych oraz gzyms uwypuklający silnie kierunek poziomy odcinając w nawie 
głównej strefę sklepień. Romańska jest jeszcze zasada pełnego muru, który z rzadka 
przerywają niewielkie otwory obustronnie zawężone, a nade wszystko ornamentalna stylizacja 
kamieniarki ościeży portalowych, głowic, wsporników, baz i zworników, gdzie królują palmeta, 
pseudo akant, lancetowate liście, kwiat lilii i plecionka. Równolegle ze wznoszeniem samych 
kościołów prowadzono prace budowlane związane z obiektami klasztornymi, które wraz z 
bazyliką tworzyły zamknięty czworobok (claustrum) zespolony komunikacyjnie z traktem 
krużganka (por. ryc. 164 – 168). W dyspozycji funkcjonalnej wszystkich pomieszczeń, cystersi 
przestrzegali wypróbowanego już przez stulecia układu benedyktyńskiego. Najbardziej 
reprezentacyjnym wnętrzem klasztornym pozostawał kapitularz z okazałym portalem i z 
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dwudzielnymi przeźroczami (biforiami) od strony krużganka, poprzez które nowicjusze mogli 
śledzić przebieg zebrań wspólnoty klasztornej (patrz ryc. 180. 181).  

Interesująco prezentują się dociekania dotyczące określania krajów pochodzenia 
budowniczych i rzemieślników pracujących przy poszczególnych polskich obiektach. Ich 
doświadczenia realizacyjne wyniesione z różnych krajów europejskich znajdowały swoje 
odbicie w szczegółach rozwiązań architektonicznych i rzeźbiarskich zastosowanych w 
naszych kompleksach cysterskich. Przykładowo charakter kamieniarki jędrzejowskiej 
wskazuje na wykonanie jej przez zespół francuski. W Sulejowie dostrzec można techniki 
obróbki kamienia właściwe dla warsztatów włoskich. W Wąchocku, w którym jeszcze w XV w. 
przebywali wyłącznie zakonnicy pochodzenia włoskiego, odnajdujemy wprost wiele świadectw 
przeniesienia tu nurtu cystersko-włoskiego z obszarów Lacjum. Szczególnie wyraziście 
„maniera” włoska rysuje się w wątku, fakturze i kolorystyce murów układanych 
naprzemiennymi pasami jasnego i ciemnego (rdzawego) piaskowca. O wpływach Italii, 
przyniesionych tu przez warsztat Włocha Simona świadczą również liczne elementy detali 
kamieniarskich w nawach, także bogata ornamentacja  roślinna i zwierzęca kapitularza oraz 
wzory geometryczne posadzki ceramicznej. Co ciekawe, motywy włoskie odnajdujemy 
również w węgierskiej architekturze cysterskiej (por. ryc. 186, 187).  

Ryc. 178, 179, 180, 181. Cystersko-włoskie motywy w romańskiej architekturze opactwa w Wąchocku (2 poł.  
XII w.). Od lewej: widok ścian korpusu kościoła z horyzontalnymi naprzemiennymi  pasami jasnego i ciemnego 

piaskowca; fragment wnętrza z kamiennymi detalami służek i głowicą kolumny; biforia i portal wejścia do 
kapitularza, widok zewnętrzny; fragment wnętrza kapitularza widziany poprzez portal i biforium. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 

 
W Koprzywnicy odnotowuje się wyraziste wpływy znakomitego opactwa cysterskiego 

w Maulbronn z 1147 roku, położonego w regionie Baden-Württemberg (na południu Niemiec; 
Światowe Dziedzictwo UNESCO),  splecione z burgundzkim wzornictwem promieniującym z 
opactwa w Morimond. Przejawiają się one systemem podziałów prezbiterium z triadą otworów 
okiennych oraz detalami kamieniarskimi. Przytaczane tu, wybrane przykłady przepływu 
tendencji artystycznych świadczą o międzynarodowej, ogólnoeuropejskiej randze  cysterskich 
zgromadzeń zakonnych i ich filiacji.  

Ryc. 182, 183, 184, 185. Opactwa cysterskie Niemiec i Francji, inspirujące obiekty polskie (m.in. w Koprzywnicy). 
Od lewej: plan zabudowań klasztornych w Maulbronn (Światowe Dziedzictwo UNESCO), region Baden-

Württemberg (Niemcy); fragment korpusu kościoła cysterskiego w Maulbronn; pozostałości biblioteki i fragmenty 
ruin kościoła w Morimond (Francja, Burgundia/Szampania-Ardeny). Rysunek i fotografie skopiowane  

INTERNETU 
 
Wedle odmiennych tradycji architektonicznych wzniesiono kościół i klasztor bogatego 

opactwa w Kołbaczu na Pomorzu Zachodnim (pocz. XIII w.). Kompleks powstał jako filialny dla 
duńskiego Esrøm, z zastosowaniem cegły jako podstawowego materiału budowlanego. W 
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niektórych fragmentach budowli widoczne są nawiązania do obiektów Francji południowej i 
północnej oraz Hiszpanii. Kościół kołbacki jeszcze w trakcie jego budowy stał się wzorem dla 
niektórych fragmentów świątyni opactwa w Oliwie (obecnie dzielnica Gdańska), a także w 
pomorskim Bierzwniku.  

 

Ryc. 186, 187, 188, 189. Przykłady oddziaływań włoskich (z lewej) i duńskich (z prawej) na cysterską architekturę 
środkowej Europy. Od lewej: bryła kamiennego kościoła cysterskiego w Bélapátfalva (Węgry) oraz fragment 
wnętrza nawy głównej w Bélapátfalva, z charakterystycznymi wspornikami służek; fragment ceglanej ściany 

klasztoru cystersów w Kołbaczu (Pomorze Zachodnie); oraz krzyżowo-żebrowe sklepienia krużganka klasztoru  
w Lesie Maryjnym w Bierzwniku (Pomorze Zachodnie), z filarami i ścianami kształtowanymi z cegły.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Znaczna część cysterskich placówek Polski zachodniej, głównie w niektórych rejonach 
Wielkopolski i na Śląsku, zakładana była z udziałem klasztorów prowincji niemieckich. 
Przykładowo opactwo w Lądzie (Wielkopolska) stało się filią nadreńskiego Altenbergu; w 
Paradyżu (Wielkopolska) marchijskiego Lehnin; a w Lubiążu (Śląsk), w którym powstała 
wczesna dla naszych terytoriów budowla czysto ceglana - saskiej Pforty (wg Świechowski, 
Sztuka romańska…, op. cit., s. 48). Kolejne klasztory cysterskie podległe opactwu w Lubiążu 
wzniesiono m.in. w Henrykowie, Krzeszowie oraz w Mogile pod Krakowem. Sam kościół 
klasztorny w Lubiążu uległ całkowitemu zniszczeniu, przebudowany w stylu gotyckim, po 
dalszych ingerencjach obecnie znany jest jako arcydzieło baroku śląskiego. Romańska 
świątynia (2 poł. XII w.) była zapewne typową trójnawową bazyliką systemu wiązanego. 

Najdawniejszą do dziś zachowaną budowlą cysterską na Śląsku pozostaje kościół w 
Trzebnicy (ryc. 190), zbudowany zapewne przy udziale zakonników z Lubiąża, w latach 1203 
– 1240. Stanowi on przykład wpływów architektury Saksonii, ze schematem rozplanowania 
bazyliki transeptowej, z apsydalnie zamkniętym kwadratowym prezbiterium, ujętym dwoma 
kaplicami zakończonymi apsydami. W bazylice trzebnickiej, odchodząc od wzorca 
klasycznego,  wprowadzono dwudzielną, trójnawową kryptę. W bezpośrednim sąsiedztwie 
prezbiterium urządzono obszerną emporę obejmującą dwa przęsła nawy głównej i połowę 
środkowego przęsła transeptu. Wnętrze wyposażono w bogaty zespół rzeźby figuralnej. W 
obiekcie, obok form romańskich pojawiły się również wczesno gotyckie rozwiązania 
konstrukcyjne, m. in. wysokie sześciodzielne sklepienia żebrowe, naśladujące obiekty 
północno francuskie. Zastosowanie mieszanej techniki budowli ceglanej z kamiennymi 
elementami konstrukcyjnymi upoważnia do stwierdzenia tu bezpośrednich odniesień do 
świątyń cysterskich Saksonii. 

Ryc. 190, 191, 192, 193, 194. Przykłady architektury cysterskiej związanej z opactwem w Lubiążu. Od lewej: 
tympanon kościoła klasztoru cystersek w Trzebnicy (ok. 1240); kompleks klasztorny w Henrykowie „z lotu ptaka”, 

stan współczesny, fot. Romuald M. Sołdek; plan kościoła cysterskiego w Henrykowie, kartografia historyczna,  
ok. 1900, z reliktami budowli wczesnej (kreska pogubiona); widok opactwa cysterskiego w Mogile  

pod Krakowem, ikonografia historyczna z 1593; krużganki klasztorne w Mogile.  
Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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Za jeden z „czystych” przykładów planu cysterskiego wywodzącego się ze śląskiego 
Lubiąża uznawany jest kompleks z okazałą świątynią w Mogile pod Krakowem (ryc. 193, 
194). Ukształtowany został w schemacie bazylikowym, trójnawowym, z systemem wiązanym, 
z wyraźnym transeptem i z prostokątnym prezbiterium. Wykonano go z dwubarwnej cegły, z 
licznymi elementami ciosów kamiennych. Zastosowano też systemy podpór, po stronie 
wschodniej półkolumn nadwieszonych, a częściowo schodzących aż do posadzki (strona 
zachodnia), wszystko potwierdzające rodowód lubiąski. Obiekt jako powstający od 1228 roku, 
wyposażony został w wiele romańskich elementów kamieniarki, przy równoczesnym 
zastosowaniu konstrukcyjnych rozwiązań zmierzających do gotyku. W obecnej postaci 
zdominowany został formami stylu barokowego, z zachowaniem jednak wielu elementów 
romańskich i gotyckich. 

W 1222 r. dla cystersów z Lubiąża ufundowano również kościół klasztorny w 
Henrykowie, którego budowę ukończono zapewne już w 1228 roku. Pomimo uszkodzenia tej 
budowli pożarami z poł. XIII i z 1 poł. XV w., zachowały się w niej architektoniczne struktury 
późno romańskie i wczesno gotyckie. W obecnym wyglądzie opanowany bez reszty stylem 
barokowym, ze szczególnie bogatym i wartościowym wystrojem wnętrza. Romańską bazylikę 
ukształtowano jako trójnawową, z transeptem, bez zastosowania systemu wiązanego, czyli 
przęsłom nawy głównej odpowiadały pojedyncze przęsła naw bocznych. Obiekt odznaczał się 
nowatorskim rozwiązaniem chóru. Ten ukształtowano jako trójnawowy, zamknięty 
prostokątnie (płasko), otoczono ciągiem kaplic przylegających do naw bocznych oraz do 
wschodniej ściany prezbiterium (ukończonego ok. poł. XIII w.). Rozwiązanie takie na zewnątrz 
dało potrójne spiętrzenie bryły, analogiczne do budowli Citeaux III i do Morimond II. Mamy tu 
do czynienia ze swoistą, ascetyczną, prostokątną interpretacją benedyktyńskich koncepcji 
półkolistego obejścia prezbiterium z wieńcem kaplic. Świątynia henrykowska i jej oryginalne 
prezbiterium wywarły  znaczący wpływ na rozwój budownictwa sakralnego w Polsce, zarówno 
klasztornego jak i kościołów samodzielnych, w tym także katedr: wrocławskiej i krakowskiej.    

Ryc. 195, 196, 197, 198. Opactwo cysterskie w Henrykowie (Dolny Śląsk) w jego dzisiejszym kształcie 
barokowym. Z lewej fragment zewnętrznego widoku bryły oraz barokowe wyposażenie wnętrza.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W początku XIII w. do monastycyzmu europejskiego wkroczyły nowo powstałe 
franciszkańskie i dominikańskie zgromadzenia zakonne, zaliczane do grupy zakonów 
żebraczych, które jako naczelną przyjęły zasadę życia w skrajnym ubóstwie, zespoloną z 
działalnością misyjną i kaznodziejską. Na terytoriach polskich, zwłaszcza dominikanie 
aktywnością budowlaną szybko dołączyli do wcześniejszych poczynań cysterskich.  

 

Ryc. 199, 200, 201, 202, 203. Wczesna architektura zakonów żebraczych (dominikanie, franciszkanie). Od lewej: 
portal w klasztorze dominikańskim w Krakowie oraz fragment ściany oratorium romańskiego (dominikanie  

w Krakowie), 1 poł. XIII w.; fragment wnętrza nawy głównej dominikańskiego kościoła św. Jakuba  
w Sandomierzu; plan gotyckiego dominikańskiego kościoła św. Wojciecha we Wrocławiu, z oznaczeniem 

najstarszych części świątyni; fragment zabudowań klasztornych i fasada gotyckiego kościoła franciszkanów  
w Krakowie. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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Już w początku XIII wieku przybyli oni do Krakowa, Wrocławia, Sandomierza, Płocka i 
Gdańska, a także do Poznania i Sieradza. Jedynie w najstarszych świątyniach dominikańskich 
(i franciszkańskich) pojawiły się cechy architektury późnego romanizmu, tak jak miało to 
miejsce w oratorium krakowskim i w dominikańskim kościele św. Jakuba w Sandomierzu. 
Wśród przykładów budowli na planie krzyża, w całości sklepionych, wymieniany jest kościół 
św. Wojciecha (dominikański) we Wrocławiu oraz częściowo wzorowany na nim kościół 
franciszkanów w Krakowie. Wszystkie wymienione tu budowle (i wiele innych) szybko 
zyskiwały kształt gotycki, a odkryte relikty romańskie, z dużą starannością eksponowane są w 
niektórych częściach tych kompleksów klasztornych.  

 
EWOLUCJA FORM i DETALI 

 
Dla uzyskania pełniejszego jeszcze obrazu charakteru i dokonań romańskiej 

architektury polskiej warto prześledzić także wybrane, reprezentatywne przykłady rozmaitych 
detali i elementów konstrukcyjnych, a także kompozycyjnych, zestawionych w porządku 
chronologicznym od przykładów najwcześniejszych, tj. od X w. do 1 połowy wieku XIII, czyli 
do pełniejszego przechodzenia budowli sakralnych w formy gotyckie.   

I tak: fascynująco prezentuje się ewolucja konstruowania pełnych ścian, stosowanych 
systemów układania ciosów kamiennych, a później także ceglanych, tworzących specyficzne 
typy wątków murów romańskich, mających istotne znaczenie dla uzyskiwania w ich licach 
rozmaitych efektów estetycznych, kształtowanych układem spoin pomiędzy poszczególnymi 
elementami.  W najogólniejszym ujęciu w budowlach najstarszych (koniec X w.) używany 
bywał kamień łamany, układany nieregularnie w wątek opus spicatum. Niekiedy przy 
zastosowaniu płasko łupanego kamienia (najczęściej piaskowca) otrzymywano horyzontalną 
warstwowość dającą wrażenie pewnego porządku i staranności. Charakterystyczne w tego 
typu ścianach było utrzymywanie przemienności spoin pionowych prowadzące do większej 
stabilności wznoszonego muru. W ciągu XI wieku, a zwłaszcza w 1 połowie XII w. często 
pojawiały się kostki nie identycznych rozmiarów, wapienne lub granitowe, układane w pasy 
poziome z elementów jednakowej wysokości w ramach jednego pasma, z przemiennością 
spoin pionowych. Kolejne, wyżej kładzione warstwy (pasma) posiadały wysokości zmienne. 
Naroża tak wznoszonych ścian wzmacniano starannie obrabianymi ciosami piaskowcowymi 
znacznie większych rozmiarów. W niektórych budowlach stosowano wielko wymiarowe bloki 
wypełniające całość lica ściany (piaskowiec, granit). Jak już wspominano, w obiektach 
powstających pod wpływem tendencji włoskich, tak jak miało to miejsce w Wąchocku (por. ryc. 
178, s. 103), zwłaszcza w XIII w. wprowadzano dwubarwne, skontrastowane kolorystycznie 
warstwy ciosów kamiennych. W kościołach późniejszych zmierzano do kształtowania murów 
warstwowych o stałej wysokości i wkrótce powszechniej zaczęto stosować cegłę. 
Interesującym szczegółem pozostaje wprowadzanie w lico ścian zewnętrznych na niektóre 
bloki kamienia, rytów lub płaskorzeźb z przedstawieniami symbolicznymi, a czasem 
naturalistycznymi. 

Ryc. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212. Przykłady wątków murów romańskich w polskiej architekturze 
sakralnej. Od lewej: wątek opus spicatum w I katedrze poznańskiej (2 poł. X w.); wątek z płasko łupanego 

piaskowca w rotundzie NMP  na Wawelu; kostki wapienia w kościele św. Wojciecha w Krakowie (XI/XII w.); kostki 
granitu z ciosami piaskowca w narożach w kolegiacie w Tumie pod Łęczycą (poł. XII w.); ciosy piaskowca  
w kościele w Prandocinie (1 poł. XII w.); lico ściany warstwowej w kolegiacie w Kruszwicy (1 poł. XII w.); 
dwubarwne pasy piaskowca w opactwie cysterskim w Wąchocku (1 poł. XIII w.); ciosy granitu z rytami  
i płaskorzeźbami w kościele NMP w Inowrocławiu (XII/XIII w.); ceglany wątek wendyjski w kompleksie  

cysterskim w Mogile pod Krakowem (XIII w.). Zdjęcie, ryc. 209 skopiowane z INTERNETU;  
pozostałe fotografie wybrane, [z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, Sztuka polska przedromańska…,  

op. cit., s. 398 n, ryc. 290 nn 
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Znaczący wpływ na tworzenie specyficznych nastrojów wnętrz świątynnych miało 

przyjmowanie rozmaitych systemów konstrukcyjnych sklepień, a także stosowanie w nich 

różnych materiałów budowlanych. Wczesno romańskie kolebki układano z kamienia 

łamanego, później staranniej obrabianego, oraz wzmacniano masywnymi pasami (gurtami). 

W okresie późniejszym wprowadzano sklepienia krzyżowo-żebrowe, z żebrami zrazu grubymi 

i szerokimi, stopniowo przechodzącymi w żebra lżejsze i staranniej profilowane.  

Ryc. 213, 214, 215, 216, 217, 218. Przykłady sklepień romańskich. Od lewej: fragment sklepienia krypty św. 
Leonarda na Wawelu (II katedra), XI/XII w.; fragment zrujnowanego sklepienia krypty w kościele NMP w Wiślicy 

(poł. XII w.); fragment żeber sklepienia pod emporą w kolegiacie w Kruszwicy (1 poł. XII w.); gurty sklepienia 
kolebkowego w kolegiacie w Tumie pod Łęczycą (poł. XII w.); przęsło sklepienia krzyżowo-żebrowego  

w kapitularzu opactwa cysterskiego w Wąchocku (1 poł. XIII w.); sześciodzielne sklepienie żebrowe opactwa 
cysterek w Trzebnicy (1 poł. XIII w.). Fotografie wybrane, [z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, Sztuka polska 

przedromańska…, op. cit., s. 400 n, ryc. 298 nn 

 
  Już w budowlach najwcześniejszych wejściom do świątyń nadawano kształty 
wyrazistych portali, stopniowo coraz bardziej ozdobnych. Motywem głównym pozostawało 
wieńczenie otworu drzwiowego kształtnym łukiem formowanym z precyzyjnie obrabianych 
ciosów kamiennych. Łęki te podtrzymywane były starannie wzmacnianymi narożnikami. 
Wkrótce zaczęto wprowadzać półkolumienki z bazami i kapitelami, a wszystko coraz głębiej 
rzeźbione w układy schodkowe. W portalach późniejszych stosowano cegłę, a łęki, 
początkowo półkoliste, przełamywano w kształty ostrołukowe.    

Ryc. 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225. Półkoliście zwieńczone portale z okresu od poł. XI w. do pocz. XIII w.  
Od lewej: Tyniec, opactwo benedyktynów (2 poł. XI w.); kościół św. Wojciecha w Krakowie (koniec XI w.); 
kolegiata w Kruszwicy ( 1 poł. XII w.), dwa zdjęcia; kościół w Kotłowie (koniec XII w.); katedra w Kamieniu 

Pomorskim (koniec XII w.); kościół cysterski w Koprzywnicy (1 poł. XIII w.). Fotografie wybrane, [z:] Dzieje sztuki 
polskiej, t. I, Sztuka polska przedromańska…, op. cit., s. 402 n, ryc. 304 nn 

Ryc. 226, 227, 228, 229, 230, 231. Romańskie portale w formach rozwiniętych, pochodzące z XIII w., półkoliste 
i ostrołukowe Od lewej: kościół w Koninie – Starym Mieście; kościół w Złotoryi; kościół dominikański  

w Sandomierzu; kościół w Kałkowie; kościół cysterski w Mogile pod Krakowem; kościół cysterski w Rudach.  
Fotografie wybrane, [z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, Sztuka polska przedromańska…, op. cit., s. 403 n, ryc. 311 nn 

 
Zgodnie z romańską zasadą wznoszenia ścian grubych, stanowiących podstawowy 

element konstrukcyjny, okna uzyskiwały rozmiary niewielkie. Ramowane ciosami kamiennymi, 
wieńczone były łękami półkolistymi, a w fazie końcowej – ostrołukowymi, czasem z kształtem 
trójliścia, zyskując równocześnie smukłość proporcji. Powszechne było wprowadzanie 
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rozglifienia, tj. poszerzania otworu okiennego ku licu zewnętrznemu ściany, tworząc 
specyficzne typy strzelnic, użytkowanych w razie zagrożenia obiektu atakiem nieprzyjaciela.  

Ryc. 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241. Przykłady okienek romańskich. Od lewej: rotunda NMP na 
Wawelu (X/XI w.); krypta św. Leonarda w II katedrze na Wawelu (koniec XI w.); okna w apsydach kaplic  kolegiaty 

w Kruszwicy (1 poł. XII w.), dwa zdjęcia; kościół w Lubiniu (2 ćw. XIII w.); rotunda w Grzegorzowicach (XIII/XIV 
w.); kościół dominikański w Sandomierzu (2 ćw. XIII w.); kościół w Mieronicach (3 ćw. XIII w.); klasztor 

dominikanów w Krakowie (2 ćw. XIII w.); kościół dominikański w Sandomierzu (2 ćw. XIII w.). Fotografie wybrane, 
[z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, Sztuka polska przedromańska…, op. cit., s. 405 n, ryc. 318 nn 

 
Szczególnie atrakcyjną formę zyskiwały rozety, tj. okna wpisane w kształt okręgu, w 

romanizmie zdobione dość masywnymi kamiennymi maswerkami, a umieszczane w szczycie 
lub nad portalem głównym fasady świątyni. W ciągu XII w., a głównie w XIII w. popularność 
zyskiwały okna większe, dzielone jedną lub dwoma kolumienkami tworzące formę dwu lub trój 
dzielnego przeźrocza, odpowiednio nazywane biforiami lub triforiami. Zarówno rozety jak i 
przeźrocza największą ozdobnością i bogactwem dekoracyjnym (lekkie kruche maswerki) 
odznaczały się w budowlach stylu gotyckiego. We wnętrzach naw głównych kształt 
kompozycyjny triforiów nadawano przeźroczom empor rozmieszczanych ponad nawami 
bocznymi. 

Ryc. 242, 243, 244, 245, 246, 247. Przeźrocza i rozeta w romańskiej architekturze sakralnej. Od lewej: triforium  
kościoła św. Andrzeja w Krakowie (XI/XII w.); przeźrocze wieżowe kościoła opackiego kanoników regularnych  
w Czerwińsku (3 ćw. XII w.); triforium wieżowe kolegiaty w Tumie pod Łęczycą (poł. XII w.); biforium wieżowe 

kościoła w Wysocicach (XII/XIII w.); rozeta kompleksu cysterskiego w Wąchocku (XIII w.); empory świątyni  
w Kościelcu Proszowskim (2 ćw. XIII w.). Ryc. 242 – 245, fotografie skopiowane, [z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, 
Sztuka polska przedromańska…, op. cit., s. 407, ryc. 328 nn; ryc. 246, fotografia skopiowana z INTERNETU;  

ryc. 247, [z:] Świechowski, Sztuka romańska…, op. cit., s. 143 

 
 

W ramach zdobnictwa architektonicznego, najczęściej pojawiającym się elementem 

dekoracji elewacji kościelnych były delikatnie zarysowane motywy pasmowe typu fryz 

arkadkowy. Odkuwane w kamieniu, a później formowane z cegły, w każdej budowli zyskiwały 

indywidualny charakter, z utrzymaniem naczelnej zasady jaką było podkreślanie kierunku 

horyzontalnego ścian budowli ciągami rytmicznie powtarzanych ślepych arkadek, ustawianych 

jedna przy drugiej (obok siebie), a później przeplatanych.  

Ryc. 248, 249, 250, 251, 252, 253. Przykłady romańskich fryzów arkadkowych. Od lewej: kościół w Prandocinie 
(1 poł. XII w.); kościół św. Andrzeja w Krakowie (1 poł. XII w.); kościół dominikanów we Wrocławiu (poł. XIII w.); 

kościoły (od góry) w: Wąchocku, Lubińcu, Opatowie oraz Gościszowie (ok. poł. XIII w.); kościół cysterski w Mogile 
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pod Krakowem (poł. XIII w.); Kamień Pomorski (katedra, 1 poł. XIII w.). Fotografie wybrane, [z:] Dzieje sztuki 
polskiej, t. I, Sztuka polska przedromańska…, op. cit., s. 408 n, ryc. 332 nn 

 
Znaczącą wartość artystyczną posiadały również bogato zdobione posadzki wnętrz 

świątynnych. Stosowano w nich kształtki ceramiczne ożywiane geometrycznymi reliefami oraz 
płytki kamienne dość głęboko rozrzeźbione fantazyjnymi plecionkami, stylizowanymi 
motywami roślinnymi, a nawet scenkami figuralnymi, narracyjnymi. 

Ryc. 254, 255, 256, 257, 258, 259. Romańskie posadzki ceramiczne i kamienne. Od lewej: posadzka ceramiczna 
w katedrze gnieźnieńskiej (1 ćw. XI w.); posadzka ceramiczna w II katedrze wawelskiej (poł. XIII w.); posadzka 

ceramiczna w kościele cysterskim w Wąchocku (2 ćw. XIII w.); posadzka ceramiczna w kolegiacie wiślickiej (2 ćw. 
XIII w.); ryc. 259, u góry: płytki posadzkowe kamienne z plecionkami (Wawel, Mogiła, Inowłódz, Mogiła), ok. poł. 

XIII w.; na dole: płytka posadzkowa kościoła dominikańskiego w Krakowie; płytka posadzkowa w kościele 
cysterskim w Mogile (ok. poł. XIII w.). Fotografie wybrane, [z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, Sztuka polska 

przedromańska…, op. cit., s. 410 nn, ryc. 344 nn 

 
W polskich budowlach romańskich atrakcyjnie prezentują się kolumny i filary, 

stanowiące znaczący składnik konstrukcyjny wnętrz kościelnych. W tym elemencie 
architektonicznym szczególnie dobitnie rysują się nawiązania romanizmu do starożytnych form 
greckich i rzymskich, widoczne w kształtowaniu baz oraz śladowo w dowolniejszych 
interpretacjach rzeźbiarskiego zdobienia głowic. Bliższe wzorcom klasycznym były 
stosunkowo wysokie bazy okresu wcześniejszego, gdy składały się one z dwóch torusów 
przedzielonych trochilusem (ryc. 261 A). Stopniowo ulegały one coraz wyraźniejszemu 
spłaszczeniu uzyskując formy „talerzowe”. Charakterystyczne dla romanizmu jest wypełnianie 
pola pustego w narożach płyty podstawy bazy specyficznymi elementami rzeźbiarskimi, 
noszącymi nazwę szpon. Zrazu proste, wręcz zgeometryzowane, z czasem nabierały formy 
rozczłonkowanego liścia, a nawet ozdabiane były głową ludzką lub zwierzęcą.  

Ryc. 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267. Bazy kolumn romańskich w polskich kościołach, wybrane przykłady. 
Od lewej: Kraków, Wawel, II katedra; benedyktyni w Tyńcu pod Krakowem; katedra we Wrocławiu; kolegiata  

w Kruszwicy; Strzelno, norbertanki; Wąchock, cystersi; Kołbacz, cystersi; Wąchock, cystersi. Fotografie wybrane, 
[z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, Sztuka polska przedromańska…, op. cit., s. 417 nn, ryc. 383 nn 

Ryc. 268, 269, 270, 271. Schematy romańskich kolumn (oraz filarów) i ich detali. Od lewej: najczęściej spotykane 
schematy europejskich kolumn romańskich; ryc. 269, u góry: profile baz romańskich (A – wczesna; B – z okresu 

rozkwitu stylu;  C – późna, „talerzowa”); na dole: schematy baz romańskich ze „szponami”; ryc. 270, u góry: 
głowice kostkowe; na dole: głowice o formach złożonych; ryc. 271, u góry: przekroje poziome profilowanych 

filarów; na dole: przekroje poziome profilowanych kolumn. Rysunki skopiowane, [z:] Broniewski, Historia 
architektury…, op. cit., s. 128 nn, ryc. 224 nn 
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Głowice, początkowo kostkowe, o powierzchniach gładkich lub zdobionych delikatnym 
ornamentem geometrycznym, później pokrywane były bardziej złożonymi motywami 
rzeźbiarskimi, roślinnymi, a także figuralno-narracyjnymi. Obok rozmaitych warrantów 
ornamentów plecionkowych, stosunkowo często pojawiały się mniej lub bardziej staranne 
nawiązania do kształtów głowicy korynckiej. W ramach szczegółowych dociekań 
prowadzonych przez historyków sztuki, w literaturze fachowej pojawiają się czasem bardzo 
szczegółowe podziały typologiczne dotyczące specyficznych odmian zdobień kamiennych 
kapiteli romańskich. Przykładowo Henry Martin, L’Art  Roman, Paris 1946, s. 15, podaje jako 
charakterystyczne (w brzmieniu francuskojęzycznym), chapiteau: cubique; a  volutes 
rudimentaires; a godrons; inspire du corinthien; a rinceaux de feuillage; historie (ryc. 272 – 
277).  

Ryc. 272, 273, 274, 275, 276, 277. Typy dekoracji rzeźbiarskich na kapitelach (głowicach) romańskich, [wg:] 
Henry Martina. Od lewej kapitel (chapiteau):  cubique; a  volutes rudimentaires; a godrons; inspire du corinthien;  

a rinceaux de feuillage; historie. Rysunki skopiowane, [z:] Henry Martin, L’Art  Roman, Paris 1946, s. 15 

 
Polskie głowice, obok prostych form kostkowych, zwłaszcza w romanizmie późnym 

przybierały kształty mocno rozbudowane, odznaczające się perfekcyjnym warsztatem 
kamieniarskim oraz posiadające wysoki walor artystyczny. Finezyjne ornamenty wprowadzano 
nie tylko na głowice kolumn naw głównych, ale także w kolumienkach przyściennych, w 
ościeżach portali, a także w przeźroczach empor, często ze stosowaniem kolumn zdwojonych 
(bliźniaczych). 

Ryc. 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284. Przykłady głowic romańskich w polskich kościołach. Od lewej: dwanaście 
przykładów głowic kostkowych, z plecionkami, zdwojonych i złożonych (sześć głowic, od lewej: I katedra na 

Wawelu, Inowłódz, Tyniec, Płock, II katedra na Wawelu, Prandocin, 1 poł. XI w. – 2 ćw. XII w.); (sześć głowic: 
Wrocław Ołbin, Strzelno, 2 ćw. XII w. do pocz. XIII w.); kolumna w kapitularzu opactwa cystersów w Wąchocku; 
głowice bliźniacze (zdwojone) empor w Kościelcu Proszowskim, 2 ćw. XIII w.; głowice przyścienne w obejściu 
prezbiterium katedry wrocławskiej, poł. XIII w.; dwie głowice z ościeży portalu głównego w Tumie pod Łęczycą; 

dwa przykłady głowic zdwojonych w przeźroczach empor w Kościelcu Proszowskim.  Fotografie wybrane,  
[z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, Sztuka polska przedromańska…, op. cit., s. 421, ryc. 399 nn; s. 423, ryc. 409 nn;  

s. 425, ryc. 419; s. 429, ryc. 426; s. 493, ryc. 454 n; s. 471, ryc. 579 i 582  

 
 Wśród drobniejszych elementów konstrukcyjno-dekoracyjnych charakterystycznych 
dla budowli romańskich znalazły się tzw. służki, tj. pionowe cienkie kształtki kamienne lub 
ceglane zespalane na ogół z filarami lub prowadzone po licu ściany, wspomagające 
przenoszenie w dół ciężaru sklepień krzyżowo-żebrowych. Nie były one sprowadzane do 
poziomu posadzki lecz zanikały na dużych wysokościach. Często ich zakończenia 
rozbudowywano o dekoracyjne wsporniki, formami zbliżone do kształtów głowic kolumn. W 
ścianach zewnętrznych pojawiały się wertykalnie prowadzone lizeny, czyli płaskie wąskie 
pasy muru lekko występujące z jego lica, obejmujące całą wysokość ścian. W odróżnieniu od 



 

111 
 

pilastrów nie posiadały głowic i baz. Rozmieszczane były w porządku rytmicznym, często 
wiązane w górnej części z fryzami arkadkowymi, wedle „systemu lombardzkiego”. 

Ryc. 285, 286, 287, 288, 289, 290. Wsporniki służek i lizeny romańskie. Od lewej: wsporniki w opactwie 
cysterskim w Jędrzejowie (dwa zdjęcia); wsporniki w kapitularzu opactwa w Wąchocku (dwa zdjęcia); lizena 

kolegiaty w Opatowie (poł. XII w.), „system lombardzki”. Fotografie wsporników wybrane,  
[z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, Sztuka polska przedromańska…, op. cit., s. 467, ryc. 562 n; s. 469, ryc. 571 n. 

Fotografie barwne skopiowane z INTERNETU 
 

Wśród licznych kolumn występujących w polskich świątyniach romańskich miejsce 

szczególne zajmują dwie, zachowane w dawnym kościele norbertanek w Strzelnie. To tu, w 

korpusie nawowym, w 1946 roku odsłonięto figuralne reliefy zdobiące całe trzony dwóch 

kolumn, które od czasu barokowej przebudowy ukryte były pod warstwami murów zewnętrznie 

na nie nałożonych. Odkryte romańskie płaskorzeźby, o tematyce religijnej, z personifikacjami 

cnót i przywar stanowią cenne świadectwo rozkwitu średniowiecznej twórczości rzeźbiarskiej 

na naszych terenach.   

Ryc. 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298. Niektóre płaskorzeźby na trzonie kolumny kościoła norbertanek  
w Strzelnie. Fotografie wybrane, [z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, Sztuka polska przedromańska…, op. cit., s. 456 

nn, ryc. 521 nn 
 

Szczególnie wartościowe płaskorzeźby figuralne splatane z geometrycznymi 
ornamentami powszechnie wprowadzano na romańskie tympanony (frontony) umieszczane 
w portalach ponad wejściem głównym, a wieńczone zdobionymi archiwoltami. Pole pomiędzy 
górną krawędzią otworu drzwiowego a łukiem wieńczącym (archiwoltą) wypełniano mocno 
rozbudowanymi scenami narracyjnymi o tematyce religijnej. Niekiedy umieszczano w nich 
także wizerunki fundatorów świątyni trzymających w ręku uproszczone modele budowli, w 
charakterystycznej pozie przekazywania ich Chrystusowi Tronującemu lub Matce Bożej. 
Nazywane są one tympanonami fundacyjnymi (ryc. 302, 303). 

Ryc. 299, 300, 301. Tympanony romańskie. Od lewej: awers (strona przednia) i archiwolta tympanonu kościoła 
opackiego we Wrocławiu Ołbinie (scena Zdjęcia z Krzyża); oraz rewers (strona tylna, wewnętrzna; scena 

Zaśnięcia MB); tympanon kościoła św. Mikołaja w Końskiem (pocz.  XIII w.). Fotografie, ryc. 299, 300 
skopiowane, [z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, Sztuka polska przedromańska…, op. cit., s. 446 n, ryc. 482 nn. 

Fotografia, ryc. 301 skopiowana z INTERNETU 
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Wiele płyt z płaskorzeźbami umieszczano także w wewnętrznych ścianach świątyń, a 

także układano w płaszczyźnie posadzki. Elementy rzeźbiarskie w formie plecionek lub 
drobnych symboli religijnych wprowadzano również na zworniki, które wzmacniały punkty 
przecięcia żeber sklepiennych.   

Ryc. 302, 303, 304, 305, 306. Płaskorzeźba architektoniczna romańskich kościołów w Polsce. Od lewej: dwa 
tympanony fundacyjne, u góry: opactwo kanoników regularnych, Wrocław Piasek, 2 poł. XII w.; na dole: opactwo 
norbertanek w Strzelnie, 2 poł. XII w.; płyta z figurą proroka lub apostoła, Wrocław Ołbin, poł. XII w.; płyta z figurą 

Pantokratora, kolegiata w Tumie pod Łęczycą, poł. XII w.; zworniki sklepienia: w Sulejowie, Koprzywnicy, 
Wąchocku, Koprzywnicy; dwa zworniki z kościoła opackiego w Koprzywnicy (u góry); dwa fragmenty fryzów 

rzeźbiarskich (podniebie tympanonu opactwa kanoników regularnych, Wrocław Piasek; kościół opacki w 
Trzebnicy). Fotografie wybrane, [z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, Sztuka polska przedromańska…, op. cit., s. 451, 

ryc. 502, 504; s. 434 n, ryc. 443 n; s. 466, ryc. 556 nn; s. 451, ryc. 503; s. 481, ryc. 613 

 
W ramach „sztuk mniejszych” w wielu polskich kościołach i klasztorach romańskich 

zachowały się także liczne przykłady drobnej twórczości artystycznej. Są to wysokiej klasy 
jubilerskiej rozmaite sprzęty liturgiczne (kielichy, kadzielnice, pastorały), krucyfiksy, figurki 
Madonny z Dzieciątkiem Jezus, płaskorzeźby z kategorii  kowalstwa artystycznego. W 
klasztorach powstawały finezyjnie oprawne księgi bogato zdobione miniaturami. W niektóre 
okna świątyń wprowadzano witraże.    

Ryc. 307, 308, 309, 310, 311, 312. Drobne romańskie wyroby artystyczne. Od lewej: witraże w kościele 
dominikanów w Krakowie, 2 poł. XIII w.; figurka MB z Dzieciątkiem, Ołobok, kościół cysterek, XII/XIII w.; figurka 
MB z Dzieciątkiem, Bardo Sląskie, 1 poł. XIII w.; u góry: kielich z kościoła w Czerwińsku, koniec XII w.; kielich  

z Trzemeszna, 2 poł. XII w.; na dole: kadzielnica srebrna i jej fragment z Trzebnicy, 1 poł. XIII w.; miniatury 
rękopisów z opactwa cystersów w Lubiążu. Fotografie wybrane, [z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, Sztuka polska 

przedromańska…, op. cit., s. 513, ryc. 723 n; s. 515, ryc. 727 n; s. 604, ryc. 1033 n; s. 610, ryc. 1051 n; s. 584, 
ryc. 969 nn 

Ryc. 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321. Płyciny i kwatery drzwi brązowych katedry w Płocku, poł. XII w. 
Fotografie skopiowane, [z:] Dzieje sztuki polskiej, t. I, Sztuka polska przedromańska…, op. cit., s. 642 n,  

ryc. 1150 nn 
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2. Nauka i nauczanie (uniwersytety) w średniowiecznej Europie 
 

SŁOWO WSTĘPNE 
 
Zinstytucjonalizowane struktury uniwersyteckie ukształtowane w  średniowiecznej 

Europie na trwale weszły do kultury Zachodu jako wyspecjalizowane, osiągające często 
najwyższy poziom centra nauki i dydaktyki obejmujące zakresami swej działalności 
maksymalnie szerokie spektrum pól badawczych. Dla naszkicowania ich historycznego 
kształtowania i rozwoju niezbędne staje się więc prześledzenie zarówno świadectw aktywności 
naukowej jak i krystalizowania metod i sposobów dopuszczania kolejnych pokoleń do 
zapoznawania się z dokonaniami badawczymi, czyli zrozumienie zasad i koncepcji nauczania 
wysoce specjalistycznego (dydaktyki uniwersyteckiej). Ważne są też zagadnienia dotyczące 
organizowania zaplecza badawczego w postaci bibliotek i laboratoriów eksperymentalnych. 

Ryc. 322, 323, 324, 325, 326. Archeologiczne i historyczne świadectwa rozwoju medycyny w starożytnym 
Egipcie. Od lewej: reliefy z instrumentami medycznymi i chirurgicznymi (dwa zdjęcia); papirus o tematyce 

medycznej „Edwina Smitha” (Rare Book Room, New York Academy of Medicine), ok. 1650 przed Chr.; fresk  
z przedstawieniem zabiegu okulistycznego; fresk ze sceną balsamowania zwłok. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 

 
W całej historii ludzkości znaczące badawcze i techniczne odkrycia stawały się 

motorem rozwoju cywilizacyjnego, otwierając coraz szersze możliwości podnoszenia jakości 
życia zwykłych ludzi. W wymiarze długofalowym, bez tych intelektualnych, teoretycznych 
poczynań nie ma możliwości realizowania praktycznych udoskonaleń przydatnych w 
codziennym bycie społeczeństw. Już wielkie kultury starożytne konsekwentnie rozwijały pola 
aktywności związanej z teoretycznym poszukiwaniem mechanizmów funkcjonowania 
otaczającej rzeczywistości, konstruowaniem prawdziwego ich obrazu, a wysoki poziom nauki 
wpływał na rangę polityczną dawnych cywilizacji. Współczesne odkrycia archeologiczne w 
coraz większym stopniu potwierdzają, że w starożytnych kulturach Mezopotamii oraz Egiptu a 
także na Dalekim Wschodzie rozkwitała medycyna, w tym anatomia i diagnostyka, farmacja 
oraz techniki chirurgiczne. Zaskakująco specjalistyczne wtajemniczenie osiągano na polach: 
astronomii, matematyki, w tym arytmetyki, geometrii, filozofii, botaniki i upraw rolnych, 
koncepcji ładu prawnego, a także wynalazków dotyczących technik budowlanych, wodnych, 
nawigacyjnych, produkcyjnych, wojskowych. Warto odnotować, że egipskie dokonania 
badawcze pozostawały w znacznym stopniu domeną warstwy kapłańskiej. 

Ryc. 327, 328, 329. Archeologiczne świadectwa znajomości astronomii w starożytnym Egipcie. Od lewej: fresk  
z niektórymi konstelacjami gwiezdnymi; „mapa gwiazd” (relief), około 1600 przed Chr.; relief o tematyce 
astronomicznej ze świątyni Hathor w Dendera, IV w. przed Chr. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Ponadczasowe, logiczne i spójne modele prowadzenia działalności naukowej (i jej 

nauczania) dała ludzkości Grecja antyczna. Zostały one doprecyzowane i udoskonalane w  



 

114 
 

kulturze rzymskiej, m.in. w obszarach nauk humanistycznych, przyrodniczych i rolnych, a także 
dokonań technicznych i wynalazczości. W kolejnych stuleciach, w ramach powstającego i 
rozkwitającego europejskiego świata Zachodu, doświadczenia antyku były konsekwentnie 
rozwijane i dostosowywane do realiów kolejnych epok kulturowych (średniowiecze, renesans, 
barok, XVIII-XIX w.). Już w okresie średniowiecza uzyskiwały kształt perfekcyjny, który w 
historycznych nawarstwieniach do dzisiaj nie utracił w swych zasadniczych zrębach 
aktualności i ponadczasowych  wartości wtedy ukształtowanych. 

 
SZKOŁY STAROŻYTNE  

i WCZESNO ŚREDNIOWIECZNE 
 
Można przypuszczać, że najstarsze ośrodki szkolne, charakterem swym 

przypominające w jakimś zakresie wyspecjalizowane instytucje oświatowo-dydaktyczne, 
wstępnie zapowiadające znacznie późniejsze, średniowieczne uniwersytety europejskie 
powstawały już w epoce starożytnej na obszarach Bliskiego Wschodu, a także w Indiach i 
Chinach (Daleki Wschód), ze szczególnym jednak rozkwitem w antycznej Grecji, a później w 
kulturze rzymskiej. Odnotowuje się przykładowo, że 2000 lat przed Chr. w Egipcie działała 
prawdopodobnie szkoła przygotowująca młodzież do podejmowania państwowych funkcji 
administracyjnych. Nauczano w niej m.in. języków obcych oraz dbano o rozwój fizyczny 
uczniów (obowiązkowe ćwiczenia gimnastyczne), a zajęcia odbywały się na wolnym 
powietrzu. Wśród ludów Mezopotamii, od czasów sumeryjskich nauczano sztuki pisania, a w 
okresie babilońskim programy dydaktyczne obejmowały zagadnienia religii, gramatyki, 
arytmetyki, historii, geografii, a nawet ekonomii, o czym świadczą znaleziska archeologiczne. 
Uwzględniano w nich zarówno przygotowanie teoretyczne jak i zdobywanie umiejętności 
praktycznych. W VII w. przed Chr. powstała w Niniwie biblioteka uznawana za najstarszą na 
świecie tego typu instytucję. W starożytnej Persji wykształcił się trójstopniowy model 
edukacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży, w etapie końcowym (wyższym), obejmujący 
elementy matematyki i astronomii. Wśród Hebrajczyków (Izraelitów, Żydów) co najmniej od VI 
w. przed Chr. rozwijały się szkoły religijne skupiające nauczanie na proroctwach oraz na 
świętych tekstach. W V w. przed Chr. uzyskały one status publiczny rozwijając swą działalność 
na poziomie elementarnym i wyższym. Ostatecznie wykrystalizował się model nauczania na 
trzech poziomach: dla dzieci (7 – 10 lat), młodzieży (10 – 15 lat) oraz wprowadzającym w 
dorosłość (15 – 18 lat). Odpowiednio nauczano w nich: sztuki pisania i czytania; znajomości 
tekstów świętych; a na poziomie najwyższym elementów przyrody, anatomii, medycyny, 
geometrii, astronomii. W grupach do 25 uczniów praca obywała się pod kierunkiem jednego 
nauczyciela, w grupach 40 –to osobowych z dwoma nauczycielami.  

W starożytnej Grecji wraz ze stałym rozwojem wybitnych, ponadczasowych dokonań 
artystycznych i intelektualnych kształtowały się również wyraziste systemy nauczania 
ukierunkowanego na zgłębianie istoty kulturowych fundamentów tej cywilizacji. Początkami 
swymi sięgając epoki egejskiej (przed greckiej), ostatecznie oparte zostały za filozoficznych 
dokonaniach wybitnych przedstawicieli epoki. Zmierzały konsekwentnie do modeli 
„demokratycznych”, osiągając szczególnie dojrzałe, charakterystycznie greckie formy w 
okresach klasycznym i hellenistycznym, tj. od V w. przed Chr.   

Ryc. 330, 331, 332, 333. Nauczanie w Grecji starożytnej. Od lewej: scenka zajęć szkolnych z nauczaniem 
czytania tekstów literackich i gry na lirze; księga starożytna (zwój papirusowy); relief ze scenką ze szkoły 

medycyny na wyspie Kos; scenka rodzajowa z Achillesem opatrującym rany Patroklesa.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Szczególnie popularnymi centrami nauczania stały się gimnazja (gymnasiony). W 
sensie architektonicznym były to zespoły częściowo krytych budowli rozmieszczonych wśród 
zieleni parkowej, wzbogacanej elementami małej architektury i rzeźbami. Pośrodku zakładano 
bieżnie i boiska oraz obszerny dziedziniec otaczany kolumnadami. Całość poszerzano 
zazwyczaj o palestrę tj. szkołę zapasów i boksu oraz o znacznych rozmiarów stadion. 
Początkowo obiekty te przeznaczone były głównie dla treningu i uprawiania ćwiczeń 
fizycznych. Szybko program użytkowy zaczęto poszerzać o pomieszczenia dla spotkań 
towarzyskich, a także dla prowadzenia dysput naukowych. W istocie swej gimnazja stawały 
się więc publicznymi (czasem także prywatnymi) szkołami średnimi. Archeologiczne ślady tej 
katedorii kompleksów architektonicznych odnaleziono m.in. w Delfach, na Delos, w Epidauros, 
Aleksandrii, Olimpii. Można przypuszczać, że gimnazjony z palestrami znajdowały się we 
wszystkich greckich miastach, w których urządzane były igrzyska sportowe, stając się 
specyficznymi ośrodkami kultury pielęgnującymi lokalne tradycje poszczególnych greckich 
miast-państw (polis). 

Ryc. 334, 335, 336, 337. Gimnazjony greckie. Od lewej: plan starożytnych Delf z gimnazjonem (kolor czerwony); 
rozplanowanie Olimpii z kompleksem gimnazjonu i palestry (kolor czerwony); strefa archeologiczna gimnazjonu 

na wyspie Kos; grecka palestra w Pompejach (rekonstrukcja). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 
Rangę największą, wpisującą się na trwałe w europejskie i światowe dziedzictwo 

kulturowe zyskały szkoły związane z najwybitniejszymi, konkretnymi uczonymi greckimi. To te 
właśnie instytucje naukowo-dydaktyczne uznać można za prototypy uniwersytetów 
średniowiecznej Europy. Istotą ich działalności było skupianie uczniów wokół wybitnej 
osobowości reprezentującej sobą najwyższy poziom intelektualny oraz legitymującej się 
znaczącymi osiagnięciami w różnych obszarach nauki. Około roku 530 przed Chr. w Krotonie 
(dzisiejsza Kalabria, Italia) wchodzącej w skład “Wielkiej Grecji” powstała “Szkoła 
Pitagorejska”, założona przez genialnego matematyka i filozofa, a także polityka i mistyka, 
Pitagorasa z Samos (570 przed Chr. – 496 przed Chr.). Nauczano w niej matematyki, 
astronomii, muzyki i filozofii, a sama szkoła przetrwała do połowy IV w. przed Chr. 

Ryc. 338, 339, 340, 341. Szkoły starożytnej Grecji. Od lewej: ruiny gimnazjonu w greckiej Cyrenie (północna 
Libia), strefa archeologiczna; mozaika rzymska przedstawiająca siedmiu filozofów w „Akademii Platońskiej” (ze 

zbiorów Muzeum Archeologicznego w Neapolu); „Szkoła Ateńska” (Platońska), mal. Rafael Santi (zbiory Muzeów 
Watykańskich), w centrum sceny Platon i Arystoteles; strefa archeologiczna śladów „Liceum Arystotelesa”  

w Atenach. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Sławę szczególną osiągnęła “Akademia Platońska”, znana także jako “Szkoła 
Ateńska”. Założona została ok. 386 przed Chr. przez samego Platona (427 – 347 przed Chr.), 
wybitnego filozofa, ucznia Sokratesa. Zgłębiano w niej zagadnienia filozofii, matematyki, 
astronomii, przyrody, a także polityki i religii, a nawet muzyki. Budowle tej instytucji 
rozmieszczono w “Gaju Akademosa”, a wiele zajęć odbywało się na wolnym powietrzu. Szkoła 
gromadziła uczonych i uczniów pracujących pod kierunkiem wybranego nauczyciela, tworząc 
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równocześnie związek religijny. Pierwszym nauczającym w niej był oczywiście Platon. 
Instytucja ta działała w sposób ciągły do  początku VI w. po Chr. i uznawana jest za najstarszą 
instytucję prowadzącą specjalistyczne badania naukowe oraz nauczanie wyników tych prac. 
W istocie swojej stanowi więc kompletny model późniejszych ośrodków uniwersyteckich. Jej 
tradycje były tak silne, że nawet w czasach już nowożytnych stanowiła wzorzec dla kolejnych 
ośrodków nauki (“akademii”), tak jak miało to np. miejsce w przypadku neoplatońskiej 
“Akademii Florenckiej”, założonej staraniem Cosimo de’ Medici w 1462 roku. 

Wkrótce, ok. 335 przed Chr. grecki filozof Arystoteles (384 – 322 przed Chr.) założył 
własną szkołę, znaną jako “Liceum Arystotelesa”, w znacznym stopniu wzorowaną na 
“Akademii Platońskiej”. W ramach badań i nauczania wyodrębnione w niej były nauki 
teoretyczne (fizyka, zoologia, psychologia, metafizyka, teologia) oraz praktyczne (etyka i 
polityka) oraz retoryka i poezja. Zajęcia wraz z dysputami naukowymi odbywały się wewnątrz 
osłoniętej kolumnady rozmieszczonej w ogrodzie. 

Ryc. 342, 343, 344, 345. Grecka Biblioteka Aleksandryjska w Egipcie. Od lewej: rekonstrukcja rysunkowa 
kompleksu bibliotecznego, widok zewnętrzny; domniemany wygląd wnętrz biblioteki (dwie ilustracje); fragment 

budowli mieszczącej bibliotekę ateńską. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 
Znaczącym ośrodkiem nauki stała się także słynna Biblioteka Aleksandryjska, 

utworzona w ramach greckiej dominacji nad regionem, działająca co najmniej od III w. przed 
Chr. Posiadała nabogatsze zbiory pismiennicze świata starożytnego. W niektórych, 
zachowanych do dziś rekopisach odkrywane są koncepcje naukowe wyprzedzające stan 
wiedzy nawet o 1000 lat. Jej bezcenne zbiory w znacznym stopniu uległy zniszczeniu, w 
ramach kolejno następujących niepokojów politycznych i pożarów mających tu miejsce w I w. 
przed Chr., i później w II, III, IV, VII wieku. Ważną pozycję zajmowała również biblioteka w 
Pergamonie, założona w poł. III w. przed Chr., a istniejąca do wieku II po Chr. Za trzecią co 
do wielkości, po Aleksandryjskiej i Pergampńskiej uznawana jest starożytna biblioteka 
Celsusa w Efezie (dzisiejsza Turcja) odznaczająca się wybitnym pięknem architektonicznym. 

Ryc. 346, 347, 348. Zachowane fragmenty architektoniczne biblioteki Celsusa w Efezie. Od lewej: fragment 
kolumnad zewnętrznych oraz dwa detale. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Rzymskie systemy nauczania rozwijały się już w okresie republikańskim. Pierwsza 

szkoła publiczna powstała w III w. przed Chr., a najstarsza finansowana przez państwo 
utworzona była w czasach cesarza Wespazjana (I w. po Chr.). Programy na poziomie 
podstawowym (elementarnym) obejmowały czytanie i pisanie, elementy arytmetyki, historię 
Rzymu, recytacje, śpiew, wychowanie patriotyczne. Do  szkół elementarnych uczęszczały 
także dziewczęta. Już w czasach republiki wiele było wykształconych kobiet, które wywierały 
znaczący wpływ na życie umysłowe kraju.  Stopniowo uformował się trójstopniowy schemat 
nauczania obejmujący na początek podstawy edukacji; dalej uczniów zapoznawano z dziełami 
literackimi, uczono rozumienia tekstów, wprowadzano zagadnienia astronomii, geografii, 
filozofii, geometrii, gramatyki. Na etapie trzecim następowało przygotowanie do podjęcia i 
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wykonywania obowiązków życia publicznego. Zwieńczeniem edukacji było wysyłanie 
zamożnej młodzieży na studia filozoficzne do greckich Aten, a wiele rodów najzamożniejszych 
zakładało własne prywatne biblioteki, wśród których najbardziej znane to zbiory: Attico, 
Cicerona; Polliona (założyciela pierwszej publicznej biblioteki rzymskiej, koniec I w. przed 
Chr.). 

Ryc. 349, 350, 351. Nauczanie rzymskie. Od lewej: relief rzymski z Neumagen Dhron koło Trewiru 
przedstawiający nauczyciela z trzema uczniami; księga pergaminowa; portret kobiety rzymskiej zajętej pisaniem, 

znaleziony w Pompejach, przechowywany w Muzeum Archeologicznym w Neapolu. Fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

 
Wraz upadkiem Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, w końcu V wieku terytoria 

przyszłych państw narodowych tworzących podwaliny świata kultury Zachodu na blisko trzy 
wieki pogrążyły się w niepokojach politycznych (por. tom I., rozdz. IX.2, s. 360 nn) prowadząc 
do zanikania grecko-rzymskich dokonań intelektualnych, w tym także zastoju w zakresie 
rozwoju nauk oraz kształcenia ogólnego i specjalistycznego. Te jednak przechowywane były 
w wielu religijnych centrach klasztornych, głównie benedyktyńskich (por. tom I, rozdz. IX.5, s. 
373 nn), aby w następnych stuleciach stać się podstawą dla kolejnego rozkwitu nauki, techniki, 
sztuki i nauczania. Powstawały też liczne skryptoria, w których przygotowywano bogato 
zdobione manuskrypty, głównie o tematyce religijnej, w tym ewangeliarze, ale także kopie 
wielu dawnych traktatów rzymskich. Potężnym impulsem dla swoistego odrodzenia myśli 
starożytnej stały się kulturotwórcze inicjatywy i reformy Karola Wielkiego (por. tom I, rozdz. 
IX.6, s. 383 nn; s. 385 nn; s. 394 n). Władca ten w zakresie nauczania stworzył szkołę 
pałacową w Akwizgranie, która promieniowała na inne kraje europejskie. Zreformowany 
system szkolnictwa europejskiego zaowocował podniesieniem poziomu nauczania w licznie 
powstających szkołach klasztornych i katedralnych, do których dopuszczano także osoby 
świeckie. Ustalony program nauczania obejmował poziom niższy z gramatyką, retoryką i 
dialektyką oraz wyższy z arytmetyką, geometrią, astronomią i muzyką. W końcu X wieku w 
Europie rozpowszechniono stosowanie tzw. cyfr arabskich. Uznaje się jednak, że pomimo tych 
różnorakich inicjatyw epoki karolińskiej, ogólny poziom nauki (i jej nauczania) nie dorównywał 
dokonaniom grecko-rzymskim z okresu ich największego rozkwitu w ramach kultury 
starożytnej. 

Ryc. 352, 353, 354. Dzieła skryptoriów karolińskich. Od lewej: Ewangeliarz Godescalca (781 – 783); dwie karty 
manuskryptu karolińskiego; miniatura z romańskiego manuskryptu z przedstawieniem bł. Alkuina i cesarza Karola 

Wielkiego. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W tym wczesno średniowiecznym okresie pełniejszą ciągłość dziedzictwa grecko-
rzymskiego utrzymywano we Wschodnim Cesarstwie Rzymskim (Bizantyńskim) ze stolicą 
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w Konstantynopolu. To ono kontynuując sukcesję rzymską, mocno osadzone było wprost w 
tradycjach greckich. Stopniowo, wraz z utrwalaniem się potęgi świata muzułmańskiego (VII, 
VIII w.), kulturowa spuścizna antyku splatała się z intelektualnymi nurtami arabsko-islamskimi, 
a Konstantynopol i Bagdad zyskały rangę głównych ośrodków tej najwyżej wtedy rozwiniętej 
cywilizacji światowej. W obu wspomnianych miastach ukształtowały się ośrodki edukacyjne o 
charakterze uniwersyteckim, uznawane za najwcześniejsze tego typu placówki naukowo-
dydaktyczne. W połowie IX wieku na szeroką skalę rozwinął się Uniwersytet 
Konstantynopolitański, kontynuując działalność szkoły ufundowanej w 425 roku przez 
cesarza Teodozjusza II. Wykładano w nim medycynę, filozofię, nauki prawne, ekonomię, 
geografię, retorykę i astronomię, a w powszechnym użyciu był język grecki oraz w pewnym 
stopniu także łacina. Placówka zreformowana w XI wieku, w połowie wieku XV wraz ze 
zdobyciem Konstantynopola przez Turków osmańskich zakończyła swą dotychczasową 
działalność i stopniowo przekształcana została w szkołę osmańską. 

Ryc. 355, 356, 357, 358. Arabsko-islamskie ośrodki uniwersyteckie okresu wczesno średniowiecznego. Od lewej: 
wewnętrzny dziedziniec Meczetu Andaluzyjskiego w Fezie (Maroko), wzniesionego w IX wieku jako centrum 

uniwersyteckie (Dżami'at al-Karawijjin), dwa zdjęcia; domniemany wygląd wnętrza Domu Mądrości w Bagdadzie 
(Irak); dziedziniec kompleksu uniwersyteckiego Al-Azhar w Kairze (Egipt). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wśród najstarszych uniwersyteckich ośrodków muzułmańskich (i światowych) 

wymieniany  jest Dżami'at al-Karawijjin, tj. Meczet Andaluzyjski w Fezie (Maroko), istniejący 
od połowy IX wieku, w którym nauczano Koranu, logiki i filozofii. Już od VIII wieku Bagdad 
wyrastał na najpotężniejsze centrum świata arabsko-islamskiego, a jego nadzwyczajny rozkwit 
trwał do XIII wieku. Od 830 roku działała tu najstarsza akademia arabska nazywana Domem 
Mądrości rozkwitająca jako szkoła filozoficzna i centrum tłumaczeniowe dla Bliskiego 
Wschodu, posiadająca olbrzymią bibliotekę. W końcu X wieku w Kairze (Egipt) powstała 
renomowana uczelnia teologiczna, znana jako Uniwersytet Al-Azhar. 

 
ŚREDNIOWIECZNE UNIWERSYTETY EUROPEJSKIE 

(powstawanie, rozwój, istota działalności) 
 

Wybitny wkład kulturowy narodów chrześcijańskiej Europy w cywilizację Zachodu w 
epoce rozwiniętego średniowiecza, poczynając od XI, XII w. dotyczy pełnego ukształtowania, 
rozwoju i doskonalenia modeli funkcjonowania instytucji określanych mianem uniwersytetów. 
Pod terminem tym mieści się precyzyjnie ukształtowana, zinstytucjonalizowana struktura 
naukowo-dydaktyczna przeznaczona do przekazywania wiedzy na jej najwyższych 
poziomach, z wyodrębnieniem specjalistycznych obszarów tematycznych realizowanych 
badawczo i dydaktycznie na stosownych „wydziałach”. Centra takie działały wedle własnych 
wewnętrznych regulaminów, a wydziały nadawały oficjalnie uznawane dyplomy ukończenia 
studiów, na trzech poziomach: baccelliere (licencjat), maestro (magisterium), dottore 
(doktorat). Najstarsze średniowieczne uniwersytety europejskie wyrosły na bazie zarówno 
antycznych tradycji grecko-rzymskich jak i szkół katedralnych (biskupich) i klasztornych 
rozwijających się w okresie średniowiecza wczesnego, ze szczególnym uwzględnieniem epoki 
karolińskiej. Najczęściej w nowo tworzonych uniwersytetach powoływano do życia cztery 
wydziały (fakultety): sztuki, teologii, prawa, medycyny. W szkołach klasztornych uczniowie i 
mistrzowie należeli do stanu duchownego. W miastach zakładano także szkoły świeckie, 
zazwyczaj na podobieństwo cechów rzemieślniczych. W obu grupach instytucje te 
pozostawały niezależnymi związkami mistrzów  i uczniów, posiadały daleko idącą autonomię 
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na polach badawczych i dydaktycznych, w tym niezależność od władz miejskich. Ranga 
najwyższa (studium generale) potwierdzana była  bullami papieskimi, a instytucje takie 
uzyskiwały zasięg ogólnoeuropejski. Przyjmuje się, że nazwę „uniwersytet” stosowano od 
początku 3 dekady XIII wieku. 

Za najstarszy uniwersytet europejski uznawana jest szkoła medycyny w Salerno 
(Italia, Kampania) działająca w mieście od XI, a być może nawet od X wieku. Niektórzy 
badacze uważają, że centrum naukowe w Salerno powstało już w VIII w., a nauczano w nim 
także filozofii, teologii oraz prawa. W zakresie medycyny bazowano na osiągnięciach grecko-
rzymskich, a do nauczania i studiowania dopuszczano kobiety. Z podobnego okresu 
pochodziły prawdopodobnie bułgarskie uczelnie w Presławiu i w Ochrydzie, utworzone, jak się 
ocenia w IX wieku pod panowaniem cara Symeona I. Potocznie nazywane są one szkołami 
piśmienniczymi, a nauczały literatury, przyrody i geografii. 

Ryc. 359, 360, 361, 362. Uniwersytety średniowieczne. Od lewej: miniatura ze scenką rodzajową nauczania 
medycyny w Salerno; miniatura przedstawiająca zajęcia uniwersyteckie w XIV w.; miniatura z 1497 r. ze 
studentami niemieckimi w Uniwersytecie Bolińskim; widok ogólny siedziby Uniwersytetu Oksfordzkiego. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
W kolejnych stuleciach, poczynając od końca XI wieku powstało wiele ważnych 

ośrodków akademickich, w tym Uniwersytet w Bolonii (1088) rozwijający nauczanie prawa, a 
odznaczający się od początku swego istnienia znacznym zróżnicowaniem narodowościowym 
studentów, tworzących wspólnotę akademicką (universus, universitas). Około 1100 powołany 
został do życia Uniwersytet Paryski, zwyczajowo nazywany później Sorboną. W dalszej 
kolejności działalność podjęły: Uniwersytet Oksfordzki (1167), uniwersytet w Modenie (1175) 
oraz Uniwersytet Cambridge (1209).  W ciągu XIII wieku zestaw ośrodków uniwersyteckich 
o zasięgu międzynarodowym powiększony został o następne instytucje włoskie, m.in. w 
Arezzo, Padwie, Neapolu, Sienie. Uniwersytet w hiszpańskiej Salamance, działający od 1218 
roku, w XVI wieku stał się największym ośrodkiem akademickim w Europie, w znacznym 
stopniu korzystającym z osiągnięć arabskich. Inne uczelnie powstawały kolejno w: Tuluzie 
(Francja), Montpellier (Francja), Coimbrze (Portugalia). W okresie XIV (i XV) w. rozpoczęły 
działalność liczne uniwersytety  narodowe, takie jak: w Rzymie (La Sapienza), Orleanie, 
Florencji, Grenoble, Perugii, Pizie, Valladolid, Pradze (Uniwersytet Karola), Pawi, Krakowie 
(Akademia Krakowska, późniejszy Uniwersytet Jagielloński), Wiedniu, Peczu, Kolonii, 
Heidelbergu, Obudzie (Węgry), Ferrarze, Erfurcie, Lovanio (Belgia), Tübingen (Niemcy). 
Większość wymienionych tu instytucji naukowo-dydaktycznych utrzymała ciągłość  swej 
specjalistycznej aktywności do dzisiaj, kontynuując stale, w formach zmodyfikowanych, 
wypracowane w średniowieczu i renesansie modele i zasady ich działalności. 

Ryc. 363, 364, 365, 366, 367. Siedziby niektórych średniowiecznych i renesansowych uniwersytetów 
europejskich. Od lewej: Uniwersytet w Bolonii  (Italia); wewnętrzny dziedziniec Uniwersytetu w Pawi (Italia); 
kompleks uniwersytecki w Salamance (Hiszpania); fasada Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w Krakowie; dziedziniec Palazzo della Sapienza z kościołem Sant’Ivo w Rzymie (dawnej siedziby Uniwersytetu  
La Sapienza w Rzymie). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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W uzupełnieniu tego krótkiego przeglądu ośrodków europejskich dodać należy, że na 
Dalekim Wschodzie, w Chinach i Indiach już od początku VI wieku działały starannie 
zorganizowane szkoły. Koncepcje nauczania uniwersyteckiego dotarły także w epoce 
renesansu do „Nowego Świata”. Za najstarszą instytucję tego typu uznawany jest 
Uniwersytet Autonomiczny Santo Domingo (Dominikana). W ramach kolonii brytyjskich w 
połowie XVIII w. powstał Uniwersytet Pensylwanii w Filadelfii, a w połowie XIX w. Uniwersytet 
w Sydney (Australia). 

Tymczasem w Europie od połowy XVI wieku rozwijał się nurt szkolnictwa jezuickiego, 
głównie na poziomie podstawowym i średnim, stopniowo obejmując swymi wpływami niektóre 
uniwersytety już istniejące lub nowo zakładane własne placówki tego typu. Ogólnie uznaje się, 
że w okresie XVII – XVIII wieku nastąpił pewien regres i zastój rozwoju nauczania 
akademickiego. Jednakże sygnały rozkwitu nowożytnych badań naukowych sięgają XVI - XVII 
wieku i wiązane są z tzw. rewolucją naukową, w ramach której mieliśmy do czynienia m.in.  
z astronomicznym „przewrotem kopernikańskim”, przewartościowaniem kanonów mechaniki 
(Galileusz, Newton), czy stworzeniem podstaw współczesnej chemii i termodynamiki. 
Intensywniejszy i pełny rozwój uniwersytetów nowożytnych  nastąpił jednak dopiero w XIX w., 
m.in. we Francji i głównie w Niemczech (por. rozdz. II.3, s. 123 nn).  

 
3. Szkic rozwoju myśli naukowej 

     (uwagi o istocie nauki) 
 

 Wszystkie dotychczasowe uwagi wskazują wyraźnie, że cechą fundamentalną 
dydaktyki uniwersyteckiej było w przeszłości i musi pozostawać współcześnie jej osadzenie i 
integralne zespolenie z faktycznymi dokonaniami naukowymi oraz wiązanie procesów 
nauczania z konkretnymi wybitnymi postaciami posiadającymi na swym koncie znaczący 
dorobek  studialny w specjalistycznych obszarach wiedzy. Zdefiniowanie istoty nauki jest o tyle 
ważne w tym miejscu naszych rozważań, że w ostatnich dekadach, zarówno w skali polskiej 
jak i w wymiarze europejskim i ogólnoświatowym zaobserwować można niepokojące zjawisko 
masowego mieszania pojęć, a co więcej przypisywania tradycyjnie stosowanym terminom 
znaczeń nowych, często sprzecznych z ich dotychczasowym sensem, co prowadzi do chaosu 
myślowego i zacierania istoty komentowanych zagadnień i problemów W ślad za tym idzie 
także podejmowanie błędnych decyzji w ramach nieustająco trwających reform szkolnictwa 
akademickiego. Te niejednokrotnie, wbrew intencjom reformatorów, prowadzą do obniżania a 
nie podnoszenia poziomu nauczania uniwersyteckiego.      
 Oczywiście nie ma możliwości przedstawienia jednozdaniowej, zwięzłej odpowiedzi na 
pytanie: czym jest nauka? Już w „Słowie wstępnym” do rozdziału II.2. (s. 113 n) 
zasygnalizowano występowanie intelektualnej aktywności przedstawicieli najstarszych 
cywilizacji starożytnych (a nawet prehistorycznych), którą dziś określamy jako naukową. 
Kolejne dociekania zmierzające do opisywania całego spectrum rzeczywistości świata 
opierające się na rozważaniach teoretycznych, obserwacjach i eksperymentach, stopniowo 
prowadziły do krystalizowania idei definiujących istotę nauki (starożytna Grecja), aby w 
następnych wielkich epokach historyczno-kulturowych (renesans, barok, oświecenie, i dalej) 
wprowadzać znaczące korekty do ich rozumienia. Z perspektywy wielowiekowych 
doświadczeń najbardziej uprawniona wydaje się definicja, mówiąca że nauka jest 
poszukiwaniem prawdy, tj. dociekaniem istoty rzeczy. Równocześnie w sensie 
organizacyjnym można powiedzieć, że nauka jest zinstytucjonalizowaną działalnością 
porządkującą różne, wynikające z rozmaitych obszarów badawczych metody odkrywania 
prawdy. Prace tego typu prowadzone są przez formalne i nieformalne środowiska naukowe, 
głównie skupiane w uniwersytetach (i  instytutach badawczych). A te kształtowane są w 
długotrwałych procesach wymagających specyficznego klimatu intelektualnego, nigdy „na 
rozkaz”, czy wedle regulacji administracyjnych. Prawdziwą naukę tworzą utalentowane 
osobowości, ukształtowane w odpowiedniej atmosferze nasyconej dużym stopniem wolności 
w dążeniu do prawdy, przy zachowaniu wewnętrznej uczciwości badaczy oraz konsekwentnej 
dyscypliny i logiki myślenia. 
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Ryc. 368, 369, 370, 371, 372. Wybitni uczeni starożytnej Grecji, portrety rzeźbiarskie. Od lewej: Pitagoras (570 – 
496 przed Chr.), filozof i matematyk; Sokrates (469 -399 przed Chr.), filozof; Platon (427 – 347 przed Chr.), 
filozof; Arystoteles (384 – 322 przed Chr.), filozof;  Archimedes (287 – 212 przed Chr.), matematyk i fizyk. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Staranną i pełną systematykę aktywności naukowej, rozwijając doświadczenia 
cywilizacji najstarszych (prehistorycznych i wczesno historycznych), skonstruowali starożytni 
Grecy. Koncepcje wtedy wypracowane a dotyczące obszarów i metod badawczych stanowią 
do dziś fundament rozumienia i organizowania twórczości intelektualnej (naukowej). 
Określono wtedy dwie podstawowe kategorie przedmiotów badań jako: 1. zjawiska świata 
realnego, np. przyrody, biologii, fizyki praktycznej, chemii - rządzące się swoimi prawami 
niezależnie od aktywności człowieka; 2. efekty aktywności człowieka, w tym: systemy 
społeczne, ekonomia, historia, psychologia, częściowo filozofia.  

W kategorii pierwszej (1.), w  ramach stosowanych metod badawczych, świat 
definiowano na podstawie obserwacji, doświadczeń, a także eksperymentów technicznych. 
Druga kategoria (2.) związana została z poszukiwaniem możliwie najwierniejszego obrazu 
badanych zjawisk poprzez rejestrację myśli ludzkich i ich opisowej charakterystyki oraz 
autorskiej interpretacji tych zjawisk. Jednak rangę najwyższą określaną jako „nauka czysta” 
nadawano  tylko rozważaniom czysto teoretycznym (czystym spekulacjom) nie opierającym 
się na doświadczeniach i umiejętnościach technicznych, a obejmującym matematykę (i 
teoretyczne działy fizyki) oraz filozofię, w tym logikę usytuowaną na pograniczu filozofii i 
matematyki. 

Fundamentalną rangę matematyki dla wszelkich obszarów badań naukowych 
akcentował już Platon ok. 380 roku przed Chr. umiejscawiając ją miedzy abstrakcyjnymi 
pojęciami naszego umysłu a realnym światem fizycznym. Mówiąc inaczej, w całym wachlarzu 
rozmaitych, często skrajnie odmiennych obrazów świata realnego i myśli ludzkich ogniwem 
spajającym ich badanie w metody nazywane naukowymi, budującym jedność nauki w jej 
różnorodności, pozostaje struktura myślenia ogólnie nazywana matematyczną, a w 
szczególności posługująca się logiką matematyczną. Idąc za tokiem myślenia prof. Wojciecha 
Mitkowskiego (AGH, specjalisty robotyki, logiki matematycznej) zaprezentowanym na 
posiedzeniu PAU Kraków 24.05.2012: matematyka rozwija się jako symboliczne odbicie 
wszechświata. To wszechświat narzuca ludzkości matematykę. Stąd  skuteczność matematyki 
w różnych dziedzinach nauki, w szczególności w naukach przyrodniczych. Także w naukach 
technicznych matematyczna struktura rzeczywistości pozwala np. skutecznie projektować 
układy sterowania (…) w jej zespoleniu z prawami fizyki. Znanych jest wiele zdumiewających 
przykładów splatania się reguł matematycznie (teoretycznie) określonych z przejawami 
realnego świata, a także z ideami intelektualnymi i artystycznymi. Wspomnijmy przykładowo: 
powiązania struktury świata z teorią liczb; fakt, że wszystkie liczby konstruowalne 
geometrycznie tj. z zastosowaniem cyrkla i linijki znajdują się wśród liczb algebraicznych; w 
gamie fortepianowej interwał półtonu wynosi 1.05946; powszechnie znany i stosowany już w 
starożytnej Grecji „złoty podział” odcinka jako estetycznie doskonały ma swój zapis równaniem 
matematycznym i konstruowalny jest geometrycznie. Warto w tym miejscu odnotować, że w 
ramach nasilających się w ostatnich dekadach sygnałów kryzysu i zmierzania do upadku 
cywilizacji Zachodu (europejskiej), kulturoznawcy często wśród czynników generujących taki 
stan rzeczy wymieniają lekceważenie przez młode pokolenia fundamentalnej rangi 
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matematyki, w tym logiki matematycznej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństw i dla 
utrzymywania ładu społecznego. 

Powracając do greckich, antycznych koncepcji nauki, w ujęciu najogólniejszym 
mieliśmy do czynienia ze ścieraniem się dwóch postaw: 1. idealizmu platońskiego, w ramach 
którego badane były zjawiska niewidziane i świat idei (niebo), oraz 2. arystotelizmu, 
skupiającego uwagę na ziemskiej rzeczywistości widzialnej. Nurt drugi rozwijał się w różnych 
szczegółowych postaciach w epokach następnych, a od XIII w. ukształtowała się jego 
chrześcijańska odmiana znana jako tomizm (wg koncepcji św. Tomasza z Akwinu, XIII w.), do 
dziś uznawany za oficjalną filozofię Kościoła Katolickiego. Istotę odmienności koncepcji nauki 
w znakomity, lapidarny sposób pokazał Rafael Santi (XV/XVI w.) w słynnym fresku „Szkoła 
Ateńska” (1509 -11) dostępnym obecnie w Muzeach Watykańskich (Stanze di Raffaello). 
Centrum całej kompozycji zajmują postaci Platona i Arystotelesa prowadzących ożywioną 
dysputę. Platon (z lewej, ryc. 374) wskazuje palcem ku niebu, Arystoteles wspiera jedną dłoń 
na księdze (z prawej, ryc. 374), drugą kieruje ku ziemi, symbolicznie podkreślając rangę 
rzeczywistości widzialnej i zmierzanie do jej wyjaśniania. 

Ryc. 373, 374. Renesansowy fresk „Szkoła Ateńska”, Rafael Santi, Muzea Watykańskie (Stanze di Raffaello).  
Z lewej: całość fresku; z prawej zbliżenie na postaci Platona i Arystotelesa umieszczone w centrum kompozycji. 

Uczeni prowadzą dysputę filozoficzną ze wskazaniem postaw badawczych obu uczonych.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wielka kultura rzymska do rozwoju myśli naukowej wniosła obowiązującą do dziś 

zasadę ujmowania dokonań badawczych w formie traktatów teoretycznych. Co ciekawe, 
zawarte w nich rozważania wiązane były zazwyczaj z praktycznymi wskazaniami dotyczącymi 
wdrażania ustaleń modelowych do realiów różnych form aktywności życiowej. Dziś tego typu 
badania nazywamy naukami stosowanymi. Rzymianie znając osiągnięcia greckiej nauki, w 
zręczny sposób wykorzystywali je do celów utylitarnych. Uwagę swą najchętniej skupiali na 
zagadnieniach rolnictwa i ekonomii. Z wielkim zaangażowaniem prowadzili też rozważania z 
zakresu dziejów ludzkości i Rzymu, dawnych nurtów kulturowych, ale także matematyki, 
astronomii i medycyny oraz strategii wojennych, geografii, kartografii. Wśród bardziej znanych 
autorów traktatów rzymskich wymieniani są m.in. Katon ( III/II w. przed Chr.); Warron; Kryspus; 
Salustiusz; Liwiusz; Tacyt; Columella; a nade wszystko Pliniusz Starszy (I w. po Chr.), autor 
dzieła „Historia naturalna” stanowiącego rodzaj encyklopedii obejmującej zagadnienia 

geografii, botaniki, zoologii, geologii, techniki. Wskazania Pliniusza dotyczące przykładowo 

pielęgnacji roślin ogrodowych i sadów stosowane były powszechnie jeszcze w XIX wieku. 
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Ryc. 375, 376, 377, 378. Kopie niektórych rzymskich traktatów (rękopisy średniowieczne i druki renesansowe). 
Od lewej:  kopia De agri cultura Katona, Biblioteca Medicea Laurenziana we Forencji, XV w.; kopia De Rustica, 
Varrone,  Biblioteca Medicea Laurenziana we Florencji, XV w.; karta tytułowa kopii traktatu: Columella, De re 

rustica, wydanego w 1564; rękopis z XII w., kopia traktatu Pliniusza Starszego, Historia naturalna.  
Fotografie skopiowane z INTER NETU 

 
W pierwszych stuleciach epoki średniowiecza, w okresie kulturowego kształtowania 

świata Zachodu i jego ładu politycznego to w Bizancjum i w krajach muzułmańsko-arabskich 
(jak już wspominano) rozkwitały poczynania naukowe, wyrastające z dziedzictwa greckiego i 
rzymskiego. Muzułmańscy Arabowie, którzy od VII wieku podbijali Bliski Wschód, Północną 
Afrykę i część Półwyspu Iberyjskiego, doceniając rangę kultury antycznej i wczesno 
chrześcijańskiej, skrupulatnie gromadzili jej dokonania. Nie poprzestali jednak wyłącznie na 
ich rejestracji lecz stworzyli własny dorobek naukowy, korzystając także z dokonań krajów 
Dalekiego Wschodu, m.in. przyjmując dziesiętny zapis liczb, znany obecnie jako „cyfry 
arabskie”. W kalifatach arabskich rozkwitała matematyka, medycyna, optyka, botanika, 
alchemia, astronomia, filozofia (wywodzona z koncepcji Arystotelesa). Nade wszystko jednak 
na znaczną skalę konstruowano skomplikowane urządzenia techniczne, wykorzystując prawa 
mechaniki i siłę wody. Często nazwać je można prototypami dzisiejszych robotów. Biblioteki 
świata islamskiego pełne są ciągle mało znanych rękopisów, bogato ilustrowanych 
precyzyjnymi technicznymi rysunkami pokazującymi zasady działania takich 
skomplikowanych, nadzwyczaj pomysłowych maszyn. W miarę ich współczesnego 
odkrywania wyłania się coraz pełniejszy obraz średniowiecznych dokonań muzułmańskich w 
zakresie rozwoju techniki. Obecnie przyjmuje się, że projekty maszyn arabskich znane były 
najwybitniejszym twórcom renesansu włoskiego XV i XVI, często stanowiąc wprost inspirację 
dla ich koncepcji teoretycznych i praktycznych rozwiązań konstrukcyjnych.  

Ryc. 379, 380, 381, 382, 383, 384. Ilustracje z dzieł arabsko-muzułmańskich z rysunkami skomplikowanych 
urządzeń technicznych, pokazującymi zasady ich pracy z wykorzystaniem praw mechaniki i siły wody. Szkice 

skopiowane z INTERNETU 
 

Szczególnie interesująco przedstawia się obraz rozwoju  myśli naukowej w epoce 
renesansu włoskiego. Charakterystyczne stało się wtedy uprawianie nauki w jej różnych 
obszarach przez wybitnych artystów: malarzy i rzeźbiarzy. To oni w poszukiwaniu piękna 
idealnego sięgali do reguł matematyki i geometrii, badali zjawiska przyrody, zgłębiali anatomię. 
Szczególnie spektakularnym dokonaniem osadzonym w regułach matematycznych stało się 
precyzyjne dopracowanie zasad perspektywy malarskiej, otwierając na polu malarstwa, 
rzeźby,  architektury, urbanistyki i sztuki ogrodowej zupełnie nowe możliwości kompozycyjne i 
estetyczne. Równie fundamentalne, zarówno dla sztuki jak i nauki stały się autorskie 
koncepcje nowych systemów konstrukcyjnych, wytyczające nieznane dotychczas możliwości 
wyrazu artystycznego, tak jak miało to miejsce w przypadku kopuł dwupowłokowych autorstwa 
Filippo Brunelleschiego.  
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Ryc. 385, 386, 387, 388, 389. Techniczne urządzenia projektowane przez mistrzów renesansu. Od lewej: dwa 
rysunki Leonarda da Vinci; dwa rysunki Filippo Brunelleschiego; współczesny model urządzenia technicznego  

wg   projektu Brunelleschiego. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 
Co więcej, dla zrealizowania swej wizji architektonicznej mistrzowie renesansu wedle 

własnego pomysłu proponowali skomplikowane, wydajne maszyny budowlane, które 
pozwalały na wznoszenie zaprojektowanych przez siebie obiektów, z eliminowaniem 
uciążliwych prac wykonywanych przez rzesze  robotników. Maszyny takie skonstruował m.in. 
dla budowy kopuły katedry florenckiej Filippo Brunelleschi. Zastosował w nich, 
prawdopodobnie po raz pierwszy w dziejach ludzkości „bieg wsteczny”, powszechnie dziś 
wedle jego prototypowej koncepcji stosowany w samochodach. Godny głębsze refleksji jest 
fakt, że w epoce największego chyba w historii kultur światowych rozkwitu twórczości 
artystycznej, dokonania te osadzane były w podstawach  naukowych, w tym w zasadach 
matematycznych. A sam Leonardo da Vinci znaczną część swej twórczej aktywności 
skierował na projektowanie wymyślnych, wizjonerskich, wyprzedzających epokę o kilka stuleci 
urządzeń technicznych, które do dziś fascynują inżynierów. Większość twórców prezentowała 
również wyniki swych prac koncepcyjnych, w nawiązaniu do rzymskich tradycji, w traktatach 
teoretycznych, często dotyczących zasad projektowania architektonicznego i 
urbanistycznego, rolnictwa, fortyfikacji itp. Rozprzestrzenianiu ich posłużyła wielka rewolucja 
informatyczna związana z wynalezieniem i zastosowaniem na masową skalę druku (ok. 1450).  

Ryc. 390. Studium proporcji w architekturze, Leonardo da Vinci. Rysunek skopiowany z INTERNETU 
 

 W epoce renesansu, głównie od poł. XV w. i wieku XVI Europa (i świat) weszła w okres 
pełnego przejścia  od kultur starożytnych i średniowiecznych do nowożytności, w ramach 
postępującej wtedy pełnej rewolucji naukowej. Zapoczątkowana ona została nade wszystko 
wielkimi odkryciami geograficznymi, w tym kontynentów amerykańskich (Krzysztof Kolumb, 
1492). Pełne przewartościowanie wyobrażeń o strukturach świata (wszechświata) nastąpiło 
za sprawą przewrotu kopernikańskiego. Ustalenia astronomiczne Mikołaja Kopernika (1473 
– 1543), okresowo związanego z Akademia Krakowską, później z Toruniem i Warmią zawarte 
zostały w dziele De revolutionibus orbium coelestium, 1543 (O obrotach sfer niebieskich). 
Potwierdzone badaniami Galileusza, na trwale weszły do kanonu nowożytnej nauki światowej. 
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Ryc. 391, 392, 393, 394. Przedstawiciele kształtowania podstaw nowożytnej nauki. Od lewej: schemat podróży 
Krzysztofa Kolumba do Ameryki; portret Krzysztofa  Kolumba (1451 – 1506); Mikołaj Kopernik na obrazie Jana 

Matejki; portret Galileusza (1564 – 1642). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Zapoczątkowana w epoce renesansu wzmożona aktywność naukowa postępowała 
intensywnie w kulturowej epoce baroku (od początku XVII w.) dotycząc rozmaitych jej 
obszarów, a więc zarówno nauk technicznych, przyrodniczych, fizyki, matematyki, chemii jak i 
wielu nauk humanistycznych i społecznych oraz filozofii. Dała ona ludzkości szerokie spektrum 
nowych poglądów, często weryfikujących dokonania kultur starożytnych, oraz plejadę 
wybitnych osobowości wpływających na budowanie nowego obrazu świata rzeczywistego, ale 
i idei filozoficznych, w tym także samych koncepcji rozumienia istoty badań naukowych. 
Proces ten stał się nieodłącznym składnikiem rozwoju nowożytnych cywilizacji, przez kolejne 
stulecia (XVIII, XIXX, XX w. i współcześnie) wzbogacając dorobek intelektualny ludzkości. 

W ramach nowego rozumienia nauki pojawiły się charakterystyczne koncepcje 
zmieniające dotychczasowe wielowiekowe ustalenia. W Anglii Francis Bacon (1561 – 1626), 
filozof i polityk, tworzył podwaliny nowoczesnej nauki opartej na empiryzmie oraz założeniu 
zdominowania przyrody przez człowieka, dla czerpania z niej korzyści. Koncepcje intuicyjne 
miały być sprawdzalne technicznie. Swoje wizje zaprezentował w utopijnej powieści Nowa 
Atlantyda (New Atlantis, 1620). Wizjonersko przepowiadał wynalezienie samochodu, okrętu 
silnikowego, telewizji. Obszary nauki dzielił na: 1. historię (pamięć); 2. poezję (wyobraźnia); 3. 
filozofię (rozum). 

W podobnym czasie we Francji René Descartes (Kartezjusz, 1596 - 1650), filozof i 
matematyk, wojskowy, wychowanek szkół jezuickich,  zainicjował racjonalizm nowoczesny. 
Opracował matematyczny sposób dochodzenia prawdy. W swej Rozprawie o metodzie 
proponował przechodzenie od problemów prostszych do trudniejszych, sprawdzanie 
słuszności wniosków oraz dążenie do prezentowania prawdy w sposób jasny i wyraźny. W 
ostatnich latach 1 połowy XVII w. opublikował kilka znaczących rozpraw, głównie 
filozoficznych, ale także dotyczących astronomii, optyki, geometrii analitycznej. Słynne jest 
jego stwierdzenie cogito ergo sum (myślę więc jestem). Kartezjusz przyjął, że ściśle naukowe 
i pewne jest tylko to, co da się wywieść wprost z rozważań abstrakcyjno-logicznych, a więc 
„dobra filozofia”, matematyka i logika. Wszystkie pozostałe działy wiedzy stają się tym bardziej 
naukowe, im bardziej korzystają z dokonań nauk abstrakcyjno-logicznych. 

Ryc. 395, 396, 397, 398, 399. Wybitni przedstawiciele nauki europejskiej XVII w. (portrety). Od lewej:  
Francis Bacon; René Descartes (Kartezjusz); John Locke; Isaac Newton; Gottfried Wilhelm Leibniz.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Idąc za tokiem myślenia Bacona, w 2 połowie XVII w. empirycy brytyjscy, z Johnem 

Locke (1632 – 1704), filozofem, fizykiem, chemikiem, badaczem medycyny, politykiem na 
czele, przeciwstawiali się koncepcjom Kartezjusza, ogłaszając, że naukowa jest tylko ta 
wiedza, która potwierdzona została eksperymentalnie, a wszystko czego nie da się dowieść 
w ten sposób jest tylko czystą spekulacją. 

Coraz wyraziściej utrwalały się jednak w ramach nauki koncepcje myślenia 
matematyczno-fizycznego. Centralną postacią rewolucji naukowej XVII w. stał się Isaac 
Newton (1643 – 1727), filozof, matematyk, astronom angielski i polityk. Wychowanek „Trinity 
College” w Cambridge, przewodniczący Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie, 
autor dzieła Philosophiae naturalis principia mathematica (1686), wywarł fundamentalny wpływ 
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na koncepcje naukowe swojej epoki oraz umożliwił dokonywanie odkryć w fizyce i astronomii 
w następnych stuleciach. Konsekwentnie stosował metody matematyczne (m.in. rachunek 
różniczkowy) do opisywania ruchu i procesów zachodzących w świecie fizyki. Ukazał rolę 
matematyki i eksperymentu w wyjaśnianiu prawidłowości rządzących przyrodą. Sformułował 
prawo powszechnego ciążenia i prawa dynamiki. Dzięki badaniom Newtona fizyka stała się 
ostatecznie pierwszą nauką ścisłą poddającą się w pełni opisowi matematycznemu.  

Kolejny wybitny uczony epoki to Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), niemiecki 
filozof, matematyk, fizyk, prawnik, inżynier mechanik, fizyk, historyk, dyplomata. Twórca 
niemieckiej Akademii Nauk, niezależnie od Newtona zbudował koncepcje rachunku 
różniczkowego, zapisując je w sposób bardziej klarowny niż Newton. Ogłosił idee filozoficzne 
rozwijające myśli Kartezjusza, a dotykające istoty nauki i poszukiwania prawdy, wśród których 
najważniejsze to:  teoria bytu i teoria poznania. 

W przytoczonym powyżej przeglądzie niektórych wybitnych dokonań badawczych i 
charakterystycznych koncepcji rozumienia istoty nauki XVII w. odnotować należy znaczącą 
prawidłowość, która warta jest refleksji w ramach najnowszych nurtów poszukiwania 
optymalnych koncepcji instytucjonalnego organizowania środowisk badawczych. Było to 
mianowicie równoczesne obejmowanie przez poszczególnych uczonych obszarów 
badawczych różnych, często skrajnie odmiennych dyscyplin i specjalności. Każda z 
zaprezentowanych wybitnych osobowości prowadziła swe dociekania na polu: filozofii, prawa, 
historii, medycyny, matematyki, fizyki, chemii, astronomii, itd. Kształtowane przez siebie 
metody badawcze łączono we wspólny mianownik  koncepcji intelektualnych dla różnych 
obszarów dociekań tworzących łączny spójny szkielet logiczno-myślowy. Co więcej, uczeni ci 
intensywnie włączali się w nurty bieżącego życia społeczno-politycznego, pozostając 
aktywnymi na  polu polityki i dyplomacji. XVII wiek przyniósł również prestiżowe potwierdzenie 
wybitnej rangi nauki dla rozwoju społeczeństw poprzez tworzenie towarzystw naukowych, 
które szybko przekształcane były w autonomiczne grupy uczonych jako narodowe „akademie 
nauk” zrzeszające w swych szeregach niezależnie od struktur uniwersyteckich  
najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki w poszczególnych krajach. Na rynek 
wydawniczy coraz częściej wchodziły wysoce prestiżowe specjalistyczne tytuły periodyków 
(czasopism), w których publikowano najnowsze, znaczące dokonania badawcze. Stały się one 
uniwersalnym środkiem komunikacji uczonych, a także oficjalnym potwierdzeniem 
prowadzenia  konkretnych badań przez poszczególnych uczonych. Narodowe „akademie 
nauk” i wydawnictwa specjalistyczne do dziś działają w kontynuacji ich kilkusetletnich tradycji. 

XVIII wiek przyniósł dalszy wzmożony rozwój rozmaitych specjalistycznych obszarów 
badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki, fizyki, chemii, inżynierii, 
nauk doświadczalnych, botaniki, geologii. To wtedy Immanuel Kant (1724 – 1804), niemiecki 
filozof, profesor logiki i metafizyki stworzył założenia filozofii krytycznej (transcendentalnej). 
Jego wkładem w myśl europejską było zatarcie opozycji miedzy racjonalizmem a empiryzmem. 
Wedle jego poglądów wiedza naukowa to „dobra teoria” oraz jej empiryczne (doświadczalne) 
potwierdzenie.  

Ryc. 400, 401, 402, 403. Niektórzy uczeni XVIII wieku. Od lewej: Leonhard Euler; Immanuel Kant; Wolter 
(Voltaire); Johann Joachim Winckelmann. Portrety skopiowane z INTERNETU 
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Wśród wybitnych uczonych epoki znalazł się także Leonhard Euler (1707 – 1783), 
szwajcarski matematyk i fizyk, uznawany za jednego z twórców „czystej” matematyki. Wniósł 
on znaczący wkład do nowoczesnej geometrii analitycznej i trygonometrii oraz teorii liczb. 
Uporządkował także matematycznie mechanikę Newtona (wraz z Lagrange’m i Laplace’m).  

W ciągu XVIII wieku ukształtowano również podstawy nowocześnie rozumianych nauk 
humanistycznych (opisowych), w tym historii, historii sztuki. Nastąpił rozkwit archeologii 
(Egipt, Grecja, Italia) postępujący w ciągu XIX i XX w., oraz nauk społecznych. Wolter (Voltaire; 
François-Marie Arouet; 1694 – 1778), filozof i historyk francuski, pisarz okresu oświecenia, 
zerwał w swych pracach z układem chronologicznym. Był autorem pierwszej w dziejach historii 
kultury, a uznawany jest za przedstawiciela liberalizmu.  

Znaczące miejsce w tym nurcie badań naukowych zajął Johann Joachim 
Winckelmann (1717 – 1768), uczony niemiecki, bibliotekarz, historyk sztuki, archeolog. Był 
pasjonatem greckiego i rzymskiego dziedzictwa kulturowego, tworząc fundamenty nurtu 
klasycystycznego w sztuce. Licznymi swymi publikacjami sprecyzował podwaliny 
nowoczesnej historiografii i historii sztuki. Wśród najbardziej znanych wymieniana jest jego 
Historia sztuki starożytnej (1764) zawierającą próbę interpretacji znalezisk archeologicznych. 

Wiek XVIII przyniósł także wypracowanie zasad klasycznej ekonomii oraz demografii. 
Charakterystyczne stało się publikowanie starannie opracowywanych kompendiów wiedzy (w 
nawiązaniu zresztą do tradycji starożytnych i średniowiecznych, renesansowych i XVII w.; por. 
rozdz. II.3; s. 122) w postaci wydawnictw encyklopedycznych, wśród których najbardziej 
znaczącymi stały się: „Wielka Encyklopedia Francuska” (1751 -1772) oraz „Encyklopedia 
Britannica” (1768 - 1771). Zainteresowanie nauką przybierało na sile, a władcy którzy 
aspirowali do roli wiodącej w świecie wspierali tworzenie towarzystw naukowych i akademii 
nauk skupiających w swych szeregach najwybitniejszych uczonych w poszczególnych krajach. 

W 2 połowie XVIII w. ciągle największe zainteresowanie wzbudzały dokonania w 
obszarach matematyki, fizyki, chemii (organicznej), astronomii, także biologii, medycyny. 
Sformułowane zostały m.in. zasady elektrostatyki, zidentyfikowano liczne zjawiska elektryczne 
(Alessandro Volta; 1745 - 1827). Ukształtowano też podstawy nowoczesnej geologii i nauk o 
Ziemi. W ramach interpretowania istoty nauki znaczącą rolę odegrali utylitaryści 
(amerykańscy), którzy na przełomie XVIII/XIX w. osadzając swe poglądy w oświeceniu, w tym 
we francuskich i angielskich doktrynach moralnych, twierdzili, że o tym czy dana teoria jest 
naukowa czy nie, decyduje jej użyteczność. Oznaczało to, że jeśli stosowanie jakiejś teorii w 
praktyce daje pozytywne rezultaty to znaczy, że teoria jest dobra i naukowa, niezależnie od 
tego jaka jest jej struktura i w jaki sposób udało się do niej dojść.  

Ryc. 404, 405, 406, 407. Wybitni uczeni XIX wieku. Od lewej: Charles Robert Darwin; Louis Pasteur; Robert 
Koch; Dymitr Mendelejew. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
XIX wiek przyniósł ludzkości lawinowy wzrost spektakularnych odkryć naukowych, w 

znacznym stopniu ciągle bazujących na koncepcjach matematycznej struktury świata 
(wszechświata). W całym bogactwie dokonań naukowych ostatnich dwóch stuleci wspomnijmy 
tylko przykładowo: teorię liczb, geometrię nieeuklidesową, określanie zjawisk 
elektromagnetycznych, teorię komórkowej budowy organizmów, rozwój termodynamiki. Teoria 
transformacji ziemskiej biosfery i teoria ewolucji (nazywana darwinizmem) rozpowszechniły się 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Mendelejew
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za sprawą Karola Roberta Darwina (1809 - 1882), brytyjskiego przyrodnika. Kolejnym 
epokowym osiągnięciem biologii tego okresu było sformułowanie podstaw mikrobiologii, 
odkrycie roli drobnoustrojów w chorobach zakaźnych i opracowanie podstaw immunologii 
przez Ludwika Pasteura (1822 – 1895) francuskiego chemika i biologa oraz Roberta Kocha 
(1843 - 1910) medyka niemieckiego. Zaczęto stosować szczepionki w zwalczaniu groźnych 
chorób zakaźnych, konstruowano nowoczesne narzędzia chirurgiczne. W 1869 Dymitr 
Mendelejew (1834 – 1907), rosyjski chemik, na podstawie odkrytego przez siebie prawa 
okresowości pierwiastków chemicznych skonstruował używany do dziś układ okresowy 
pierwiastków (tzw. tablica Mendelejewa). Wyjaśniono także procesy fotosyntezy, a Zygmunt 
Wróblewski i Karol Olszewski (por. rozdz. II.4, s. 131) zapoczątkowali rozwój fizyki niskich 
temperatur skraplając tlen, azot i dwutlenek węgla. Wilhelm Röntgen odkrył promienie X, do 
dziś mające powszechne zastosowanie w diagnostyce medycznej. 

1 połowa XIX w. obfitowała również w znaczące osiągnięcia w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Historia stała się w tym czasie profesjonalną dyscypliną naukową 
uprawianą na uniwersytetach, powstały pierwsze towarzystwa i czasopisma historyczne 
Zaczęto wydawać serie źródeł historycznych, przy równoczesnym zwracaniu uwagi na 
konieczność krytycznego podejścia do tych materiałów z epok minionych. Połowa XIX wieku 
przyniosła wprowadzanie metod nauk przyrodniczych do historiografii, a archeolodzy zaczęli 
się posługiwać metodami stratygrafii geologicznej. Nastąpił znaczący postęp w badaniach 
epok prehistorycznych i kultur starożytnych.  

W ciągu całego XIX wieku stale utrwalał się prestiż nauki i uczonych. Nauka przybrała 
charakter wysoce profesjonalny, zorganizowany instytucjonalnie, wspierany zarówno przez 
poszczególne państwa jak i osoby prywatne. W świecie Zachodu, w ramach przyznania nauce 
miejsca naczelnego w życiu ludzkości, zaczęto kierować znaczne publiczne środki finansowe 
na prowadzenie specjalistycznych badań naukowych. Spektakularnym potwierdzeniem 
nadania nauce rangi wiodącej we współczesnych cywilizacjach stało się ustanowienie w 1901 
roku z woli szwedzkiego chemika i przemysłowca Alfreda Nobla (1833 – 1896) prestiżowej 
dorocznej nagrody. „Nagroda Nobla” przyznawana jest przez Królewską Szwedzką 
Akademię Nauk za wybitne dokonania w zakresie: fizyki, chemii, medycyny i fizjologii, 
literatury, oraz działań na rzecz pokoju (nagroda pokojowa), a od 1969 także ekonomii.   

Ryc. 408, 409, 410, 411. Wybitne osobowości nauki XIX– XX w. Od lewej: Albert Einstein; Jules Henri Poincaré; 
Paul Adrien Maurice Dirac; Laurent Schwartz. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wiodącym symbolem rozwoju nauki w początku XX wieku stała się słynna ogólna i 

szczegółowa teoria względności  Alberta Einsteina (1879 – 1955), niemieckiego fizyka 
żydowskiego pochodzenia. Był on także współtwórcą korpuskularno-falowej teorii światła oraz 
odkrywcą emisji wymuszonej. Obecnie za prekursora teorii względności uznawany jest jednak 
Jules Henri Poincaré (1854 – 1912), francuski matematyk i fizyk, profesor fizyki 
matematycznej na Sorbonie. Już w 1892 roku Poincaré opracował matematyczną teorię 
chaosu. W ramach dokonań matematycznych i z dziedziny fizyki miejsce znaczące zajęli 
także: Paul Adrien Maurice Dirac (1902 – 1984) oraz Laurent Schwartz (1915 – 2002). 
Pierwszy z nich to angielski fizyk teoretyk, jeden z twórców mechaniki kwantowej, laureat 
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Nagrody Nobla z 1933 roku. Schwartz natomiast, od 1953 roku profesor Sorbony, był 
francuskim matematykiem specjalizującym się w fizyce matematycznej, teorii dystrybucji, 
analizach funkcjonalnych.  

 

Ryc. 412, 413, 414, 415, 416. Przykłady wprowadzania matematycznych struktur i zapisów we współczesnych 
działaniach naukowych. Od lewej: układ krwiotwórczy człowieka zapisany matematycznie; cztery przykłady 

robotów najnowszej generacji konstruowanych z zastosowaniem matematycznych metod „wariacyjnych”. Ryc. 
412, [za:] Wojciech Mitkowski, referat w PAU Kraków, 2012; pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Nie wnikając szczegółowo w gigantyczne dokonania nauki całego XX wieku 

powiedzmy tylko, że mieliśmy w tym stuleciu do czynienia z dalszym, stale narastającym 
procesem lawinowo następujących po sobie dokonań technicznych, inżynierskich, 
konstrukcyjnych, materiałowych, medycyny, w tym chirurgii i transplantologii, a także rozkwitu 
elektroniki, rewolucji informatycznej (komputery), itp. Wiele osiągnięć tego stulecia uzyskiwane 
jest ze stałym wykorzystywaniem teorii matematycznych, z przyjmowaniem matematycznej 
struktury świata. Symbolem naukowych i technicznych możliwości człowieka w ciągu XX wieku 
stało się m.in. badanie wszechświata i rzeczywiste realizacje zmierzające do podboju 
kosmosu.    

 

Ryc. 417, 418, 419, 420. Podbój kosmosu w XX i XXI w. od lewej: amerykańskie lądowanie na Księżycu (1969); 
start rakiety kosmicznej (2 poł. XX w.); prom kosmiczny Columbia, 1981; łazik „Curiosity” na Marsie, 2017. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W konkluzji tej części rozważań można powiedzieć, że aktywność naukowa człowieka, 

we wszystkich jej obszarach skupiona na dochodzeniu do prawdy i wydobywania istoty 
badanej rzeczy, zmierza równocześnie w ramach tkwiącej w każdym z nas tęsknoty do 
osiągania doskonałości. A jej przejawem jest uzyskiwanie metodami naukowymi rozwiązań 
optymalnych w zakresie każdego z podejmowanych problemów. Już starożytność przynosiła 
takie właśnie optymalne rozwiązania, ściśle zresztą powiązane z myśleniem matematycznym. 
W ramach geometrii greckiej (euklidesowej) ustalono m.in., że odcinek „prostej” jest najkrótszą 
drogą połączenia jego końców; „łuk koła wielkiego” wyznacza najkrótszą drogę pomiędzy 
dwoma punktami na powierzchni kuli; „okrąg” stanowi krzywą zamkniętą o danej długości, 
leżącą na płaszczyźnie a ograniczającą pole maksymalne. 

 
4. Uniwersytety i nauka w Polsce 

 
    SZKIC HISTORYCZNY 
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Działalność środowisk naukowych skupianych w polskich instytucjach szkolnictwa 

akademickiego (uniwersytetach) posiada ciągłą, wielowiekową tradycję, sięgającą XIV wieku. 
Najstarsza polska uczelnia akademicka powstała z inicjatywy Kazimierza Wielkiego jako 
Akademia Krakowska w 1364 roku. Odnowiona z fundacji Władysława Jagiełły w 1400, w 1817 
uzyskała nazwę Uniwersytet Jagielloński. Wraz z utworzeniem tej instytucji włączyliśmy się w 
ogólnoeuropejski system, w średniowieczu uformowanych ośrodków akademickich 
kształcących wybitnych przedstawicieli różnych dziedzin nauki. W następnych stuleciach 
tworzono kolejne uczelnie uniwersyteckie: we Wrocławiu w XV w.; w Wilnie w XVI w.; we 
Lwowie i w Poznaniu w wieku XVII; w Warszawie w XIX wieku. 

Ryc. 421, 422, 423, 424, 425. Wybitne osobowości kultury polskiej XV i XVI w. związane z Akademią Krakowską. 
Od lewej: domniemany wizerunek Jana Długosza na fresku z końca XV w. z „Domu Długosza” w Wiślicy; karta z 
łacińskiego rękopisu Długosza Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae (1464 – 1480); niektóre chorągwie 

krzyżackie skopiowane z dzieła Długosza Banderia Prutenorum (1448); Mikołaj Kopernik (ikonografia nowożytna); 
wizerunek Mikołaja Reja z Nagłowic. Ilustracje skopiowane z INTERNETU  

 
Już w XV i XVI w., w polskiej epoce Jagiellonów wśród studiujących w Akademii 

Krakowskiej znalazły się tak znakomite osobowości kultury i nauki jak: Jan Długosz (1415 – 
1480), Mikołaj Kopernik (1473 – 1543), Mikołaj Rej z Nagłowic (1505 – 1569). Jan Długosz, 
uznawany za twórcę polskiej historiografii, był sprawnym kronikarzem, autorem wielu dzieł 
historycznych, pierwszym polskim heraldykiem, a także duchownym, dyplomatą i 
wychowawcą synów Kazimierza Jagiellończyka. Do dziś liczne jego dzieła stanowią ważne 
źródło informacji dla historyków mediewistów, umożliwiające kolejne interpretacje najstarszych 
dziejów państwa polskiego.  

Mikołaj Rej z Nagłowic, poeta i prozaik renesansowy, tłumacz, polityk i teolog, poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej, choć ciągle w zakresie swej twórczości pisarskiej nie do końca 
rozpoznany, powszechnie uznawany jest za twórcę  literatury polskiej. Szeroko znane jest jego 
powiedzenie: … A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język 
mają… ([z:] Mikołaj Rej, Do tego co czytał, 1562). Był on pierwszym, obok Marcina Bielskiego 
(1495 – 1575) polskim pisarzem, który łączył rozwój rodzimego języka literackiego z ideą 
służby  Rzeczypospolitej. Znamienne jest, że już na przełomie epok średniowiecza i renesansu 
twórcy reprezentujący naszą kulturę mocno wiązali swą działalność intelektualną i artystyczną 
z obowiązkiem utrwalania naczelnych wartości i tożsamości narodowej Polaków. 

Ryc. 426, 427, 428, 429. Wybitne dzieła sztuki polskiej XV i XVI w. Od lewej: późno gotycki ołtarz Wita Stwosza  
w kościele Mariackim w Krakowie; renesansowy dziedziniec arkadowy na Wawelu w Krakowie; kaplica 

Zygmuntowska w katedrze na Wawelu; ratusz miasta Zamość, założonego jako renesansowe miasto idealne. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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W wymiarze ogólnoświatowym najwybitniejszym wychowankiem Akademii 

Krakowskiej pozostaje oczywiście Mikołaj Kopernik, pomysłodawca przewrotu 
astronomicznego, o czym wspomniano już w rozdziale II.3 (patrz s. 124). Posługując się 
trzema przytoczonymi tu przykładami postaci kultury i nauki, stwierdzić można, ze polska myśl 
twórcza i badawcza od początków pełniejszego jej kształtowania odnosiła się zarówno do 
obszarów nauk opisowych (humanistycznych) jak i ścisłych: z kręgu matematyki, fizyki, chemii, 
astronomii. Wiązała się też z ogólnie wysokim poziomem kultury, w tym sztuki polskiej epoki 
Jagiellonów, rozkwitającej zwłaszcza w XVI w., nazywanym „złotym wiekiem” w dziejach 
naszego kraju (patrz ryc. 426 – 429). 

Kolejna refleksja sprowadza się do faktu, iż od czasów Kopernika polska myśl naukowa 
w obszarach nauk ścisłych i doświadczalnych (matematyka, fizyka, chemia, astronomia) w 
ciągły sposób pozostawała na najwyższym światowym poziomie. I tak, w XVII w. z polskim 
Gdańskiem związał się Jan Heweliusz (1611 – 1687), niemieckiego pochodzenia wybitny 
astronom, konstruktor największego w epoce teleskopu i innych instrumentów naukowych, 
twórca map Księżyca, pierwszy cudzoziemiec w londyńskim „Royal Society”. Także Daniel 
Gabriel Fahrenheit (1686 – 1736), fizyk niemiecki urodzony był w polskim Gdańsku, a 
zasłynął jako twórca skali temperatur nazywanej „Fahrenheit”.  

W ciągu XIX i całego XX wieku lista wybitnych polskich uczonych jest szczególnie 
bogata. Wspomnieć wystarczy Marię Skłodowską-Curie (1867 – 1934), dwukrotną laureatkę 
„Nagrody Nobla”, prekursorkę radiochemii, autorkę teorii promieniotwórczości oraz 
wyodrębnienia polonu i radu. W pewnym zapomnieniu pozostaje Jan Józef Ignacy 
Łukasiewicz (1822 – 1882), polski farmaceuta i przedsiębiorca, z zainteresowań chemik  i 
fizyk, który jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową ropę naftową oraz 
skonstruował lampę naftową. Był również społecznikiem propagującym rozwój infrastruktury 
technicznej w terenie, walczył z biedą i alkoholizmem, tworzył kasy zapomogowe i fundusze 
emerytalne, nie szczędząc na te inicjatywy własnych środków finansowych. Krakowscy 
profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego Karol Olszewski (1846 – 1915), nominowany do 
„Nagrody Nobla” i Zygmund Wróblewski (1845 – 1888), po raz pierwszy na świecie dokonali 
skroplenia składników powietrza (w tym tlenu, azotu, dwutlenku węgla, metanolu, argonu).  

Ryc. 430, 431, 432, 433, 434, 435. Wybitni uczeni i wynalazcy 2 poł. XIX (i pocz. XX) wieku. Od lewej: Ignacy 
Łukasiewicz; Karol Olszewski; Zygmunt Wróblewski; laboratorium Olszewskiego i Wróblewskiego (Uniwersytet 

Jagielloński); Maria i Piotr Curie przy pracy w laboratorium; Maria Skłodowska-Curie.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

  
Równocześnie w ciągu całego XIX w., a także w znacznych okresach XX wieku szeroko 

rozumiana kultura polska pozostawała w śmiertelnym zagrożeniu. Zarówno zaborcy od końca 
XVIII w. do pocz. XX w., jak i okupanci w poł. XX w. konsekwentnie zmierzali do niszczenia 
elit intelektualnych i wszelkich przejawów kultury polskiej, w tym wprost do eliminowania z 
życia publicznego języka polskiego (rosyjskie i pruskie akcje rusyfikacji i germanizacji). 
Zaborcy prześcigali się w represjach i szykanach zmierzających do likwidowania polskiej 
tożsamości narodowej. Kontrolowano polskie szkolnictwo, likwidowano klasztory, zakazywano 
działalności zgromadzeń zakonnych i budowy nowych świątyń katolickich. Naród polski na 123 
lata całkowicie pozbawiony bytu politycznego podejmował heroiczne zrywy zbrojne takie jak 
Powstanie Listopadowe (1830 - 1831)  i Powstanie Styczniowe (1863). Równocześnie 
intelektualne i społeczne elity narodu niestrudzenie prowadziły szeroko zakrojone działania na 
rzecz rozwijania kultury polskiej. Wspomniane wyżej dokonania naukowe utrwalały na arenie 
międzynarodowej pozycję politycznie zlikwidowanej Polski, podkreślały istnienie narodu 
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polskiego i jego dokonań intelektualnych. W dziedzinie twórczości artystycznej rangę 
międzynarodową zyskały dzieła Fryderyka Chopina (1810 - 1849), kompozytora i pianisty; 
Henryka Sienkiewicza (1846 – 1916) powieściopisarza i publicysty, laureata literackiej 
„Nagrody Nobla”; Josepha Conrada (Korzeniowskiego; 1857 - 1924), pisarza i publicysty 
tworzącego w języku angielskim; Władysława Reymonta (1867 – 1925), pisarza, prozaika i 
nowelisty, laureata literackiej „Nagrody Nobla”. 

Ryc. 436, 437, 438, 439, 440, 441. Symbole polskich dokonań XIX w. Od lewej: malarskie sceny z Powstania 
Listopadowego (u góry) i Powstania Styczniowego (na dole); portrety: Fryderyka Chopina; Henryka Sienkiewicza; 

Josepha Conrada (Korzeniowskiego); Władysława Reymonta. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
W ruchy zmierzające do pielęgnowania kultury polskiej włączały się także środowiska 

arystokratyczne, w ramach których znakomitą rolę odegrały wykształcone kobiety. 
Wspomnijmy tylko Izabelę z Flemmingów Czartoryską (1746 – 1835), twórczynię centrum 
kulturalnego znanego jako „Polskie Ateny”, a związanego z zespołem rezydencjonalno-
ogrodowym w Puławach. Równie znaczące były dokonania Heleny z Przeździeckich 
Radziwiłłowej (1753 – 1821), założycielki sentymentalno-romantycznego ogrodu 
rezydencjonalnego „Arkadia” i zbiorów muzealnych w Nieborowie. 

Ryc. 442, 443, 444, 445, 446, 447. Znaczące osobowości mające wpływ na kształt polskiej kultury i nauki w XIX 
wieku (portrety). Od lewej: Izabela Czartoryska; Helena Radziwiłłowa; Ambroży Grabowski; Józef Szujski; Michał 

Bobrzyński; Henryk Jordan. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Ze splotu uwarunkowań politycznych, a więc po epizodzie „Wolnego Miasta Kraków” 
(1815 – 1846), od połowy XIX wieku nasilały się ruchy obywatelskie elit intelektualnych, 
artystycznych i społeczników Krakowa. W Uniwersytecie Jagiellońskim ukształtowała się 
nowoczesna „krakowska szkoła historyczna”, której przedstawicielami byli m.in. Ambroży 
Grabowski (1782 – 1863), Michał Bobrzyński (1849 – 1935), Józef Szujski (1835 – 1883), 
pierwszy sekretarz generalny Akademii Umiejętności. Powstawały liczne, precyzyjnie 
opracowane rozprawy naukowe dotyczące dziejów Polski, a także przewodniki po Krakowie i 
jego zabytkach. Do grona znakomitych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego dodajmy 
jeszcze postać doktora Henryka Jordana (I1842 – 1907), lekarza ginekologa, twórcy koncepcji 
patriotycznego wychowania młodzieży przez sport uprawiany na wolnym powietrzu, 
realizowanych w zakładanych wedle jego pomysłu „ogrodach jordanowskich”. 

W 1815 roku powstało Towarzystwo  Naukowe Krakowskie, które w 1872 roku 
przekształcone zostało w Akademię Umiejętności. Ta, choć formalnie ograniczona w swej 
działalności do terytoriów polskich w ramach zaboru austriackiego, od początku swego 
istnienia pełniła rolę ogólnopolskiej instytucji naukowej i kulturalnej. Po I wojnie światowej, pod 
nazwą Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) jako instytucja narodowa wspierana była przez 
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państwo stanowiąc oficjalną reprezentację nauki polskiej na arenie międzynarodowej. 
Akademia publikowała ponad 100 serii wydawniczych, z monumentalnym „Polskim 
Słownikiem Biograficznym” jako przedsięwzięciem wiodącym.  Po II wojnie światowej, w 1952 
majątek PAU przejęty został na rzecz nowo utworzonej Polskiej Akademii Nauk (PAN, z 
siedzibą główną w Warszawie i z kilkoma oddziałami regionalnymi). PAU nigdy formalnie nie 
rozwiązana, wznowiła swą działalność po transformacjach ustrojowych 1989 roku. 
Równocześnie utrzymano działalność PAN, co doprowadziło do sytuacji niepotrzebnego 
dublowania w kraju istnienia instytucji o bardzo podobnych zadaniach, i stworzyło nieostrość 
w zakresie oficjalnej reprezentacji  środowisk naukowych w kraju i na arenie międzynarodowej. 

Ryc. 448. Inauguracyjne posiedzenie Akademii Umiejętności w Krakowie, 1873, ikonografia z epoki. 
Ilustracja skopiowana z INTERNETU 

 

UNIWERSYTETY w POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ (1919 - 1939) 
 
Powszechna świadomość polityczna i odważne postawy elit narodu polskiego, w tym 

intelektualistów i artystów, przejawiające się m.in. wspomnianymi przed chwilą nowoczesnymi, 
profesjonalnymi obywatelskimi ruchami społeczno-patriotycznymi rozwijającymi się głównie w 
2 połowie XIX w., pozwoliły na rozkwit ośrodków akademickich w wolnej Polsce okresu 
„dwudziestolecia międzywojennego” (1918–1939). Uczelnie uniwersyteckie zarówno 
humanistyczne jak i techniczne zatrudniały wtedy wybitnych profesorów, zyskujących swymi 
badaniami prestiż międzynarodowy. To właśnie intensywnie prowadzone w uniwersytetach 
badania naukowe stanowiły fundament nauczania akademickiego. Organizacja pracy kadry 
dydaktycznej sprowadzająca się do roku akademickiego trwającego od listopada do maja, 
dawała kadrze profesorskiej możliwość poświęcania blisko półrocznych okresów wyłącznie na 
działalność badawczą, co owocowało znaczącymi osiągnięciami. Wśród osobowości 
znaczących wymieńmy przykładowo takie nazwiska jak Stefan Banach (1892 – 1945; 
matematyk, Lwów), Kazimierz Bartel (1882 – 1941; matematyk, Lwów), Stefan Bryła (1886 – 
1943; konstruktor, Warszawa), Walery Goetel (1889 – 1972; geolog, UJ, Akademia Górnicza 
- Kraków), Władysław Szafer (1886 – 1970; botanik, UJ - Kraków ), Tadeusz Tołwiński (1887 
– 1951; urbanista, Warszawa). Wielu z nich rozwijało też działalność społeczną, pełniło funkcje 
publiczne, polityczne, a w czasie okupacji z narażeniem życia realizowało postawy 
patriotyczne angażując się w ruch oporu w strukturach Armii Krajowej oraz w naukową i 
dydaktyczną działalność konspiracyjną. W świadomości Polaków profesor uniwersytecki 
cieszył się więc najwyższym autorytetem intelektualnym i moralnym jako przedstawiciel 
elitarnej grupy „zaufania publicznego”.  

Ryc. 449, 450, 451, 452, 453, 454. Polscy uczeni, profesorowie XX w. w okresie Polski międzywojennej  
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i pierwszych dekad 2 poł. XX w. Od lewej: Stefan Banach; Kazimierz Bartel; Stefan Bryła; Walery Goetel; 
Tadeusz Tołwiński; Władysław Szafer. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Warto podkreślić równocześnie, że ówcześni profesorowie realizowali nadrzędną 

zasadę autorytetu prawdy ponad autorytetem (własnej) osoby. Wśród cech niezbywalnych 
polskich uniwersytetów z wiodącym wśród nich Uniwersytetem Jagiellońskim pozostawały: 
profesjonalizm, rzetelność, autonomia uniwersytetów, wspólnota studentów i profesorów i 
nauczanie w relacji mistrz – uczeń, różnorodność i oryginalność badań, honorowa rywalizacja 
w badaniach, „dobry obyczaj” (zestaw obowiązujących, powszechnie przyjętych zasad 
etycznych), decydująca rola profesorów i rad wydziałów dla wytyczania merytorycznych 
obszarów działalności. Strukturę organizacyjną opierano o wydziały i działające w ramach nich 
katedry, tworzone indywidualnie dla wybitnych uczonych. Awanse naukowe osadzono w 
stabilnym systemie pozyskiwania doktoratu i habilitacji (stopnie naukowe) oraz tytułów 
naukowych: profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. 

Realizowanemu w Polsce europejskiemu modelowi uniwersyteckiemu stale 
towarzyszyła świadomość szczególnie wysokiego poziomu profesjonalizmu obszarów 
badawczych, ich pełnej elitarności. Ten  najwyższy pułap „wtajemniczenia” ludzi nauki 
oznaczał, że w zakresach powszechnych, w płaszczyźnie zwyczajnego funkcjonowania 
systemów instytucji publicznych oraz organizowania kontroli ich działalności - badania 
naukowe wymykają się z możliwości standardowego weryfikowania ich jakości. Bo tak na 
prawdę, tylko autor rozprawy naukowej wie na ile rzetelnie ją przygotował, w tym na ile 
uczciwie przeprowadził szczegółowe badania. Dla pełnego sprawdzenia jakości badań 
niezbędne byłoby powtórzenie przez innego specjalistę w całości tych badań. Istotny 
pozostawał również problem wykorzystywania wyników badań dla dobra społeczeństwa lub w 
działaniach pozbawionych zasad moralnych, tj. dla destrukcji czy nawet zagłady jednostek, 
grup społecznych, etnicznych, całych narodów. To z takich właśnie uwarunkowań, 
nierozerwalnie związanych z działalnością naukową i kształceniem kolejnych pokoleń elit 
intelektualno-naukowych, wykrystalizowała się zasada dopuszczania do badań naukowych (i 
nauczania metod tych badań) osób cieszących się nieskazitelnością moralną. Przy 
awansach w ramach „karier” akademickich (uniwersyteckich) tradycyjnie więc kryterium 
fundamentalnym pozostawały aspekty moralne, na równi z walorami intelektualnymi i 
osiągnięciami merytorycznymi (a nawet ponad nimi). 

 

II WOJNA ŚWIATOWA (okupacja niemiecka i sowiecka) 
 
  Wybitne akademickie osiągnięcia tego okresu brutalnie przerwane zostały okupacjami: 
hitlerowską i sowiecką w ramach II wojny światowej (1939 – 1945). Okupanci równolegle z 
akcjami biologicznego wyniszczania narodu polskiego, ze szczególną siłą uderzyli w elity 
intelektualne i wprost w kulturę polską. I tak dotknięci zostaliśmy sławetną „Sonderaktion 
Krakau”. W dniu 6.11.1939 władze niemieckie zajętego przez nich Krakowa w 
bezprecedensowy w historii kultury zachodniej sposób dokonały podstępnego aresztowania 
zebranych w auli Collegium Novum, wszystkich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
kilku z Akademii Górniczej i wywiezienia ich do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. 
Wiosną 1940 roku miała natomiast miejsce zbrodnia Katyńska, gdy z rozkazu Stalina 
uwięziono i rozstrzelano tysiące przedstawicieli elity naszego narodu: wojskowych i innych 
kluczowych służb państwowych, inteligencji. Heroicznymi postawami środowisk akademickich 
w okresie okupacji niemieckie w czasie II wojny światowej, uniwersyteckie ośrodki naukowe 
utrzymały w formule konspiracyjnej ciągłość polskich tradycji naukowych i nauczania 
uniwersyteckiego (tajne nauczanie).  
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Ryc. 455, 456, 457, 458, 459. Zbrodnie okupantów z okresu II wojny światowej dokonane na narodzie polskim. 
Od lewej: żołnierz niemiecki na tle wież katedry na Wawelu;  „Sonderaktion Krakau”, widok na fasadę Collegium 
Novum z oknami auli oraz oficerowie niemieccy w auli UJ; zbrodnia Katyńska, kadr z filmu A. Wajdy „Katyń” oraz 

dwa fragmenty archiwalnych zdjęć odkrywania dołów śmierci w Katyniu.  Ryc. 455, [z:] Krakau ein bildbuch, 
wydaw. „Buchverlag Deutscher”, Krakau 1944, fot. 73; ryc. 456, z lewej fot. A. Mitkowska, z prawej fotografia 

archiwalna skopiowana z INTERNETU; ryc. 457 – 459, fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
POLSKIE UCZELNIE i NAUKA po II WOJNIE ŚWIATOWEJ (PRL) 

 
 Okaleczone dotkliwymi stratami osobowymi i ekonomicznymi środowisko akademickie 
podjęło w 1945 roku codzienną działalność w uczelniach państwowych, realizując 
międzywojenne modele uniwersyteckie. Pomimo pełnej politycznej izolacji kraju od środowisk 
zachodnioeuropejskich (zabójczej dla rozwoju nauki) w dalszym ciągu specjaliści polscy 
zyskiwali prestiż międzynarodowy, (np. prof. Kazimierz Michałowski, archeolog, Warszawa; 
prof. Jan Zachwatowicz, historyk architektury i konserwator zabytków, Warszawa; 
profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego: Stanisław Pigoń i Juliusz Kleiner, poloniści; 
Stanisław Kutrzeba, historyk prawa; Władysław Konopczyński, historyk; Henryk 
Niewodniczański, fizyk jądrowy; Jan Dąbrowski, historyk; wspominany już Władysław Szafer, 
botanik; Władysław Wolter, twórca krakowskiej szkoły nauk penalnych; Jan Gwiazdomorski, 
cywilista; Stefan Szuman, psycholog; a wreszcie Karol Wojtyła, późniejszy papież - św. Jan 
Paweł II. Dodajmy, że dla okresu „międzywojennego” i Polski powojennej podano tu tylko 
niektóre, przykładowe nazwiska. Pełny zestaw wybitnych polskich uczonych XX wieku jest 
znacznie obszerniejszy. Ciągłość wysokiego poziomu akademickiego utrzymywano wysiłkiem 
pokolenia „przedwojennego”, do lat 60 -tych XX w. A wielu emigrujących z Polski absolwentów 
polskich uczelni z powodzeniem wybijało się wtedy zawodowo i naukowo w różnych krajach 
całego świata.  

Ryc. 460, 461, 462, 463, 464, 465. Niektórzy wybitni uczeniu polscy połowy XX wieku. Od lewej profesorowie: 
Kazimierz Michałowski; Jan Zachwatowicz; Stanisław Pigoń; Juliusz Kleiner; Władysław Konopczyński; Stanisław 

Kutrzeba. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Stopniowo jednak nasilały się (zapoczątkowane w 1948 roku) działania władzy 
komunistycznej na rzecz osłabiania pozycji środowisk naukowych, ich siły intelektualnej i 
prestiżu społecznego. Szykanowano najwybitniejszych profesorów, wielu usuwając z 
uniwersytetów (w tym z UJ m.in. Romana Ingardena, światowej sławy filozofa; historyka 
Władysława Konopczyńskiego i ekonomistę Adama Krzyżanowskiego). Konsekwentnie 
reformowano również struktury uczelniane i zasady awansów naukowych, wprowadzając 
(pomimo protestów środowisk naukowych) modele organizacji nauki i szkolnictwa wyższego 
obowiązujące w ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), takie jak: 
rozdrabnianie uniwersytetów, wprowadzanie struktur instytutowych w miejsce katedr, 
likwidacja wydziału teologicznego w UJ, okresowa likwidacja habilitacji. Środowiska 
akademickie wikłano w kolaborację z reżimem komunistycznym, a osoby niezależne 
bezwzględnie szykanowano, blokując m.in. należne im awanse naukowe. Systematycznie 
wprowadzano koncepcje tzw. światopoglądu naukowego, tj. obligatoryjnego eliminowania z 
„przestrzeni uczelnianych” postaw chrześcijańskich i nauczanie kościoła Katolickiego.  W 
konsekwencji ustalono, że wręcz nie wolno w ramach awansów naukowych w uczelniach 
akademickich brać pod uwagę postaw moralnych kandydatów.  

Co więcej organizowano spektakularne akcje szkalowania wybitnych przedstawicieli 
nauki polskiej (w tym m.in. rzucania pod adresem osób związanych w czasie wojny z AK i po 
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wojnie z kościołem Katolickim oskarżeń o kolaborację z okupantem hitlerowskim). Nota bene 
wątek ten agresywnie powrócił, wprowadzony do opinii publicznej (i do Internetu) ledwie 
kilkanaście lat temu (casus krakowskiego „Ostinstitut” – „Institut für Deutsche Ostarbeit”). 
Wszystkie te działania prowadziły do eliminowania z „przestrzeni publicznej” pochwały postaw 
wysoce etycznych i po prostu ośmieszania elit społecznych, uderzając również w autorytety 
naukowo-moralne profesorów już nie żyjących, a więc odzierając naród polski z pięknych 
wartości kulturowych (historycznych), w tym z pamięci o najwybitniejszych osobowościach 
przeszłości i wyznawanych przez nich wartości.  

Ryc. 466, 467, 468, 469.  Dokumentacje wojennych i powojennych postaw Polaków. Z lewej: okładki dwóch 
publikacji obalających pomówienia o kolaborację polskich naukowców z okupantem niemieckim, w ramach 
„Ostinstitutu” działającego w Krakowie w czasie II wojny światowej. Z prawej: przykładowe karty dotyczące 

współpracy z reżimem komunistycznym w okresie PRL –u, przechowywane w IPN (Instytut Pamięci Narodowej). 
Dwa skany oryginalnych okładek publikacji; karty współpracy skopiowane z INTERNETU   

 
STAN UNIWERSYTETÓW i NAUKI POLSKIEJ w 2 połowie XX w. 

 
Ostatecznie  w całym okresie PRL-u (Polska Rzeczpospolita Ludowa), poza 

pojedynczymi przypadkami nagminne było, wspomniane już blokowanie karier osób nie 
współpracujących z reżimem komunistycznym. Ten długotrwały stan ograniczania także i 
autonomii uniwersytetów prowadził do pogłębiania się sytuacji patologicznych, których lista 
stała się długa i wielopłaszczyznowa. W miarę postępujących dekad 2 połowy XX wieku, wraz 
z naturalnym odchodzeniem ze środowisk akademickich profesorów, którzy swą aktywność 
naukową rozpoczęli jeszcze w Polsce międzywojennej, środowiska akademickie zaczęły gubić 
w swej „zbiorowej pamięci” istotę utrwalonych wielowiekową tradycją koncepcji 
funkcjonowania ośrodków uniwersyteckich. Analizie stanu polskiego szkolnictwa wyższego w 
początku XXI wieku  poświęcona została niedawno konferencja naukowa Akademickiego 
Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie (Kraków 18 kwietnia 
2012), której merytoryczną relację zawarto w publikacji Nauka Polska. Prawda jest 
najważniejsza, Kraków 2012 (patrz bibliografia). Wśród zjawisk szczególnie niepokojących w 
tym miejscu wspomnijmy przykładowo: stale postępujące osłabianie autorytetu profesora; 
opanowanie uczelni przez absurdalne przerosty administracyjne, a w konsekwencji 
pozbawianie kadry naukowej realnego czasu na prowadzenie badań naukowych. Szczególnie 
groźny jest rysujący się dość wyraźnie upadek „dobrego obyczaju” w nauce a nawet 
wyeliminowanie postaw wysoce moralnych jako niezbędnych w środowiskach akademickich. 
Nieustające próby reformowania szkolnictwa wyższego często owocują obniżaniem poziomu 
nauki i jej nauczania. Wprowadzane są bezmyślne próby ujęcia „jakości nauczania” w 
narzucane ramy administracyjne. Także kryteria awansów naukowych podlegają nieustającym 
zmianom i sprowadzaniu ich do czynności biurokratycznych.  

Ciągle nie wypracowano sprawiedliwego, generującego faktyczny rozwój, finasowania 
badań naukowych. Rozpowszechnia się kierowanie wysiłków młodszej kadry naukowo-
dydaktycznej na „kombinowanie”, jak uzbierać wymagane „punkciki”. Odnotować można 
nawet próby kupowania (sic!) publikacji w wydawnictwach punktowanych (a punkty 
przyznawane są wydawnictwom wedle „widzi mi się” bliżej nie określonych decydentów). 
Przypomnijmy w tym miejscu, że mechanizmy tradycyjne, działające jeszcze kilkanaście lat 



 

137 
 

temu sprowadzały się do działań uznanych przez środowiska naukowe prestiżowych instytucji 
i wydawnictw (posiedzenia naukowe w PAN, oficjalne naukowe wydawnictwa poszczególnych 
dyscyplin i specjalności naukowych) oraz systemu recenzowania prac składanych do druku. 
Pojawiły się decyzje konkretnych rad wydziałów (2013), iż wydziałowe publikacje naukowe 
drukowane będą wyłącznie w języku angielskim (sic!). Trudno nie skomentować, że takiego 
ruchu, eliminującego oficjalnie w naszym kraju język polski nie udało się w pełni przeprowadzić 
nawet zaborcom i okupantom. Nastąpiła biurokratyzacja ocen okresowych (ustawowo 
obligatoryjnych) sprowadzanych do bezdusznych systemów punktowych. Tymczasem 
oczywiste jest, że poziom naukowy młodych pracowników najlepiej zna bezpośredni 
przełożony – profesor (opiekun naukowy). W uczelniach przyjęto jednak zasadę, że kierownik 
zakładu (katedry) na pewno oceniać będzie niesprawiedliwie i nieuczciwie. Trudno oprzeć się 
skojarzeniu, że jeśli tak, to profesor w ogóle nie powinien wchodzić na salę wykładową, bo kto 
właściwie sprawdzi czy przekazuje wiedzę rzetelną, czy bałamutną  – na pewno nie studenci 
(których nota bene przymusza się do oceniania profesorów), bo ci uczą się  przecież dopiero 
(od wykładowców) skomplikowanych treści merytorycznych. 

 
PRZYCZYNY DZISIEJSZYCH PATOLOGII 

 
Wspomniane wyżej pogłębiające się negatywne zjawiska (patologie) stanowią odbicie 

i konsekwencję ciągłych, ponad 200 –letnich na terenach Polski, destrukcyjnych  działań 
zaborców i okupantów. I choć stały, świadomy konstruktywny opór elit społecznych przez wiele 
lat zapobiegał zniszczeniu polskiego modelu akademickiego, prowadząc do przenoszenia z 
pokolenia na pokolenie europejskich tradycji nauczania uniwersyteckiego – to ostatecznie 
okresy zniewolenia trawy na tyle długo, że mądra „pamięć” narodu stopniowo zaczęła zanikać. 
Szczególnie ważne, drastycznie negatywne konsekwencje przyniósł powojenny okres PRL-u, 
a w tym czas „stanu wojennego” (1981 – 1984). Zderzenie przebłysku wolności po „sierpniu” 
1980 roku i powstaniem NSZZ Solidarność (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy) z 
ponurymi realiami „stanu wojennego”, zabiło w społeczeństwie nadzieję, generowało postawy 
zniechęcenia przechodzące w próby „ułożenia życia” w zaistniałej rzeczywistości lub „emigracji 
wewnętrznej”. Zrezygnowano z pielęgnowania tradycji „dwudziestolecia międzywojennego”, 
zapominano nauczanie papieża, św. Jana Pawła II. To właśnie w latach 1982-88 środowiska 
uczelniane stały się bardziej niż wcześniej podatne na podejmowanie form „współpracy” z 
aparatem bezpieczeństwa, a w środowisku wspólnot akademickich zarysował się nie 
występujący wcześniej rozłam na linii współpracujący – nie współpracujący z władzą 
komunistyczną. 

Ryc. 470, 471, 472, 473, 474. Wprowadzenie „stanu wojennego” w Polsce, 13 grudnia 1981. Fotografie 
archiwalne, skopiowane z INTERNETU 

 
Nieudana „lustracja” środowisk akademickich (kwiecień 2007), przeprowadzona, po 

czym natychmiast (2007) anulowana postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego, pogłębiła 
te podziały, które choć zakamuflowane, to mocno rysują się w życiu codziennym uczelni 
akademickich obecnie, tworząc ostre napięcia i sytuacje konfliktowe. Powszechna społeczna 
apatia „stanu wojennego” zespolona z krystalizującymi się możliwościami wolnorynkowymi, po 
zmianach politycznych 1989 roku dającymi szansę wydobywania się z wszechobecnej biedy i 
szarzyzny życia doprowadziły do stanu, w którym wielu wartościowych przedstawicieli 
środowisk akademickich odstawiło na bok zasadę traktowania tego zawodu jako powołanie i 
służbę krajowi na rzecz pogoni za namiastkami dobrobytu materialnego. 
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Utrwalający się w PRL-u w drodze długotrwałych procesów propagandowego 
oddziaływania na kolejne pokolenia  stan eliminowania z życia publicznego systemu wartości 
i zasad moralnych opartych na nauczaniu kościoła Katolickiego, w zderzeniu z lansowanymi 
po 1989 roku postawami liberalizmu gospodarczego, doprowadził do sytuacji wszechobecnej 
bezideowości kadry uczelnianej. W miejsce zasad elementarnych i klarownych wprowadzane 
są aktualnie szczegółowe przepisy tworzące „instrukcje – procedury” postępowania tzw. 
etycznego dla coraz to nowych sytuacji szczegółowych, trudne do kontrolowania, a 
równocześnie łatwe do ich obchodzenia w ramach „luk prawnych”. 

Zachłyśnięcie możliwościami „wolnego rynku” i rysującym się stanem dobrobytu 
ekonomicznego oraz wejście w struktury europejskie wygenerowały rozprzestrzeniające się 
próby (wymuszanie) zmiany uczelni w przedsiębiorstwa zarobkowe. Pewne, ograniczone 
formy zarobkowania instytucji uniwersyteckich są oczywiście dopuszczalne, możliwe i 
potrzebne. Paradoksalnie, to w czasach PRL-u w uczelniach technicznych działały sensownie 
„gospodarstwa pomocnicze”, dające możliwość zarobkowego realizowania badań 
stosowanych, wykonywanych „pod szyldem” uczelni i z wykorzystaniem specjalistycznej 
aparatury uczelni, przez jej pracowników, a na zamówienie przemysłu i struktur społecznych 
kraju. 

Patologiczne przerosty administracji uczelnianej, ukształtowane już w PRL-u, a służące 
wtedy w znacznym stopniu (choć oczywiście nie w całości) dla inwigilacji środowisk 
naukowych, obecnie rozrastają się dla formalnego pilotowania finansowanych za pieniądze 
„unijne” przedsięwzięć i programów (absurdalnie zwanych „projektami”). W grupie tej, za 
przyzwoleniem najwyższych czynników państwowych ugruntowuje się pozycja administracji 
jako instancji decyzyjnej i kontrolującej obszary badań naukowych i koncepcje merytoryczne 
prowadzonych zajęć dydaktycznych. Kadra profesorska i pomocnicza, z powodzeniem 
niestety sprowadzana jest do roli ubezwłasnowolnionej, przymuszonej do działań rutynowych, 
pomocniczej siły nauczycielskiej. Ostatnio dotknęliśmy sytuacji, gdy wręcz zabronione staje 
się rzetelne, akademickie (a więc oryginalne i różnorodne) nauczanie studentów. 

Po 1989 roku pojawił się „szał” likwidowania wszystkiego co funkcjonowało w okresie 
PRL-u, podczas gdy to wtedy właśnie wysiłkiem powojennej kadry profesorskiej wiele zasad i 
sposobów działania udawało się utrzymać w kształcie logicznym i  perfekcyjnym. 
Doprowadzono np. do zaniku działalności komisji naukowych PAN kontynuujących znakomicie 
aktywność PAU, podczas gdy prawdziwie komunistyczny relikt stanowiły, niektóre tylko, 
instytuty PAN (a nie komisje naukowe). Podjęto walkę z docentami pod hasłami usunięcia 
docentów „marcowych” (co faktycznie było PRL –owską patologią), zapominając, że albo już 
nie żyją lub przeszli na emerytury.  Ponad 20 lat temu nastąpiła więc ustawowa likwidacja 
stanowiska docenta przypisanego do stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz 
zlikwidowano dwa szczeble tytułu profesorskiego (nadzwyczajny i zwyczajny),  co 
doprowadziło do zatarcia wyrazistości hierarchii stopni i tytułu naukowego. Nastąpiło 
żonglowanie stopniami, tytułami i stanowiskami (tytuły prof. nzw. i zw., zamienione na jeden 
tytuł, a za to utworzono dwa stanowiska służbowe polegające na zróżnicowaniu pensji za 
wykonywanie podobnych obowiązków, stanowisko prof. nzw. przypisano dr habilitowanemu). 
W wyniku tych zabiegów znaczna część kandydatów do tych stopni, tytułów i stanowisk, 
aktualnie w ogóle nie zdaje sobie sprawy o co właściwie się ubiega! Kryteria awansów ulegają 
ciągłym zmianom, podczas gdy uzyskanie poziomu profesorskiego wymaga zazwyczaj 30 –  
40 lat konsekwentnej (i stabilnej) pracy.  

Obecnie obowiązująca struktura zatarła istotną różnicę kompetencyjną pomiędzy 
stopniem naukowym dra habilitowanego a profesorem tytularnym. Nagminnie mylone jest 
stanowisko prof. nzw. (tzw. uczelnianego) z faktycznym tytułem profesorskim. Prowadzi to do 
sytuacji konfliktogennych w bieżącym życiu uczelni, wydziałów oraz otwiera furtkę dla 
nieprawidłowego wykorzystywania kompetencji naukowych grupy profesorów tytularnych (np. 
marginalizowanie niektórych profesorów na rzecz lansowania pozycji wybranych doktorów 
habilitowanych, występujących w działaniach opiniotwórczych czy oceny dorobku naukowego 
jako „profesorowie”). Ostatecznie więc samo środowisko akademickie obniża prestiż tytułu 
profesorskiego. Równocześnie ze strony czynników rządowych wprowadzane były zmiany 
stale pogłębiające mechanizmy obniżania rangi profesora – nauczyciela akademickiego. 
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Przykładowo wkrótce po przełomie politycznym 1989 roku zlikwidowano, utrzymany w PRL –
u w ciągłości tradycji z okresem „dwudziestolecia międzywojennego” status pracownika 
państwowego przysługujący kadrze naukowo-dydaktycznej. Status ten artykułował dobitnie 
rangę społeczną, ale i służebność dla kraju szeroko rozumianego zawodu „nauczyciela 
akademickiego” (i profesora akademickiego). 

Postawy powodujące obniżanie prestiżu profesora w pewnym stopniu wynikają także 
z powstałej (tu przyczyny są bardzo złożone, na pewno nie demograficzne) w ostatniej 
dekadzie XX wieku „luki pokoleniowej” w ramach zasobów kadry profesorskiej (dr 
habilitowanych i  profesorów tytularnych, uzupełnianych w trybie nieco przyspieszonym w 
początku XXI w.). „Luka” ta pogłębiła mechanizmy przerwania ciągłości dobrych tradycji 
środowisk akademickich. W obecnych składach rad wydziałów zasiadają, dominujący 
procentowo doktorzy habilitowani i profesorowie, którzy nigdy nie uczestniczyli w obradach 
wspólnie z profesorami pokolenia powojennego - a więc pamiętającymi modele akademickie 
Polski „dwudziestolecia międzywojennego”. Dość powszechne stają się więc w takich radach 
wydziału inicjatywy do opracowywania modeli działań, dawno już opracowanych i z 
powodzeniem w przeszłości stosowanych, tylko przez  środowisko całkowicie zapomnianych.  

 
NIEZBĘDNE KIERUNKI DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH 

 
 Zdestabilizowane struktury instytucjonalne i środowiska naukowe ciągle czekają na 
działania naprawcze. Obecnie trwają rozmaite próby przywracania tradycyjnej rangi 
uniwersytetów przy równoczesnym wprowadzeniu wątków nowych, odpowiadających na 
uwarunkowania zmieniających się realiów świata współczesnego. W całej złożoności 
niezbędnych reform szczegółowych, dość trudnych do precyzyjnego ich wytyczenia, kilka 
założeń naczelnych wydaje się oczywiste. Zdaniem autorki należało by 1. uruchomić 
długotrwałe procesy odbudowania świadomości środowisk akademickich, ze szczególnym 
uwzględnieniem młodszego pokolenia (asystenci, adiunkci) w zakresie rozumienia istoty 
nauki, badań naukowych i szkolnictwa akademickiego oraz prawidłowych zasad jego 
funkcjonowania, modelu postaw pracownika nauki i dydaktyka akademickiego; 2. niezbędne 
jest odbudowanie powszechności postaw moralnych i uczciwości jako wartości nadrzędnej 
(wiodącej), w polskich realiach kulturowo-historycznych z uwzględnieniem nauczania kościoła 
Katolickiego; 3.  przywrócenie służebnej roli administracji uczelnianej w stosunku do grupy 
pracowników naukowo-dydaktycznych jako jedynych uprawnionych do wytyczania kierunków 
badań naukowych i budowania programów nauczania na rozmaitych kierunkach studiów i 
autorskiego opracowywania oryginalnych programów dla poszczególnych przedmiotów 
specjalistycznych; 4. przywrócenie autonomii merytorycznej w poszczególnych dziedzinach, 
dyscyplinach specjalnościach i kierunkach nauczania, a więc wyeliminowanie mechanizmów 
administracyjnego narzucania ram i szczegółów działań naukowych i dydaktycznych, 
bezsensownie ujednoliconych dla wszystkich dziedzin, dyscyplin, specjalności; 5. 
przywrócenie autorytetu profesora – nauczyciela akademickiego jako „zawodu zaufania 
publicznego”, oraz profesora jako wybitnego specjalisty nastąpi (zdaniem autorki) 
automatycznie po pełnym zrealizowaniu programu naprawczego; 6. staranne rozdzielenie 
zasad postępowania (formalnie istniejące) dla kursów zawodowych i studiów pomaturalnych 
zawodowych od zasad nauczania uniwersyteckiego mającego kształcić elity intelektualne, 
gotowe do podejmowania zadań pionierskich, nie mieszczących się w żadnych schematach. 

 
KONKLUZJA 

  
Na koniec tego fragmentu rozważań podkreślmy, że w ramach polskich realiów, 

pomimo kilkuwiekowych w naszej historii niesprzyjających uwarunkowań politycznych i 
ekonomicznych, polscy przedstawiciele różnych nauk (zarówno technicznych, jak i 
humanistycznych, przyrodniczych, czy społecznych, medycznych itd.) wielokrotnie wpisali się 
w historię europejskiej (i światowej) nauki postaciami i osiągnięciami najwybitniejszymi, 
ponadczasowymi. Obraz ten uzupełniają również znakomici twórcy – artyści sztuk 
plastycznych, literaci, społecznicy, politycy, myśliciele (filozofowie, teolodzy). Zarówno w 
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polskich jak i europejskich uwarunkowaniach, nie do przecenienia pozostaje również 
społeczna ranga aktywności kościołów chrześcijańskich, w tym kościoła Katolickiego (m.in. 
kulturotwórcza działalność benedyktynów, cystersów, jezuitów, franciszkanów). Na szczęście 
ciągle wiele doktoratów i rozpraw habilitacyjnych osiąga wysoki poziom merytoryczny, a uczeni 
polscy często zyskują sukcesy odnotowywane w skali międzynarodowej. 

Symbolicznym potwierdzeniem polskiej myśli naukowej i twórczej stało się w dalszej i 
bliższej przeszłości uhonorowanie niektórych Polaków „nagrodą Nobla”. Są to w kolejności 
chronologicznej: 1. Maria Skłodowska-Curie (dwukrotnie), w dziedzinie fizyki, oraz w 
dziedzinie chemii (1903, 1911); 2. Henryk Sienkiewicz, w dziedzinie literatury (1905); 3. 
Władysław Reymont, w dziedzinie literatury (1924); 4. Czesław Miłosz, w dziedzinie literatury 
(1980); 5. Lech Wałęsa, nagroda pokojowa (1983); 6. Wisława Szymborska, w dziedzinie 
literatury (1996). Ponadto dziesięciu laureatów, z dziedzin: fizyki, medycyny, literatury, chemii, 
ekonomii oraz  nagrody pokojowej, urodzonych było na terytoriach naszego kraju i pochodziło 
z rodzin polsko-żydowskich. 

 
* * * 

 
5. „Warsztat naukowy” w pracach architekta krajobrazu 

 
UWAGI WSTĘPNE 

 
Nauka jest częścią kultury i stanowi ciągłość narodową. Naród i państwo bez kultury 

nie istnieją. Zatem naród musi pracować nad sobą, podnosząc swoją kulturę tak wysoko, by 
być partnerem dla innych państw1. Takie myśli sformułował w swoim Zarysie historii Polski, 
(1925, s. 489), Anatol Lewicki (1841 – 1899), historyk mediewista, profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, reprezentujący „krakowską szkołę historyczną” (por. rozdz. II.4., s. 132). Gdy 
zestawimy je z rozumieniem istoty krajobrazów, które stanowią wymierny, specyficzny  zapis 
długotrwałych tendencji i następujących po sobie przemian, czyli faz ewolucji cywilizacyjnej 
(…), odzwierciedlają uwarunkowania i odmienności lokalne, charakterystyczne dla różnych 
regionów. Stają się przestrzenną, namacalną „pamięcią narodów”, świadectwem ich dziejów i 
tradycji (patrz tom I, rozdz. I.4, s. 18), to oczywiste staje się, że uprawiając zawód „architekta 
krajobrazu” jesteśmy nie tylko inżynierami, przyrodnikami, ogrodnikami, projektantami piękna 
rozmaitych terytoriów, ale po prostu przedstawicielami szeroko rozumianej nauki. Stąd 
znajomość historii rozwoju myśli badawczej, współczesnego organizowania badań naukowych 
i stosowanych metod dla wykonywania naszego zawodu jest po prostu całkowicie podstawowa 
i niezbędna. Zagadnieniom historii, polskich realiów i współczesnych zadań „architektury 
krajobrazu” autorka podręcznika poświęciła odrębną rozprawkę: Anna Mitkowska, Nauka dla 
budowania jakości życia na przykładzie „architektury krajobrazu”, [w:] „Nauka polska. Prawda 
jest najważniejsza, „Środowisko akademickie a świadomość obywatelska współczesnych 
Polaków”;  II konferencja Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, Kraków 2013, skład i druk „Quartis”. 

Z takich oto uwarunkowań na kilku najbliższych stronach przedstawione zostaną 
przydatne dla Studentów uwagi dotyczące osadzenia „architektury krajobrazu” w obszarach 
badań naukowych, z uwzględnieniem jej cech specyficznych. Sporo miejsca zajmą rozważania 
dotyczące dociekania „tradycji miejsca” (por. tom I., rozdz. I.1, s. 2) dla obiektów 
krajobrazowych, w tym elementów studium historyczno-kompozycyjnego, a także uwagi do 
metodyki i warsztatu naukowego. 
 

MIEJSCE „ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU” wśród NAUK WSZYSTKICH 
 

Z założeń greckich, rzymskich i późniejszego średniowiecznego oraz nowożytnego 
kształtowania koncepcji rozumienia nauki oraz jej systematyki kompetencyjnej (por rozdz. II.3, 

                                                           
1 Cytat powtórzono, [za:] Wojciech Mitkowski, Uwagi o kierunkach zmian szkolnictwa wyższego w Polsce [w:] 
„Nauka polska…, 2012, op. cit., s. 65 (por. rozdz. II.4., s. 136). 
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s. 121), obecnie wyodrębnia się cztery podstawowe kategorie (obszary)  badań naukowych: 
1. nauki teoretyczne operujące metodami hipotetyczno-dedukcyjnymi (wnioskowanie od ogółu 
do szczegółów), oraz metodami właściwymi takim dyscyplinom jak: matematyka, logika 
(filozofia), statystyka, geometria, częściowo fizyka; 2. nauki obserwacyjno-opisowe 
prezentujące systematyki i klasyfikacje zjawisk natury, takie jak: botanika, zoologia, chemia 
ogólna, astronomia, a posługujące się indukcją (wnioskowanie prowadzące do uogólnień na 
podstawie analiz szczegółowych); 3. nauki eksperymentalne, obejmujące badania 
doświadczalne struktur nieożywionych i ożywionych; 4. nauki aplikacyjne, tj. obszary 
badawcze służące modyfikowaniu otaczającego nas świata, prowadzone dla rozwiązywania 
konkretnych, realnych problemów. Współcześnie nazywane są one naukami stosowanymi. 
Badania teoretyczne w trzech pozostałych grupach stanowią nauki podstawowe, pozostając 
fundamentem i trzonem rozwoju myśli naukowej. Z punktu widzenia stosowanych metod 
badawczych (metodyka nauk), we wszystkich wymienionych tu kategoriach nauki zmierza się 
do tworzenia klarownych, prostych działań modelowych, właściwych poszczególnym 
dziedzinom, dyscyplinom i specjalnościom badawczym. W uszczegółowieniach przytoczonej 
tu klasyfikacji, często wyodrębnia się jako samodzielne grupy: 1. nauki prawne, polityczne, 
teologiczne, historyczne, ekonomiczne, filologiczne, socjologiczne operujące analizami 
„śledczymi”, dochodzeniem do obrazu prawdziwego w wyniku logicznych procesów 
myślowych, i ich opisywaniem; 2. nauki fizyczne, tj. dotyczące świata zmysłowego; 3. nauki 
naturalne (przyrodnicze) obejmujące świat organiczny i nieorganiczny; 4. nauki 
humanistyczno-społeczne (opisowe), takie jak etnologia, antropologia, socjologia, 
psychologia, ekonomia, prawo; 5. nauki o Ziemi; 6. nauki matematyczne, mające liczne 
zastosowania we wszystkich wcześniej wymienionych obszarach, dyscyplinach. Należy 
podkreślić, że pomimo wielowiekowych starań zmierzających do w pełni klarownych i 
logicznych podziałów różnych dziedzin, dyscyplin i specjalności naukowych, wiele spośród 
nich wzajemnie zazębia się i występuje w kilku kategoriach systematyki równocześnie.  

W Polsce obowiązuje obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. (stan aktualny, 2017) w sprawie obszarów 
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 30 
sierpnia 2011.179.1065) - niżej podany podział na OBSZARY, DZIEDZINY i DYSCYPLINY 
naukowe. Natomiast specjalności w ramach dyscyplin przyznawane są wedle ustaleń 
poszczególnych, odpowiednich, uprawnionych rad wydziałów. 
[1.] OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH:  
dziedzina nauk humanistycznych, (dyscypliny): 1) archeologia; 2) bibliologia i informatologia; 3) etnologia; 4) 

filozofia; 5) historia; 6) historia sztuki; 7) językoznawstwo; 8) kulturoznawstwo; 9) literaturoznawstwo; 10) nauki o 
rodzinie; 11) nauki o sztuce; 12) nauki o zarządzaniu; 13) religioznawstwo; dziedzina nauk teologicznych. 
[2.] OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH: 
dziedzina nauk społecznych (dyscypliny): 1) nauki o bezpieczeństwie; 2) nauki o obronności; 3) nauki o 

mediach; 4) nauki o polityce; 5) nauki o polityce publicznej; 6) nauki o poznaniu i komunikacji społecznej; 7) 
pedagogika; 8) psychologia; 9) socjologia; dziedzina nauk ekonomicznych (dyscypliny): 1) ekonomia; 2) 
finanse; 3) nauki o zarządzaniu; 4) towaroznawstwo; dziedzina nauk prawnych (dyscypliny): 1) nauki o 

administracji; 2) prawo; 3) prawo kanoniczne.  
[3.] OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH: 
dziedzina nauk matematycznych (dyscypliny): 1) matematyka; 2) informatyka; dziedzina nauk fizycznych 
(dyscypliny): 1) astronomia; 2) biofizyka; 3) fizyka; 4) geofizyka; dziedzina nauk chemicznych (dyscypliny): 1) 

biochemia; 2) biotechnologia; 3) chemia; 4) ochrona środowiska; 5) technologia chemiczna.  
[4.] OBSZAR NAUK PRZYRODNICZYCH:  
dziedzina nauk biologicznych (dyscypliny): 1) biochemia;  2) biofizyka; 3) biologia; 4) biotechnologii; 5) ekologia; 
6) mikrobiologia; 7) ochrona środowiska;  dziedzina nauk o Ziemi (dyscypliny): 1) geofizyka; 2) geografia; 3) 

geologia; 4) oceanologia.  
[5.] OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH:  
dziedzina nauk technicznych (dyscypliny): 1) architektura i urbanistyka;  2) automatyka i robotyka;  3) 

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; 4) biotechnologia;  5) budowa i eksploatacja maszyn;  6) budownictwo; 
7) elektronika; 8) elektrotechnika;  9) energetyka; 10) geodezja i kartografia;  11) górnictwo i geologia inżynierska; 
12) informatyka;  13) inżynieria chemiczna;  14) inżynieria materiałowa;  15) inżynieria produkcji;  16) inżynieria 
środowiska;  17) mechanika;  18) metalurgia;  19) technologia chemiczna;  20) telekomunikacja;  21) transport;  22) 
włókiennictwo.  
[6.] OBSZAR NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH i WETERYNARYJNYCH:  
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dziedzina nauk rolniczych (dyscypliny): 1) agronomia; 2) biotechnologia; 3) inżynieria rolnicza; 4) ochrona i 

kształtowanie środowiska;  5) ogrodnictwo;  6) rybactwo;  7) technologia żywności i żywienia; 8) zootechnika; 
dziedzina nauk leśnych (dyscypliny):  1) drzewnictwo 2) leśnictwo; dziedzina nauk weterynaryjnych.  
[7.] OBSZAR NAUK MEDYCZNYCH i NAUK o ZDROWIU oraz NAUK o KULTURZE FIZYCZNEJ:  
dziedzina nauk medycznych (dyscypliny): 1) biologia medyczna; 2) medycyna; 3) stomatologia; dziedzina nauk 
farmaceutycznych; dziedzina nauk o zdrowiu; dziedzina nauk o kulturze fizycznej. 
[8.] OBSZAR SZTUKI:  
dziedzina sztuk filmowych; dziedzina sztuk muzycznych (dyscypliny): 1) dyrygentura; 2) instrumentalistyka; 
3) kompozycja i teoria muzyki; 4) reżyseria dźwięku; 5) rytmika i taniec; 6) wokalistyka;  dziedzina sztuk 
plastycznych (dyscypliny): 1) sztuki piękne; 2) sztuki projektowe; 3) konserwacja i restauracja dzieł sztuki; 
dziedzina sztuk teatralnych. 

Wedle takiego schematu, w uprawnionych radach wydziałów uczelni akademickich 
przyznawane są stopnie i tytuły naukowe, co odbywa się wedle ściśle określonych kryteriów 
merytorycznych i administracyjnych. Kierunki studiów przypisywane są odpowiednio do 
uczelni posiadających kadrę naukową reprezentująca poszczególne obszary, dziedziny i 
dyscypliny naukowe. „Architektura krajobrazu” w polskich realiach legislacyjnych występuje 
jako specjalność w dyscyplinie „architektura i urbanistyka” (nauki techniczne). Pozyskiwanie 
stopni i tytułów naukowych w takiej konfiguracji możliwe jest na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej (także w Politechnikach w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku). W 
innych regionach Polski „architektura krajobrazu” pojawia się w ramach obszaru nauk 
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz sporadycznie nauk przyrodniczych (uniwersytety 
rolnicze). W ramach prowadzenia studiów I i II stopnia „architekturę krajobrazu” (zgodnie z 
ustaleniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej) umiejscowiono pomiędzy naukami technicznymi, 
rolniczo-leśnymi i sztukami pięknymi. 

 
MODELE MATEMATYCZNE w „ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU” 

 
Choć wśród studentów (a nawet kadry naukowo-dydaktycznej ) „architektury 

krajobrazu” matematyka traktowana jest marginalnie lub wręcz pomijana, to właśnie ta 
„królowa nauk” pojawia się z całą mocą w wielu specjalistycznych działaniach naszego 
zawodu. Logicznie konstruowane modele matematyczne często stanowią najlepszą drogę do 
rozwiązywania konkretnych problemów. Oczywista jest obecność matematyki w statyce 
drzew, perspektywie malarskiej, aksonometrii, technikach komputerowych, inżynierii drogowej 
i wodnej, geodezji, topografii, budownictwie, materiałoznawstwie, konstrukcjach inżynierskich, 
kosztorysowaniu. Równocześnie, w nawiązaniu do tradycji starożytnych matematyka sprzyja 
stawianiu problemów, poszukiwaniu optymalnych rozwiązań projektowych i metod 
dochodzenia do nich, z uwzględnianiem ich jednoznaczności. Zagadnienie istnienia 
rozwiązania mocno podkreślane było w teoriach optymalizacji 2 połowy XIX w., m.in. w 
ramach twierdzenia Weierstrassa (1815 – 1897). 

Ryc. 475, 476, 477, 478. Matematyka w sytuacjach krajobrazowych. Od lewej: przebieg drogi wśród zieleni 
parkowej; okazy drzew starych z zachwianą ich stabilnością; wodospad w krajobrazie „zielonym”; twierdzenie 
Charitonowa stosowane w teorii sterowania. Fotografie skopiowane z INTERNETU; wielomiany Charitonowa, 

[za:] Wojciech Mitkowski, referat PAU, op. cit. 

 
Równocześnie jednak należy z całą mocą przestrzec przed dyletanckim 

wprowadzaniem metod i modeli matematycznych do różnych obszarów współczesnego życia, 
w tym także do „architektury krajobrazu”. Struktury typu wielomiany Charitonowa (ryc. 478) 
mogą konstruować jedynie wyspecjalizowani, wybitni matematycy, a nie przypadkowe osoby, 
którym wydaje się tylko, ze są zdolne do podejmowania takich działań. Ponadto  należy 
pamiętać, że modele matematyczne odnoszą się do świata realnego. Idee (i wizje projektowe) 
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wymykają się z  możliwości zapisywania ich wzorami modelowymi. Ponad myśleniem 
matematycznym mamy bowiem zdolności intelektualne i talent twórcy (dany od Boga), który 
należy pielęgnować, rozwijać i pomnażać. Historia daje nam wiele przykładów znakomitych 
zastosowań teorii matematycznych dla rozwiązywania realnych problemów. Tak stało się np. 
ze złamaniem szyfrów niemieckiej „Enigmy” przez polskich matematyków, co doprowadziło, 
jak twierdzą specjaliści, do skrócenia działań II wojny światowej o około dwa lata. 

Gdy modele matematyczne próbują tworzyć i wcielać je w życie, nie przygotowani 
teoretycznie do takich działań urzędnicy, powstają narzędzia absurdalne, przekłamujące stan 
faktyczny. Często dziś zmierzamy do sytuacji takich jak ta opisana przez Marię Konopnicką w 
powieści dla dzieci O krasnoludkach i o sierotce Marysi: gdy bardzo mądry krasnoludek 
„Koszałek Opałek” liczył starannie, że w konkretnym roku wiosna niestety w ogóle nie 
nadejdzie, zajęty swoimi wyliczeniami matematycznymi w ogóle nie zauważył, że Pani Wiosna 
przeszła właśnie nad jego głową, rozsypując w koło piękne kwiaty. Obserwując realia 
dzisiejszej rzeczywistości, w tym także niektórych obszarów funkcjonowania uczelni  wyższych 
można odnieść wrażenie, że „metody Koszałka Opałka” wprowadzane są często. 
„Parametryzacje” operujące „macierzami” skonstruowanymi nieudolnie, bez prawidłowego 
określenia składowych, prowadzą do sytuacji, w których środowiska akademickie legitymujące 
się setkami publikacji naukowych uzyskują w ocenie ich działalności punkty ujemne. 
Przypomnijmy też, że w latach 70 –tych, 80 –tych rozpowszechniały się tendencje 
poszukiwania modeli matematycznych dla postaw i działań konserwatorskich w zakresie 
ochrony zabytków architektury, które nie dały żadnych pozytywnych efektów. I choć wybitni 
twórcy epok minionych sprawnie operowali zasadami matematycznymi, to należy pamiętać, 
że kategorie estetyczne zapisane we wzorach matematycznych, dają rozwiązania jedynie 
poprawne estetycznie, nie zapewniając wybitnych walorów jakości dzieła artystycznego. Te 
stanowią wypadkową wiedzy, możliwości intelektualnych, doświadczenia, a nade wszystko po 
prostu talentu.  

NAUKA w REALIACH „ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU” 
(studium historyczno-kompozycyjne) 

 
Istotą „architektury krajobrazu”, podkreślaną już w tomie I „Podręcznika” jest jej 

wielowątkowa interdyscyplinarność i pełne przypisanie naukom stosowanym (por. tom I, rozdz. 
I.4, s. 18). Stąd poszczególne problemy studialno-projektowe wiązane są z różnymi obszarami 
i specjalnościami naukowymi (por. tom I, rozdz. I.5, s. 28 nn – „Typologie krajobrazów”). 
Zawsze jednak konkretne obiekty krajobrazowe osadzone są w ich historii i tradycjach (por. 
tom I, rozdz. I.6, s. 41 nn). Niezbędne staje się więc poprzedzenie decyzji projektowych 
pogłębionymi studiami historyczno-kompozycyjnymi. W tym miejscu rozważań 
przedstawimy więc  charakterystyczne zagadnienia dotyczące istoty nauki w jej specyficznym 
wymiarze istotnym dla przygotowania szkicu cech badanego obiektu w jego wymiarze 
formalnym i tradycyjnym. W całym asortymencie badań szczegółowych miejsce znaczące 
zajmują: rejestracja i analiza stanu istniejącego, studia porównawcze, analizy materiałów 
kartograficznych i ikonograficznych, wyznaczenie faz historyczno-kompozycyjnych. W dalszej 
kolejności niezbędne stają się oceny wartościujące osadzone w szerszym kontekście 
przykładów porównywalnych, strefowania obszaru krajobrazowego, formułowane wytycznych 
konserwatorskich i projektowych. Dopiero po tak przeprowadzonych pracach badawczych 
można przystąpić do stawiania koncepcji ogólnych, ideowych i przygotowania projektów 
branżowych. Zwieńczeniem całości poczynań pozostaje realizacja projektu (z nadzorami 
autorskimi) oraz kształtowanie po realizacyjne wyznaczonego obszaru krajobrazowego.  
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Ryc. 479, 480, 481, 482. Przykładowe plansze studialne dla projektu rewaloryzacji nawierzchni rynku  
w Lanckoronie (pow. Wadowice), 2004. Od lewej: kontekst krajobrazowy ze strefą Światowego Dziedzictwa 

UNESCO Kalwarii Zebrzydowskiej; inwentaryzacja zieleni i topografii rynku; analizy kompozycyjne i funkcjonalne 
rynku; projekt nawierzchni rynku. Opracowanie i projekt Anna Mitkowska (ryc. 482 wykreślony przez Ninę Kos) 

 
Przypomnijmy w tym miejscu, że nauką nazywamy pozyskanie dogłębnej znajomości 

badanego obiektu, uchwycenie istoty rzeczy (prawdy) wynikające z obserwacji i studiów 
specjalistycznych, a wszystko dla poszukiwania rozwiązań optymalnych. Przekładając te 
stwierdzenia na prosty język opisujący niezbędne działania „architekta krajobrazu”, powiedzieć 
można, że nauka to skrupulatne gromadzenie wiedzy i jej ściśle logiczne porządkowanie. Jest 
to także rozwiązywanie problemów nietypowych, pozornie nierozwiązywalnych. Oddając się 
badaniom naukowym musimy poświęcać się im bez reszty, traktując swą pracę jako 
„powołanie”. Mamy niejako do czynienia z wędrówką nieprzetartymi szlakami, ze „skokiem na 
głęboką wodę” bez umiejętności pływania (którą musimy nabyć w trakcie procesu 
badawczego). Ostatecznie więc powinniśmy budować nowe teorie, konstruować rozwiązania 
modelowe, wytyczać nowe kierunki działań przez nikogo dotychczas nie wyartykułowane.  

W takim ujęciu nasuwa się dość ważna refleksja, że prawdziwie naukowych czynności 
nie da się zaplanować precyzyjnie, czego nota bene domagają się obecnie sponsorzy 
finansowania nauki. Co więcej, często najbardziej wartościowe rezultaty uzyskują genialni 
„szaleńcy”, dziwacy i indywidualiści, nie przystosowani do realiów życia w 
zbiurokratyzowanych strukturach oficjalnych instytucji badawczych. Historia nauki pełna jest 
przykładów uzyskiwania znakomitych  efektów prac naukowych prowadzonych w czasie 
nieskrępowanym przepisami i dyscypliną pracy; w kawiarniach, garażach, opuszczonych 
stodołach, w plenerze itp.  

Gdy mówimy o właściwym, obligatoryjnym studium historyczno-kompozycyjnym, choć 
często przygotowywanym w ramach dziedziny nauk technicznych, to w istocie swojej mamy 
do czynienia z rozprawą prawdziwie historyczną (czysta historia uniwersytecka), z 
elementami historii sztuki (nauki humanistyczne), a także nauk społecznych, przyrodniczych, 
rolniczych i leśnych, nauk o Ziemi – wszystko zespolone specyficznymi metodami „architektury 
krajobrazu”, w tym teorią wnętrz krajobrazowych (patrz tom I, rozdz. VI.1, s. 207 nn). W toku 
prowadzenia tych humanistycznych, często „nieostrych” rozważań do rangi fundamentalnej 
urasta konieczność pilnowania dyscypliny myślowej opartej na precyzji, konsekwencji, 
rzetelności i wprost na logice matematycznej. Jej brak prowadzi często do wniosków 
absurdalnych, trudniejszych do wychwycenia niż w naukach ścisłych (matematycznych). 
Pamiętając o zadaniu naczelnym badań konkretnego krajobrazu, czyli poszukiwaniu prawdy, 
a więc określaniu istoty „rzeczy” (jak mawiał Antonio Gaudi), należy zrozumieć sam proces 
dociekania prawdy oraz uzmysłowić sobie jakie problemy pojawiają się w tym procesie. 

Ryc. 483, 484, 485. Schematyczne zestawienie problemów poszukiwania prawdy i krytyki „źródeł”. Od lewej: 
kategorie prawdy; podstawowe kategorie źródeł historycznych; niezbędność dociekania wiarogodności źródeł 

historycznych. Opr. Anna Mitkowska 
 

 Próby konstruowania prawdziwego obrazu badanego obiektu prowadzą do sytuacji, w 
których udaje się nakreślić: 1. w pełni prawdziwy (kompletny) obraz badanego obiektu; 2. 
często jednak uzyskujemy prawdy cząstkowe, które są szczególnie groźne, gdyż pozorując 
uchwycenie istoty rzeczy, faktycznie prezentują obraz wypaczony, z zakłóconymi proporcjami 
poszczególnych jego składowych; 3. niekiedy jednak badacze przedstawiają z gruntu 
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nieprawdziwy obraz, bałamutny, wynikający niejednokrotnie ze świadomie nieuczciwych 
manipulacji faktami. Ten ostatni (w przeciwieństwie do pół prawd, czy prawd cząstkowych) jest 
stosunkowo łatwy do wychwycenia w jego nieprawdziwości. Warto ponadto pamiętać, że 
prawda jest jedna, nieprawda to fałsz. Nie ma różnych prawd dla jednego zagadnienia. Mogą 
natomiast (i powinny) pojawiać się rozmaite interpretacje szczegółowe badanego obiektu. 

Ryc. 486, 487, 488. Schematy działań zmierzających do krytyki źródeł historycznych. Od lewej: podstawowe 
pytania dla określenia wiarogodności źródeł historycznych; pytania szczegółowe dla określania wiarogodności 
źródeł historycznych; podstawowa zasada konieczności pozyskania źródeł kompletnych dla badanego obiektu. 

Opr. Anna Mitkowska 
 
 Dla wyłonienia obrazu „przekrojów historycznych” niezbędne jest zebranie 
kompletnego materiału źródłowego, tj. dokumentów z epoki oraz wszystkich późniejszych 
dotyczących badanego obiektu. Są to rozmaite archiwalia, w tym materiały piśmiennicze, 
kartograficznie, ikonograficzne, także ślady archeologiczne oraz dla  ostatnich dziesięcioleci 
także ustne relacje świadków. Dla kompleksów krajobrazowych (w tym ogrodów zabytkowych) 
fundamentalne znaczenie źródłowe ma po prostu także sam obiekt w stanie zachowanym w 
terenie (por. ryc. 484). Operując tymi, często bardzo cennymi materiałami, należy pamiętać, 
że niektóre dokumenty historyczne (piśmiennicze – rękopisy, starodruki, kartografia, 
ikonografia) nie są do końca wiarogodne. Niezbędne staje się więc przeprowadzenie tzw. 
krytyki źródeł, gdyż źródła bywają kłamliwe, zaciemniające prawdę, niekompletne, 
nieprecyzyjne, przygotowane w sposób dyletancki. W pierwszej kolejności należy 
odpowiedzieć więc na dwa podstawowe pytania: 1. czy autor dokumentu miał możliwość 
poznania prawdy; 2. czy autor dokumentu chciał przekazać prawdę, czy może miał powody 
dla jej fałszowania (np. dokumenty stanowiące podstawę naliczania podatków). 

W odniesieniu do materiałów graficznych (kartografia,  ikonografia) niezmiernie ważne 
jest ich precyzyjne datowanie, gdyż w miarę rozwoju technik mierniczych i geodezyjnych 
mamy do czynienia z mapami o zwiększającej się ich precyzji w odwzorowaniach 
topograficznych. W widokach panoramicznych, częste są nieudolności rysunkowe lub 
świadome przeskalowania wysokości elementów wertykalnych. Tu niezmiernie przydatna 
pozostaje, stosowana już w Indiach w XII wieku metoda „patrz” autorstwa uczonego 
Bhaskaraćarja, matematyka i astronoma. Polega ona na cierpliwym wpatrywaniu się w 
rysunek z pozoru mało precyzyjny i stopniowe dostrzeganie oraz zrozumienie całości 
odwzorowanej na nim struktury przestrzennej i jej elementów.   

Ryc. 489, 490, 491, 492. Przykładowe materiały źródłowe (ikonografia i kartografia historyczna). Od lewej: 
włoskie miasto Mantova w XV w.; mapa ogrodów rezydencjonalnych w Białymstoku (1808); wnętrze ogrodu 

„Arkadia” w Nieborowie, akwaforta z 1806; historyczna nowożytna panorama Gdańska. Ilustracje skopiowane  
z INTERNETU 

  
Równie ważne jest pozyskanie kompletnych materiałów historycznych. Ich zebranie 

przysparza wiele trudności, gdyż często są one rozproszone w wielu instytucjach o zasięgu 
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krajowym, ale i lokalnym, a także pozostają w rękach prywatnych. Do tego dochodzi problem 
niepełnej dokumentacji historycznej, wynikający z wielu uwarunkowań, takich przykładowo jak: 
niemożność ich przechowywania; przypadkowe zniszczenia zasobów w wyniku działań 
wojennych i w klęskach żywiołowych; świadoma rezygnacja ze sporządzania dokumentów 
(konspiracja); zamierzone niszczenie dokumentów (działania wojenne, konspiracja, celowe 
fałszowanie historii); patrz ryc. 487.  

Ryc. 493, 494, 495, 496. Zmienne granice Pomorza Zachodniego w przekrojach historycznych. Od lewej: w X/XI 
w.; w XV w.; w 1905 roku; w 2 poł. XX w. i pocz. XXI wieku. Mapy skopiowane z INTERNETU 

 
Istotna jest nie tylko historia samego badanego obszaru krajobrazowego, lecz jego 

osadzenie w regionie, w całym kraju, w Europie, a nawet w świecie, w kontekście 
uwarunkowań dziejowych. Nade wszystko „architekt krajobrazu” powinien posiadać dobrą 
znajomość historii Polski (lub innego kraju, w którym prowadzi swą działalność). Dla określenie 
cech regionalnych decydujących o specyfice tradycyjnej kompozycji pejzażowej najpierw 
niezbędne jest określenie samego regionu (mikroregionu) i historycznych zmian jego zasięgu 
(ryc. 493 – 496). Tutaj, obok specjalistycznych opracowań, często zbyt szczegółowych i  
nadmiernie obszernych dla projektanta, znaczenie wiodące mają specjalistyczne atlasy 
historyczne, w lapidarny, graficzny sposób prezentujące opracowane przez historyków 
uniwersyteckich dzieje poszczególnych kontynentów i krajów. Znaczące jest także 
wydobywanie szczegółowych epizodów dziejów obiektu, których ślady terenowe budują 
warstwę treściową jednostki krajobrazowej. Przykładowo w naszych zespołach 
rezydencjonalno–ogrodowych ciągle odnajdywane są zapomniane ślady zrywów 
patriotycznych Polaków, m.in. Powstania Kościuszkowskiego, Powstania Listopadowego, 
Powstania Styczniowego, I i II wojny światowej, partyzantki, akcji zbrojnych Armii Krajowej. A 
jest tak, gdyż dwory szlacheckie tradycyjnie stanowiły realne wsparcie dla polskich działań 
wolnościowych. W pracach uszczegółowionych, wstępnie naszkicowane tło historyczne 
rozbudowujemy poprzez, stosownie do specyfiki tematu dobrane, studia porównawcze. W 
zależności od charakteru i uwarunkowań badanego obiektu  niezbędne staje się także 
uchwycenie tła społecznego, etnicznego, przyrodniczego i innych specyficznych zagadnień 
szczegółowych. 

Ryc. 497, 498, 499. Informacje uzyskiwane z atlasów historycznych. Od lewej: przykładowe mapy historyczne 
(sytuacja polityczna Półwyspu Apeniński w 1300; migracje celtyckie na terytoriach europejskich około 800 przed 
Chr.); Atlas historyczny Polski, op. cit., 1985, karta tytułowa i strona redakcyjna; Atlas historyczny świata, op. cit., 

1998, okładka i strona redakcyjna. Ryc. 497, mapy skopiowane z INTERNETU 
 
 Rozbudowana problematyka metod badawczych stosownych w „architekturze 
krajobrazu” zawarta jest w autorskich wykładach Anny Mitkowskiej, w ramach przedmiotu 
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„Kształtowanie krajobrazu”, prowadzonego w 2 semestrze studiów II stopnia na kierunku 
„architektura krajobrazu” w Politechnice Krakowskiej (Wydz. Architektury). W tym miejscu 
zatrzymajmy się na kilku jeszcze wybranych wątkach istotnych dla prowadzenia działań 
naukowych. 
 I tak szczególnie cenione jest w pacach badawczych stawianie tez oryginalnych, 
nowatorskich. Każdą z takich tez należy w toku wywodu potwierdzić mocnymi argumentami, 
to w ramach myślenia dedukcyjnego, indukcyjnego i wielu analiz szczegółowych. W oczywisty 
sposób ważne jest zebranie wielu „dowodów” potwierdzających tezę. To jednak nie wystarcza. 
Rangę naczelną zyskuje bowiem poszukiwanie wątków, informacji i faktów obalających naszą 
tezę (tym bardziej im bardziej jest ona oryginalna). Dopiero pełna niemożność jej obalenia 
upoważnia autora do uznania swoich koncepcji za prawdziwe. Ten proces myślowy musi być 
osadzony w starannie zebranych dotychczasowych wynikach prac studialnych (literatura 
przedmiotu). Korzystanie z piśmiennictwa naukowego  należy wiązać z jego własną krytyczną 
oceną. Sprawdzać trzeba wcześniejsze ustalenia, zarówno te powielane powszechnie, jak i 
przeciwstawiające się obrazowi dotychczas uznawanemu za prawdziwy. Słowem, musimy 
sprawdzać wszystko. 

W zakresie studiów porównawczych i ocen wartościujących pojawiają się dwa główne 
błędy badaczy: 1. niedocenianie opracowywanego obiektu i występujących w nim zjawisk, 
związane w naszych realiach z przekonaniem, że wszystko co powstało u nas „z definicji” musi 
być słabszej klasy, niż w przykładach najbardziej rozwiniętych krajów Zachodu; 2. 
przecenianie badanego obiektu, związane z emocjonalnym przywiązaniem autora studium do 
podjętego przez siebie tematu. Tymczasem zmierzać trzeba do uzyskania równowagi, 
znalezienia właściwych proporcji w przyjmowaniu skali wartościowania. 

Ryc. 500, 501, 502, 503. Porównawcze zestawienie jakości budowli architektonicznych włoskich i polskich. Od 
lewej: fragment romańskiej katedry w Modenie (jakość wybitna); romański kościół św. Andrzeja w Krakowie 
(jakość solidna); kolumnady arkadowe elewacji ogrodowej Palazzo Piccolomini w Pienza (jakość solidna); 

fragment renesansowego dziedzińca arkadowego zamku królewskiego na Wawelu w Krakowie (jakość wybitna). 
Fot. Anna Mitkowska (ryc. 500, 502 – 2017; ryc. 501, 503 - 2005)  

 
 Studium historyczno-kompozycyjne, stanowiąc rozprawę naukową, przygotowywane 
jest dla wykorzystania jego ustaleń w celach projektowych. Szczególnie ważne jest więc 
klarowne skonstruowanie tekstu i przełożenie wyników prac badawczych na język praktyki 
konserwatorskiej i projektowej, tak aby można je było w łatwy sposób wdrożyć do koncepcji 
urządzania danego obszaru. Badaniom krajobrazowym podlegają zazwyczaj obiekty 
zagrożone, z szybko postępującą ich destrukcją. Stąd istotna staje się umiejętność wyważenia 
właściwych proporcji między szybkością działań studialnych a skrupulatnością i długotrwałą 
szczegółowością dociekań badawczych. Architekt krajobrazu często staje przed 
koniecznością rezygnacji ze studiów pogłębionych na rzecz ocen intuicyjnych, to zwłaszcza 
wtedy gdy trwa proces niszczenia obiektu. Lepiej jest bowiem utrzymać istnienie zabytku 
(nawet z pewnymi interwencjami błędnymi), niż w toku drobiazgowych badań doprowadzić do 
jego całkowitego zniknięcia w terenie w wyniku nie podjęcia na czas stosownych działań 
ochronnych.  Wobec takich uwarunkowań, należy pamiętać, że im więcej posiadamy wiedzy 
ogólnej i doświadczenia zawodowego, tym bardziej decyzje intuicyjne będą prawidłowe.  
 Powracając do mocno rozbudowanej interdyscyplinarności zagadnień krajobrazowych, 
trzeba też pamiętać, że w sytuacjach konkretnych różnie rozkładają się akcenty merytoryczne 
istotne dla badanego obiektu. Konieczne jest więc przyjmowanie autorsko ustalonej właściwej 
dla specyfiki przedmiotu dociekań, indywidualnej „ścieżki” badawczej. Niezbędne staje się 
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poznanie i zrozumienie obiektu, szerokie pozyskanie w terenie i w lokalnych instytucjach 
możliwie szerokich informacji, umiejscowienie typologiczne i wskazanie obszarów studiów 
porównawczych. Mając na uwadze przedmiot i cele badań należy starannie dobrać i określić 
zestaw szczegółowych metod badawczych. Operować trzeba, jak już wspomniano, klasyką 
metod „architektury krajobrazu”, ale w uzasadnionych przypadkach konstruować także własne, 
nowe sposoby działań (metody badawcze). 

Ryc. 504, 505, 506. Przykładowa „ścieżka” badawcza dla ogrodów klasztornych Sanktuarium Maryjnego 
franciszkanów (reformatów) w Pilicy-Biskupicach. O d lewej: stan obiektu przed podjęciem prac studialno-

projektowych (ogród, architektura) i plansza projektowa urządzenia Ogrodu Maryjnego; zasoby biblioteczne 
dostępne na miejscu, w klasztorze OO. Franciszkanów; zestawienie wątków problemowych istotnych dla 

badanego obiektu (ogrody klasztorne; architektura franciszkanów-reformatów; ogrody kalwaryjskie; możliwości  
finansowe realizacji projektu rewaloryzacji ogrodów klasztornych). Opr. Anna Mitkowska 

 
W konkluzji tego krótkiego przeglądu niektórych problemów dotyczących zasad 

przygotowania studium historyczno-kompozycyjnego, jeszcze raz należy z całym naciskiem 
podkreślić, że motywem wiodącym naszych działań musi pozostawać, kontrolowana przez 
siebie uczciwość badań naukowych jako obligatoryjnego ich składnika. Uczciwość, rzetelność 
to obok profesjonalizmu fundament nauki. Należy również pamiętać, że każdy badacz od 
czasu do czasu popełnia błędy. Konieczne jest więc stałe weryfikowanie własnych ustaleń 
oraz odwaga cywilna ogłoszenia i wycofania się z ewentualnych błędów.  
 

UWAGI „WARSZTATOWE” 
(zasady cytowań, redagowanie przypisów) 

 
Każdy tekst naukowy składa się z kombinacji własnych badań, przemyśleń i ustaleń 

zaprezentowanych na tle oryginalnie zredagowanej kompilacji wyników prac innych autorów 
(stan badań, literatura przedmiotu), dla potrzeb badanego problemu (obiektu). Każdorazowo 
posługiwanie się informacjami zaczerpniętymi z literatury fachowej wymaga  odnotowania 
przytaczanych faktów, stwierdzeń i interpretacji w formie starannie zredagowanych 
przypisów. Te rejestrują merytoryczne autorstwo (niezbywalna własność intelektualna) 
poszczególnych fragmentów tekstu. Umożliwiają równocześnie kolejnym badaczom 
kontrolowanie toku naszych analiz i słuszności wyciąganych wniosków. W przypisach 
zamieszczamy również dodatkowe, własne komentarze tekstowe, istotne dla referowanego 
zagadnienia, ale na tyle szczegółowe, że włączone do tekstu głównego mogą rozbijać jego 
logiczny układ, zaciemniać tok głównej narracji. Tekst, nawet w pełni operujący cudzymi 
przemyśleniami, ale zaopatrzony w przypisy jest opracowaniem kompilacyjnym. Bez 
przypisów staje się plagiatem. 

Szczegółowe odesłania do konkretnych pozycji literaturowych muszą zawierać 
wszystkie niezbędne informacje umożliwiające łatwe odnalezienie (w bibliotekach) 
przytaczanych opracowań. Są to: autor, tytuł rozprawy (pisany kursywą); w przypadku prac 
zbiorowych redaktor i tytuł stosownego tomu i serii wydawniczej (pisane w cudzysłowie). W 
związku z prawami autorskimi [©] podajemy również wydawnictwo, a także miejsce i rok 
wydania, wreszcie koniecznie stronę (i numer ryciny), na której znajduje się przytaczana przez 
nas informacja. Wydaje się więc, że zasady te są proste i jasne. W praktyce jednak sprawiają 
wiele trudności, generują błędne zapisy bibliograficzne, które prowadzą do niedopuszczalnego 
przekłamywania autorstwa przytaczanych przez nas myśli innych badaczy.  
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Zaopatrywanie tekstu w przypisy polega na wprowadzaniu do niego kolejnych 
numerów umieszczanych na końcu zdania (przed kropką kończąca zdanie; patrz rozdz. II.5, 
s. 140, przypis 1). Zazwyczaj jeden numer dotyczy nie tylko tego zdania lecz treści całego, 
wyodrębnionego akapitu. W dolnej części strony pojawiają się stosowne odnośniki pisane 
czcionką wyraźnie mniejszą od tej stosownej w tekście głównym. Dopuszczalne jest też 
umieszczanie przypisów na końcu rozdziału, lub wręcz na końcu całego dzieła. Przypisom 
nadawana jest numeracja ciągła (w tekstach komputerowych generowana automatycznie), 
wedle uznania autora w obrębie poszczególnych rozdziałów lub całego teksu opracowania. 

W naukach humanistycznych utrwaliły się w redagowaniu przypisów precyzyjne, 
tradycyjnie stosowane zapisy opisowe. Te w latach 20 –tych, 30 –tych XX wieku opracowała 
i wydała drukiem (1935) Polska Akademia Umiejętności jako Wskazówki techniczno-
wydawnicze dla publikacji. W uzupełnieniu tych wytycznych, w 1950 i w 1967 (wyd. 2) Lucjan 
Bogusławski wydał publikację pt. Korekta drukarska i wydawnicza. Jest też autorem książki: 
Przygotowanie rękopisu do druku, 1950. Stosowanie tych ściśle określonych zasad wymaga 
wielkiej uwagi i staranności oraz zrozumienia wszystkich skrótowych symboli (łacińskich lub 
polskich) typu: ibidem, idem, passim, op. cit., itp. Wraz z odejściem z czynnej działalności 
dawnej generacji uczonych i redaktorów wydawnictw naukowych, mniej więcej od lat 80 –tych 
XX wieku  następował stopniowy zanik znajomości tych zasad, który w ostatnich latach pogłębił 
się szczególnie drastycznie. Obecnie każde wydawnictwo przyjmuje swoje własne zasady, do 
stosowania których obliguje autorów publikacji (por. przykład, t. II, rozdz. IV.2, s. 262 nn).  

W naukach ścisłych i przyrodniczych rozpowszechniony jest tzw. system oxfordzki, 
polegający kończeniu konkretnego zdania nazwiskiem autora stosownej pozycji literaturowej i 
rokiem wydania (podanymi w nawiasie; np.: Świechowski, 1990, s. 30). Pełne dane 
bibliograficzne odnajdujemy wtedy w spisie literatury (bibliografii), zamieszczonym na końcu 
opracowania. Ostatnio, dla maksymalnego skrócenia przypisów próbowano też operować 
jedynie numerami porządkowymi bibliografii (z podaniem stosownej strony). W przypadku 
opracowań studialnych o charakterze historycznym nie jest on zalecany, gdyż ważne jest w 
nich natychmiastowe wiązanie konkretnego wątku treściowego teksu z odpowiednim 
nazwiskiem uczonego, na którego poglądy powołujemy się. Zasada „liczbowa” zmusza 
czytelnika do bardzo niewygodnego ciągłego przenoszenia się do bibliografii, umieszczonej 
na końcu opracowania. Bardzo łatwo również pomylić poszczególne liczby. 

Ryc. 507, 508, 509, 510. Bibliotheca Hertziana w Rzymie. Od lewej: fasada; wnętrze z magazynami dostępnymi 
dla czytelników; widok z góry na wewnętrzny dziedziniec; elewacja od strony Schodów Hiszpańskich.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Starannie przygotowana bibliografia stanowi podstawę dla przygotowania tekstów 

przypisów.  Tę autor rozprawy musi zebrać samodzielnie, stosownie do warstwy treściowej 
swego opracowania. Pozyskujemy ją z bibliotek naukowych, specjalistycznych. Wystarczy 
natrafić na jedną pozycję dotyczącą badanych obiektów i zagadnień, aby z niej pozyskać 
kolejne pozycje literaturowe. A każda z nich poszerza krąg opracowań opublikowanych, 
dostępnych w bibliotekach (i w Internecie stanowiącym specyficzną bibliotekę). Ogólnie rzecz 
ujmując w rozmaitych księgozbiorach poszukujemy pozycji wg właściwości obiektu i tematu, 
po jego wstępnym rozpoznaniu, posługując się katalogami rzeczowymi (i wyszukiwarkami 
internetowymi). Wśród najczęściej używanych działów problemowych odnajdujemy pozycje 
literaturowe wg: kraju; regionu; miejscowości; epok historycznych i kulturowych (zjawisk 
kulturowych); stylów architektonicznych i w sztuce; nazwisk: artystów, fundatorów, 
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projektantów, właścicieli, użytkowników oraz oczywiście specjalistów (badaczy) prowadzących 
studia w zakresie przedmiotowym. Niezbędne jest też gromadzenie rejestru materiałów 
archiwalnych (historycznych: pisemnych i graficznych), także wedle wymienionych tu działów.  

Ważne jest też dotarcie do właściwych instytucji, w których powinny być gromadzone 
interesujące nas materiały, takich jak: instytuty badawcze, muzea, jednostki samorządowe, 
szkoły, ośrodki kultury itp. Dla problematyki ogrodowej szczególnie ważne jest sięgnięcie do 
zasobów Narodowego  Instytutu Dziedzictwa – „NID” (dawny: Krajowy Ośrodek Badań i 
Dokumentacji Zabytków  – „KOBiDZ”, Warszawa, Al. Ujazdowskie 6; wcześniej Ośrodek 
Ochrony Zabytkowego Krajobrazu; a najdawniej: Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów 
Pałacowo-Ogrodowych). Odnośnie bibliotek, należy korzystać z instytucji renomowanych 
takich jak Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Narodowa w Warszawie i z wielu 
wyspecjalizowanych bibliotek takich jak: Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Biblioteka 
Muzeum Czartoryskich w Krakowie; Bibliotheca Hertziana (ryc. 507 – 510) w Rzymie (Max 
Planck Institute) i wiele innych bibliotek uniwersyteckich, a także klasztornych, w różnych 
krajach w Europie i na świecie. Mało znane lub zapomniane dawne pozycje spotkamy także w 
księgozbiorach lokalnych, popularnych i prywatnych (por. ryc. 505). 

W bibliografii umieszczamy pozycje drukowane (książki, artykuły specjalistyczne), do 
których autor opracowania sięgał w toku przygotowywania swojego tekstu i ilustracji. 
Uwzględniamy rozprawy o charakterze naukowym. Wydawnictwa popularne, amatorskie 
umieszczane są sporadycznie, w uzasadnionych merytorycznie przypadkach. Do bibliografii 
włączamy także znaczące opracowania nieopublikowane, takie jak ewidencje 
konserwatorskie, rozprawy doktorskie i inne prace studialne. Także nie wydane drukiem 
referaty wygłaszane na konferencjach, posiedzeniach naukowych, seminariach, wykłady, 
konsultacje specjalistyczne stanowią specyficzną formę publikacyjną i należy je uwzględnić w 
spisie literatury. Powinno się jednak uzyskać zgodę i autoryzację tak pozyskanych informacji. 
Całą listę literatury przedmiotu segregujemy alfabetycznie (wg nazwisk autorów, a w pracach 
zbiorowych wg tytułu dzieła), lub dzielimy na stosowne grupy tematyczne, w każdej z nich z 
zachowaniem porządku alfabetycznego. Same dane bibliograficzne spisujemy zawsze z 
głównej karty tytułowej i znajdującej się na jej odwrocie strony redakcyjnej. Nigdy nie sięgamy 
do okładki, na której umieszczane są informacje wybiórcze, ani do INTERNETU, gdzie 
informacje bywają błędne, a co najmniej nie precyzyjne (poza profesjonalnymi repozytoriami 
oczywiście, tj. cyfrowymi zbiorami archiwalnymi i bibliotecznymi). W przypadku korzystania z 
wiarogodnych, oficjalnych stron internetowych, podajemy nazwę strony, oraz datę naszego do 
nich dostępu. 

Powracając do redagowania przypisów, przed przystąpieniem do ich formułowania 
należy nabyć swobody poruszania się w istocie takich szczegółowych zapisów jak: 1. co 
oznacza i kiedy stosujemy zapis [b.r.; b.m.]; 2. kiedy stosujemy zapis op. cit. (opus citatum) i 
jak wtedy zapisujemy tytuł dzieła cytowanego; 3. kiedy stosujemy zapisy: ibidem (tamże); idem 
(tenże); 4. kiedy w dziele zbiorowym podajemy tylko pierwsze nazwisko autorów; 5. skąd 
spisujemy dane bibliograficzne; 6. jak wyróżniamy nazwisko, gdy ma brzmienie popularnego 
imienia; 7. jaki zapis pozycji literaturowej stosujemy, gdy zamieszczone jest w dziele 
zbiorowym; 8. jak odnotowujemy nazwisko redaktora tomu; 9. jak odnotowujemy ilustracje 
skopiowane z konkretnej publikacji; 10. jakie informacje są niezbędne przy reprodukcji 
archiwaliów (kartografia, ikonografia); 11. jakie informacje należy uwzględnić przy cytowaniu 
prac dyplomowych i doktorskich; 12. co znaczy zapis passim; 13. jakim zasadom podlega 
cytowanie wtórne.  

Poniżej podaje się najbardziej charakterystyczne, prawidłowe w systemie opisowym, 
humanistycznym, zapisy stosowane w bibliografii i w przypisach, ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami i ze zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu takich 
zapisów: 

 Anna Mitkowska, Polskie kalwarie, wydaw. Ossolineum, Wrocław 2003, s. 54 nn. 
uwaga: stronę znaczymy skrótem s. (nie: str.); zapis n oznacza stronę następną po stronie podanej 
cyfrowo; zapis nn oznacza strony następne; 

 Anna Mitkowska, Polskie kalwarie, wydaw. Ossolineum, Wrocław 2003, passim. 
uwaga: zapis passim oznacza odesłanie czytelnika do całego dzieła; 
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 Anna Mitkowska, Polskie kalwarie, wydaw. Ossolineum, Wrocław 2003, s. 24, ryc. 54 
i przypis 28. 
uwaga: w przypadku wykorzystania ilustracji należy podać stronę, na której jest zamieszczona oraz numer 

ilustracji; przy powoływaniu się na informacje zawarte w przypisach należy podać stronę oraz numer konkretnego 
przypisu; 

 Wojciech Mitkowski, Uwagi o kierunkach zmian szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] 
„Nauka polska. Prawda jest najważniejsza. Rozważania o stanie szkolnictwa 
uniwersyteckiego w Polsce”; praca zbiorowa, red. Mirosław Boruta, Andrzej Ossowski; 
materiały konferencyjne i pokonferencyjne I Konferencji Akademickiego Klubu 
Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, wydaw. „Quartis”, 
staraniem AKO w Krakowie, Kraków kwiecień 2012, s. 65. 
uwaga: gdy sięgamy do dzieła zbiorowego, składającego się z wielu autorskich rozpraw, przy cytowaniu 

konkretnej myśli należy ją przypisać autorowi stosownego artykułu zamieszczonego w tomie, a nie, jak często się 
dzieje redaktorowi całego wydawnictwa. W przypadkach publikacji specjalnych należy również podawać informacje 
uzupełniające dotyczące ich specyfiki, z uwzględnieniem nazwy serii wydawniczej, tomu, rocznika, zeszytu itp., czy  
danych dotyczących organizacji przedsięwzięcia (patrz też poniże, przykład pierwszy);    

 II Forum Architecturae Poloniae Medievalis, praca zbiorowa pod red. Klaudii Stali 
Kraków 15 – 16 maja 2009; „Czasopismo Techniczne”, 7-A/2011, z. 23, r. 108; 
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012. 

 Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. III rozszerzone, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969. 
uwaga: we wznowieniach publikacji wcześniej już drukowanych, warto odnotować, z którym kolejnym 

wydaniem mamy do czynienia; 
 Wilfried Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku 

po czasy współczesne, „Świat Książki”, Warszawa 1996, tłumaczenie z języka 
niemieckiego (Mosaik Verlag Monachium), przekład Waldemar Baraniewski i inni. 
uwaga: w publikacjach wydanych w języku polskim a stanowiących tłumaczenie z innego języka, powinno 

się odnotowywać język oryginalny oraz (o ile jest dostępne) nazwisko tłumacza; 

 Wg poglądów Czesława Krassowskiego, Kalwaria Pakoska, [w:] „Kwartalnik 
Architektury”, t. X, Warszawa 1956, s. 35, [za:] Mitkowska, Polskie kalwarie, op. cit., s. 
126 i 138 nn. 
uwaga: w przykładzie powyżej zastosowano cytowanie wtórne. Powołano się na odnotowane przez 

Mitkowską, tj. powtórzone [za:] - poglądy Krassowskiego. Zapis taki oznacza, że nie sięgnięto do przytoczonego 
dzieła oryginalnego, co jest o tyle ważne, że w opracowaniu wtórnym mogły pojawić się zapisy błędne. Niestety 
dzisiejsi autorzy często nie doczytują przypisów i myśli przytoczone za autorem wcześniejszym przypisują autorowi 
dzieła późniejszego, co jest niedopuszczalnym błędem, naruszającym  intelektualne prawa autorskie. 

 Andrzej Tomaszewski, Od sacrum do profanum. Od genius loci do miejsca znaczącego 
dla kultury, [w:] „Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce”, red. 
Bogusław Szmygin, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Warszawa – Lublin 2008, s. 169 – 
172. 
uwaga: powyżej przytoczono kolejny przykład odnotowania autorstwa rozprawy zamieszczonej w dziele 

zbiorowym. Dla podkreślenia, gdzie znajdziemy tę rozprawę, stosujemy zapis w nawiasie kwadratowym [w:]. Przy 
cytowaniu tego typu pozycji należy podać precyzyjnie strony, na których została opublikowana; 

 Mitkowska, op. cit., s. 23;  

 Mitkowska, Polskie kalwarie, s. 23 n; 

 Mitkowska, Polskie kalwarie,  op. cit., Wrocław 2003, s. 54 nn;  
uwaga: powyżej przytoczono trzy przykłady cytowań dzieła wcześniej już odnotowanego. Pierwsze 
cytowanie musi być pełne. W cytowaniach kolejnych stosujemy zapisy maksymalnie skrócone, ale w 
stopniu umożliwiającym precyzyjną identyfikację dzieła; informacja że dzieło było już cytowane 
zapisywana jest jako: op. cit., lub o.c.. Na ogół wystarcza samo nazwisko autora (przykład pierwszy). Gdy 

operujemy kilkoma pozycjami tego samego autora, oprócz nazwiska podajemy początek tytułu, a niekiedy 
także miejsce i rok wydania. 

 Nikolaus Pevsner, Historia architektury europejskiej, wydaw. „Arkady”, Warszawa 2013 
(pierwsze wydanie angielskie 1943). 

 Ibidem, s 45; idem, s. 84. 
uwaga: w przykładach powyżej (pierwszym) podano informacje o roku pierwszego wydania dzieła; w 

przykładzie drugim wskazano, że gdy w kolejnym bezpośrednio po poprzednim następującym przypisie odwołujemy 
się do tego dzieła właśnie podanego, wystarcza zapis ibidem (tamże – odniesienie do dzieła) lub idem (tenże – 
odniesienie do autora); 
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 Michał Rożek, Barbara Gondkowa, Leksykon kościołów Krakowa, wydaw. Verso, 
Kraków 2003, s. 62. 

 Rożek, Gondkowa, op. cit., s. 38. 
uwaga: przy dwóch lub trzech autorach dzieła podajemy wszystkie nazwiska. Zasada ta obowiązuje także 

w przypisach następnych (op. cit.), w których należy podawać stosownie dwa lub trzy nazwiska; 

 Anna Mitkowska (z zespołem), Model postępowania konserwatorskiego dla 
zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych przez Agencję Własności 
Rolnej Skarbu Państwa,  „Studia i Materiały”, „Ogrody” 2 (8), Ośrodek Ochrony 
Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa 1994. 
uwaga: przy więcej niż trzech autorach podaje się jedynie nazwisko pierwsze, zaznaczając np.: Anna 

Mitkowska z zespołem lub Anna Mitkowska i inni; 

 Annalisa Maniglio Calcagno, Architettura del paesaggio. Evoluzione storica 
(Architektura krajobrazu, ewolucja historyczna), wydaw. „Calderini”, Bologna 1983. 
uwaga: w publikacjach obcojęzycznych tytuł dzieła podajemy w brzmieniu oryginalnym (z ewentualnym 

podaniem w nawiasie tłumaczenia na język polski); 

 Franciszek Dzielowski, Kalwarya albo nowe Jerusalem na polach Zebrzydowskich 
zasadzone, Kraków 1669. 
uwaga: w wydawnictwach dawniejszych i starodrukach podajemy dane bibliograficzne wedle zapisów 

obowiązujących w dawnej pisowni (nie zmieniając wedle zasad obecnie obowiązujących, z ewentualnym podaniem 
jedynie w nawiasie dzisiejszej pisowni); 

 Dominik Przygodzki, Stanowisko archeologiczne Regia w Wiślicy i możliwości 
ekspozycji jego reliktów architektonicznych na tle współczesnych tendencji i rozwiązań 
europejskich, rozprawa doktorska, promotor: Klaudia Stala, Kraków 2017, Wydział 
Architektury Politechniki Krajowskiej, Komisja Doktorska K-1, praca przechowywana w 
Bibliotece Politechniki Krakowskiej, na prawach rękopisu. 
uwaga: w przypadku prac studialnych nie wydanych drukiem, przy ich zapisach bibliograficznych 

obowiązują identyczne zasady jak przy dziełach opublikowanych. W przypadku prac studenckich, dyplomowych i 
doktorskich należy podać również nazwisko promotora (opiekuna naukowego) oraz jednostkę naukowo-
dydaktyczną, w której pracę wykonano. Opracowania takie mają status: „na prawach rękopisu”.  
  

Oprócz przytoczonych powyżej przykładowych zapisów, należy również pamiętać, że: 
 
 Zalecane jest pełne rozwinięcie imienia autora. Niektóre wydawnictwa decydują się na podawanie jedynie 

pierwszej litery imienia, co w przypadku różnych autorów o identycznych nazwiskach może prowadzić do 
nieprozumień i przekłamań; 

 Zgodnie z duchem języka polskiego imię powinno być podane przed nazwiskiem, choć niektórzy uważają, 
ze podanie nazwiska w pierwszej kolejności ułatwia segregowanie bibliografii w porządku alfabetycznym; 

 Tytuł konkretnej rozprawy piszemy czcionką pochyłą (kursywa); Także tytuły dzieł zbiorowych (bez 
wyszczególnionych na karcie tytułowej nazwisk autorów poszczególnych składowych tomu)  
odnotowujemy kursywą. Natomiast tytuł czasopisma, serii wydawniczej itp., w której zamieszczona jest 
cytowana przez nas rozprawa odnotowujemy czcionką normalną ujmując tytuł w cudzysłów; 

 Niektóre, zwłaszcza dawniejsze publikacje (i najnowsze) nie mają podanego miejsca i roku wydania. W 
takich przypadkach w nawiasie kwadratowym odnotowujemy stosownie [b.r.; b.m.], to dla podkreślenia, 
że miejsce i rok wydania nie zostały przeoczone w redagowaniu tekstu. Przy braku tych informacji na 
karcie tytułowej lub redakcyjnej, można podjąć próbę ich ustalenia z zawartości całej publikacji, zwłaszcza 
z przedmowy, często zaopatrzonej datą, lub ze „stopki” wydawniczej na końcu dzieła. Domyślne ustalenie 
daty i miejsca wydania podajemy w nawiasie okrągłym (Kraków ok. 1925); 

 Gdy natkniemy się na autora którego nazwisko ma brzmienie popularnego imienia, wtedy dla wskazania 
nazwiska, jego pierwszą literę podkreślamy, np. Hubert Robert; 

 Materiały rękopiśmienne, nie będące kompletnymi rozprawami, także odnotowujemy wedle ogólnie 
przyjętych zasad z podaniem autora, tytułu tekstu miejsca i roku opracowania (w miarę możliwości 
ustalenia takich danych). Podajemy również miejsce przechowywania takiego dokumentu, oraz w 
przypadku archiwów profesjonalnych zamieszczamy sygnaturę archiwalną (biblioteczną); 

 Ilustracje, które umieszczamy w swoim opracowaniu, najlepiej jeśli są własnego autorstwa. W podpisie 
takich ilustracji (lub w spisie ilustracji) należy każdorazowo podać np.: opr. Anna Mitkowska; fot. Anna 
Mitkowska, 2005. Nie zaleca się zapisu: opr., lub fot. autor, gdyż może być on błędnie zinterpretowany 
przez czytelnika Przy fotografiach oddajemy datę wykonania zdjęcia. W przypadkach kopiowania ilustracji 
z innych publikacji należy podać: [z:] lub w szczególnych przypadkach: [za:], [wg:] itp. i dalej zapis 
bibliograficzny wedle ogólnych zasad. Przy korzystaniu z archiwaliów podajemy nazwę instytucji, 
sygnaturę dokumentu. Trzeba też pamiętać o uzyskaniu indywidualnej zgody na reprodukcję materiału 

(na zgodę autora i wydawnictwa, w przypadku korzystania z ilustracji zaczerpniętych z publikacji objętych 
finansowymi prawami autorskimi; por. uwagi na s. 153). 
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Ryc. 511, 512, 513. Przykładowe ilustracje uzupełniające merytorycznie tekst rozprawy. Od lewej: rozważania 
dotyczące wielkoprzestrzennego systemu rozmieszczenia sacri monti w Piemoncie i Lombardii, strefy wkreślone 
na schemat [wg:] Gilberoto Oneto, il Monte Sacro. Note sugli aspetti simbolici dei Sacri Monti, [w:] „La città e lo 

stato di Milano nell’età dei Borromeo” (Milano 1982); „dróżki” pielgrzymkowe w Wejherowie z istotnymi 
 elementami kompozycyjnymi naniesione na „plan Judyckiego”; włoskie sacri monti  w ujęciu odmian programu 

pielgrzymkowo-ideowego. Ryc. 511, strefy opracowane przez A. Mitkowską na schemacie układu promienistego 
[wg:] G. Oneto, ryc. skopiowana, [z:] Anna Mitkowska, Sacro monte - park pielgrzymkowy, monografia 101, 
wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1990; ryc. 512, przebieg „dróżek” w opr. A. Mitkowskiej, [z:] Anna  

Mitkowska, Kalwaria Kaszubska i park Przebendowskich w Wejherowie, wydaw. „Lettra-Graphic”, seria 
„Kalwarie”, t. II, s.47, ryc. 5; ryc. 513, opr. A. Mitkowska, repr. [z:] Mitkowska,  

Sacro  monte…, op.cit., s., 13, ryc. 7  

 
 W sporadycznych przypadkach dopuszczalne jest, a czasem nawet konieczne, przytaczanie niewielkiego 

fragmentu tekstu cudzego w jego oryginalnym brzmieniu. Tekst taki  w całości piszemy kursywą, a w 
przypisie precyzyjnie podajemy, że cytat zaczerpnięto, [z:] lub [za:] patrz: przykładowo, rozdz. II.1, s. 98: 
… katedry romańskie były największymi i najpełniej artystycznie wyposażonymi budowlami sakralnymi w 
Polsce. Nie osiągały skali i bogactwa wielkich romańskich budowli Zachodu, lecz należały do średniej 
grupy romańskiej architektury Europy. Niestety żadna z tych katedr nie ocalała, gdyż ustąpiły one miejsca 
nowym budowlom. Fakt ten zubożył obraz architektury romańskiej XI i XII wieku w Polsce… ([z:] Jan 
Zachwatowicz, Architektura polska, „Arkady”, Warszawa 1966, s. 15). 

 
Wszystkie wyżej podane szczegółowe sposoby zapisów bibliograficznych mogą 

podlegać drobnym zmianom, stosownie do wymogów i obyczajów poszczególnych 
wydawnictw. Ważne jest, aby w jednym tekście konsekwentnie stosować ujednolicone zapisy. 
Zawsze niezbędne jest natomiast precyzyjne, skrupulatne odnotowywanie autorstwa 
wszystkich myśli i wszystkich kopiowanych materiałów ilustracyjnych (por. rozdz. IV.2., s. 262). 

Należy także pamiętać o obowiązujących uregulowaniach prawnych. Obecnie 
finansowe prawa autorskie trwają przez 70 lat od śmierci autora. Przed upływem tego czasu, 
jak już wspomniano, każdorazowo kopiując materiał  wcześniej opublikowany należy uzyskać 
zgodę spadkobierców i wydawnictwa posiadającego prawa autorskie do konkretnego dzieła 
(por. s. 152). Czas ten w ostatnich dekadach był stopniowo wydłużany. Do lat 80 –tych XX w. 
wynosił 25 lat, około roku 2000 - 50 lat. Natomiast prawa autorskie własności intelektualnej 
są bezterminowe, przysługują na zawsze, co oznacza, że bez względu na upływ czasu, myśli 
zaczerpnięte od innych autorów muszą być zaopatrywane stosownym przypisem.  

Odrębnym zagadnieniem pozostaje cytowanie własnych, wcześniej już publikowanych 
prac. Mówimy wtedy o auto cytowaniu, które w całości podlega opisanym tu zasadom (por. 
ryc. 511 – 513). Gdy prawa autorskie do naszej publikacji przejęło wydawnictwo, to wtedy na 
kopiowanie jej fragmentów (w tym ilustracji) potrzebna jest zgoda konkretnego wydawnictwa. 
Stosowanie auto cytowań jest szczególnie ważne w procedurach awansowych (doktoraty, 
habilitacje, tytuł profesora). Ne odnotowanie wcześniejszego publikowania własnych 
opracowań powoduje powstanie sytuacji auto plagiatu, dyskwalifikującej kandydata.  
 Warto też pamiętać, że w istocie swojej przyjmowana jest zasada, że jako historyczne 
uznajemy wydarzenia, które miały miejsce co najmniej 50 lat wstecz (i więcej). Ostatnie 50 lat 
to współczesność. Ta podlega zasadom życia bieżącego takim jak: relacje i śledztwa 
dziennikarskie, jawność działań istotnych dla społeczeństwa, kontrole (audyty), wymiar 
sprawiedliwości, udostępnianie opinii publicznej dokumentów świadczących o przestępczej 
działalności, krytyka twórczości artystycznej, naukowej itp. Tak więc aktywności badawcze 
historyków dotyczące ostatnich 50 lat powinny skupiać się na gromadzeniu dokumentów dla 
przyszłych pokoleń badaczy, a nie na przygotowywaniu w oparciu o nie rozpraw naukowych. 
Zwłaszcza w odniesieniu do opracowań biograficznych (życiorysowych), przed upływem 50 lat 
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od śmierci prezentowanej osoby, opracowanie takie godzić może w dobre imię żyjącej rodziny, 
pozbawionej na ogół możliwości polemizowania z treściami wydanego opracowania.  

Z drugiej strony od dawna wiadomo, że dla obiektywnej oceny rozmaitych wydarzeń, 
zjawisk społecznych, tendencji artystycznych, dystans właśnie 50 lat stanowi niezbędne 
minimum dla szansy uzyskiwania ocen wyważonych, obiektywnych. Przykładowo układ 
urbanistyczny Nowej Huty (dzielnica Krakowa) w ostatniej dekadzie oceniany jest wysoce 
pozytywnie jako ostatnie chyba wybitne dzieło kształtowania w Polsce miejskiej struktury 
osadniczej, podczas gdy w 2 połowie XX wieku, ze względu na polityczną genezę jego 
powstania oceniany był zdecydowanie negatywnie. 
 W uzupełnieniu tych rozważań, dodajmy także i problem jednego z przejawów 
zanikającego obecnie  „dobrego obyczaju” w nauce. Tradycyjnie w środowiskach naukowych 
obowiązywała, starannie przestrzegana  zasada (mniej więcej do lat 80 –tych XX wieku) nie 
wchodzenia w cudze zakresy tematyczne. Rzecz jest o tyle istotna, ze jednym z głównych 
elementów uzyskiwania zauważalnych własnych dokonań naukowych jest umiejętność 
stawiania problemów studialnych, wytyczanie oryginalnych obszarów badawczych. W ramach 
„dobrego obyczaju” nie przechwytywano więc tematyki studialnej stanowiącej przedmiot prac 
innych uczonych. Dzisiaj niestety nagminne stało się przejmowanie pomysłów cudzych, 
wchodzenie w zakresy badań (i prac projektowych) swoich kolegów.  
 Na marginesie wszystkich przytoczonych tu uwag warsztatowych, wyjaśnić należy, że 
dla niniejszego „Podręcznika”  zrezygnowano z pełnego „aparatu naukowego”, tj. z 
drobiazgowego zaopatrywania testu w przypisy. W opracowaniach typu podręcznikowego, z 
założenia ogólnego, w autorskim ujęciu prezentowany jest przedmiotowy, powszechnie 
specjalistom znany stan wiedzy.  Stąd, rezygnuje się w nich ze szczegółowych odsyłaczy. 
Podkreśla się jedynie pochodzenie informacji kontrowersyjnych, dyskusyjnych i hipotez 
(przypuszczeń) badawczych, oraz oryginalnych poglądów autorskich. W całości tego 
„Podręcznika” wprowadzono więc zasadę włączania w tekst właściwy podkreślenia 
pochodzenia (autorstwa) takich oryginalnych lub polemicznych informacji, a to w formie 
stosownych zapisów, stanowiących specyficzną formę przypisu (bez wyłączania ich poza tekst 
właściwy). Często odnotowywane są one skrótowo, z odesłaniem do pełnego zapisu 
bibliograficznego, zamieszczonego na końcu każdego rozdziału, w spisie literatury 
(bibliografia).  Precyzyjne, pełne dane uwzględniono natomiast w podpisach rycin w 
przypadkach wykorzystania ilustracji skopiowanych z konkretnych publikacji; w pozostałych 
sytuacjach (jak już wspominano we wstępach do obu tomów) odnotowano je jedynie jako 
pochodzące z INTERNETU, gdyż zamieszczone zostały w tekście jedynie w celach 
dydaktycznych (a nie komercyjnych); por. tom II, rozdz. I, Słowo wstępne, s. 2; oraz tom I, 
Słowo wstępne, s. 1. 
 

* * * 
 

6. Krajobrazy gminy  Wiślica 
(kierunki rozwoju przestrzennego z uwzględnieniem dziedzictwa kultury i natury; studium 

przykładowe) 
 
Powracając do głównego nurtu śledzenia zjawisk kulturowych wczesnego 

średniowiecza polskiego zatrzymamy się w kolejnym podrozdziale (II.6.) na dziedzictwie 
kulturowo-przyrodniczym miasta Wiślica i krajobrazowych uwarunkowaniach całej dzisiejszej 
gminy Wiślica. Uwagi niżej przedstawione stanowią rozszerzenie treści zawartych w rozdz. 
II.1., z uwzględnieniem wybitnej rangi historycznej tego regionu. Trzeba pamiętać, że obok 
wzgórza wawelskiego i rejonów wielkopolskich (Poznań, Gniezno) to właśnie Wiślica i jej 
najbliższe okolice stanowią szczególnie cenne świadectwo kształtowania się polskiej 
państwowości, zachowane w szczególnie licznych reliktach archeologicznych. Mamy tu do 
czynienia z wybitnie spektakularnym przykładem rangi historii, tradycji miejsca, świadectw 
archeologicznych dla współczesnego kształtowania i rozwoju tego specyficznego 
mikroregionu. Tekst podrozdziału powtórzono (z częściowymi pominięciami, uzupełnieniami i 
z poprawkami), [za:] Anna Mitkowska, Dziedzictwo kultury i natury w kierunkach rozwoju 
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przestrzennego gminy Wiślica, [w:] „Monumenta conservanda sunt. Księga ofiarowana 
Profesorowi Edmundowi Małachowiczowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin”; 
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Oddział Śląski we Wrocławiu, Dolnośląskie 
Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001, s. 172 - 181. Artykuł ten stanowi skrót ustaleń 
zawartych, [w:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wiślica, woj. 
świętokrzyskie, Kraków 1999 - 2000 (patrz bibliografia). 

Ryc. 514, 515, 516, 517, 518. Kulturowo-przyrodnicze wartości gminy Wiślica. Od lewej: rezerwat przyrody 
Skotniki Górne (roślinność stepowa); rzeka Nida na wysokości Wiślicy (roślinność łęgowa); fragment bryły 
kolegiaty wiślickiej; detal ściany kolegiaty wiślickiej; rezerwat skalny Skorocice. Fot. Anna Mitkowska, 1999 

 
 UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE 

 
Gmina Wiślica położona jest w powiecie buskim, na południowym krańcu woj. 

świętokrzyskiego. Jej powierzchnia wynosi 10058 ha (101 km²), a liczba mieszkańców w 2000 
roku osiągnęła 6367 (w 20 sołectwach). Odznacza się ona szczególnie wyrazistym 
charakterem krajobrazowym, wynikającym z występujących tu wybitnych dóbr kultury, oraz ze 
specyficznego zasobu wartości przyrodniczych i naturalnego ukształtowania terenu. Dobra te 
tradycyjnie od wieków współistnieją, tworząc w odbiorze pejzażowym harmonijne i integralne 
ich zespolenie. 97,8% obszaru gminy wchodzi w skład Nadnidziańskiego Parku 
Krajobrazowego i jego strefy otulinowej. Północny kraniec gminy objęty jest ponadto strefą 
ochrony uzdrowiska Busko i obszarem górniczym wód uzdrowiskowych.  

Ryc. 519, 520, 521, 522. Miasteczko Wiślica. Od lewej: widok ogólny „z lotu ptaka”; widok na rejon kolegiaty; 
panorama zewnętrzna centrum miasteczka z kolegiatą jako dominantą; widok „z lotu ptaka” na centrum 

zabudowy z rynkiem. Fotografie skopiowane z INTERNETU. Rysunek panoramiczny (ryc. 521), [z:] materiału 
ilustracyjnego Studium uwarunkowań…, op. cit. 

 
Sama Wiślica i jej okolice stanowią historycznie szczególnie cenny rejon w skali całej 

Polski, jako centrum pradawnego „państwa” Wiślan, mającego istotne znaczenie dla 
początków państwowości polskiej. Liczne są tu także zabytki kultury materialnej i pozostałości 
wczesno słowiańskiego osadnictwa. Jego tradycje sięgają tu IX wieku. W ciągu IX i X w. 
Wiślica, obok Krakowa, stanowiła ważny rejon warowny plemienia Wiślan. Wczesny gród 
obronny wzniesiono tu z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu, tj. na  
wierzchołku wypiętrzonej wśród łąk wyspy gipsowej.  
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Ryc. 523, 524, 525, 526. Grodzisko (IX – XII w.) na obrzeżach miejskiej zabudowy Wiślicy. Od lewej: widok 
śladów grodziska; usytuowanie grodziska w kontekście miejskiej zabudowy Wiślicy; rekonstrukcja planu 

grodziska wg Z. Wartołowskiej, z oznaczeniem stanowisk archeologicznych; widok z wnętrza terenowych śladów 
grodziska. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Osada miejska założona została wśród bagien  i rozlewisk, w szerokiej dolinie Nidy. W 

2 połowie XII w. Kazimierz Sprawiedliwy podniósł rangę Wiślicy do roli ważnego centrum życia 
umysłowego i artystycznego. Pozycję Wiślicy podbudowało dodatkowo powstanie grodu 
kasztelańskiego na jednej z wielu tu wysp, zwanej Regia. Rezydencja ta wkrótce stała się 
wybitnym ośrodkiem kultury romańskiej. Koniec XII w. i wiek XIII przyniosły Wiślicy wiele 
sytuacji kryzysowych, wynikających z toczących się sporów książąt dzielnicowych oraz 
najazdów tatarskich. Tatarzy zdobyli i zniszczyli miasto w XIII w., a biskup krakowski Jan 
Muskata wyburzył dwa istniejące tu kościoły.  

Czasy świetności powróciły do Wiślicy w XIV w., kiedy to za sprawą Kazimierza 
Wielkiego przebudowano miasto wcześniejsze, wzniesiono mury obronne, pobudowano nowy 
kościół kolegiacki, rozbudowano zamek, oraz nadano wiele przywilejów gospodarczych temu 
regionowi. Za panowania Jagiellonów w XV w. Wiślica pełniła rolę ważnego ośrodka 
politycznego. Warownia wiślicka stanowiła istotne ogniwo militarnej ochrony szlaków 
handlowych. 

Poważne zniszczenia miasta nastąpiły na skutek „potopu” szwedzkiego w XVII w., a 
ostateczny jego upadek nastąpił po Powstaniu Styczniowym (2 poł. XIX w.), gdy Wiślica 
utraciła prawa miejskie. Jednakże do dziś w Wiślicy skupia się przeważająca część 
wartościowych obiektów kulturowych gminy. Są to: zespół kościoła kolegiackiego pw. 
Narodzenia NMP, a w nim relikty dwóch wcześniejszych kościołów romańskich (XI/XII w.), por. 
rozdz. I.1, ryc. 128 i 129, s. 99; także wikarówka; tzw. Dom Długosza (1460), nieopodal relikty 
kościoła św. Mikołaja (XI – XIII w.) z kaplicą grobową i misą chrzcielną (XI – XII w.); grodzisko 
w rejonie rynku, w tym relikty palatium z rotundą (X – XII w.), por. rozdz. I.1, ryc. 45, s. 88; 
relikty dwóch kościołów (pw. św. Ducha, XIV w., i pw. św. Marcina, XV w.); grodzisko poza 
miastem, ze śladami murów obronnych z XI – XII wieku. 

Ryc. 527, 528, 529, 530, 531. Kolegiata pw. Narodzenia NMP w Wiślicy. Od lewej: zewnętrzne oskarpowanie 
prezbiterium; fragment sklepień korpusu kościoła; fragment wnętrza przedzielonego filarami; tablica fundacyjna 

(płaskorzeźba); fragmenty fresków fundacji Władysława Jagiełły (z wpływami bizantyńskimi). Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
 

WALORY PRZYRODNICZE 
i ich wpływ na kierunki rozwoju gminy 

 

Ryc. 532, 533, 534, 535, 536. Skalno-stepowy rezerwat przyrody Skorocicie w gminie Wiślica (jaskinia 
Skorocicka). Od lewej: masyw skalny z tunelem w dolinie Skorocickiej; garb skalny; wejście do jaskini; wnętrze 

jaskini; rzeka podziemna w jaskini. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Obszary gminy Wiślica posiadają fascynującą budowę geologiczną, w której 

najważniejszą rolę odgrywają występujące w podłożu gipsy. One to stały się  miejscem licznie 
występujących tu form krasu powierzchniowego i podziemnego skoncentrowanego pomiędzy 
Wiślicą, Chotlem Czerwonym, Łatanicami, Skorocicami i Skotnikami Górnymi. Obszar Garbu 
Wodzisławskiego, ograniczający dolinę Nidy od południa zbudowany jest z margli i opoki 
kredowej. Charakteryzuje się wyraźną budową wyżynną, ze sporymi różnicami wysokości, z 
siecią dolin rzecznych oraz malowniczymi zadrzewionymi wąwozami lessowymi. W gminie 
występuje 25 jaskiń i schronisk skalnych oraz 2 kopuły gipsowe. 19 jaskiń znajduje się w 
Skorocicach i w Aleksandrowie, w tym jaskinia Skorocicka (ryc. 534 – 536) stanowiąca 
najdłuższą jaskinię gipsową w całej Polsce. W Chotlu Czerwonym występuje odsłonięcie 
palisadowo ułożonych gipsów wielokrystalicznych (tzw. jaskółcze ogony). Nasłonecznione 
zbocza wzgórz gipsowych porasta roślinność ciepłolubna. Występuje tu szereg gatunków 
bardzo rzadkich w Polsce, pochodzących z obszaru przy śródziemnomorskiego oraz 
pontyjsko-pannońskiego. Tereny Ponidzia w znacznym stopniu stanowią północną granicę ich 
występowania w Europie. Obszary garbu Pińczowskiego i Gipsów Niecki Nidziańskiej 
włączono do europejskiego systemu zabezpieczenia dziedzictwa przyrodniczego. W 
granicach gminy utworzono 4 rezerwaty przyrody ciepłolubnej (flory i fauny).  Są to rezerwaty: 
„Góry Wschodnie”, „Przęślin”, „Skorocice”, „Skotniki Górne”. Planowane jest też utworzenie 
trzech kolejnych rezerwatów przyrody: „Szczytniki”, „Gorysławice”, „Jurków”.  

Ryc. 537, 538, 539, 540, 541. Niektóre przykłady roślinności ciepłolubnej w rezerwacie „Skorocice” i rezerwacie 
„Góry Wschodnie” (ryc. 540). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Charakterystyczną cechą terenów gminy jest znikomy w nich udział kompleksów 

leśnych. Lesistość  gminy wynosi jedynie 2,8%. Dominujące są w nich siedliska średnio żyzne 
i żyzne oraz siedliska boru wilgotnego i lasu wilgotnego. Występuje głównie las mieszany i bór 
mieszany świeży, a gatunkiem najpowszechniejszym jest sosna. Wobec tak bogatego  zasobu 
dóbr naturalnych dla gminy Wiślica zaleca się trojakiego typu działania.  

A. Utrzymanie i pielęgnowanie ustawowych stref ochrony przyrody, istotnych dla 
zachowania równowagi ekologicznej, w tym stref rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych 
i pomników przyrody nie ożywionej Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy 
ochronnej oraz obszarów krajobrazowych integralnie związanych z zabytkami, a także strefy 
ochronnej uzdrowiska Busko. 

Ryc. 542, 543, 544, 545. Plansze studialne dla gminy Wiślica. Od lewej: lokalizacja gminy w skali kraju; gmina na 
tle woj. Świętokrzyskiego; gmina w kontekście krajobrazowym; system Parków Krajobrazowych Ponidzia. Repr., 

[z:] Studium uwarunkowań …, op. cit., opr. Anna Mitkowska i Grażyna Schneider-Skalska 
 
B. W ramach polityki osiągania celów ochrony i kształtowania Zespołu Parków 

Krajobrazowych Ponidzia, przewiduje się pewne działania szczegółowe, m.in. dotyczące 
utrzymania naturalnego charakteru Nidy (renaturyzacja) i utworzenie systemu ochronnych 
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zadrzewień śródpolnych i krajobrazowych wykorzystujących ślady dawnych rowów 
melioracyjnych. Działania na rzecz zwiększenia lesistości (w Polsce obligatoryjne 30% 
terenów leśnych) ogranicza się do niezbędnego minimum, a to ze względu na konieczność 
zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego, oraz ze względu na istotne znaczenie w 
zasobie przyrodniczym skupisk roślinności stepowej (docelowo do 8 – 10 % obszarów gminy). 
Niezbędne jest również przeciwdziałanie zjawiskom erozji oraz stabilizacja stosunków 
hydrotechnicznych poprzez utrzymanie trwałości szaty roślinnej w postaci muraw, łąk i 
wspomnianego systemu zadrzewień ochronnych. 

C. Proponuje się ponadto utworzenie strefy specjalnej dla terenu intensywnie 
produkcyjnego, a równocześnie  o wybitnych wartościach przyrodniczych i pejzażowych, a nie 
objętego przepisami dla rezerwatów przyrody. Równolegle z działalnością gospodarczą miała 
by tu obowiązywać zasada ochrony krajobrazu sztucznych akwenów i ochrony gniazdującego 
tam ptactwa wodnego. Są to stawy rybne w Górkach i Szczerbakowie, o pow. 400 ha wraz z 
wąskim pasem otulinowym szer. do 500 m, w postaci łąk z zadrzewieniami grupowymi i kępami 
drzew, w tym remizami stanowiącymi użytek ekologiczny.  

Ryc. 546, 547, 548, 549. Plansze studialne dla gminy Wiślica. Od lewej: uwarunkowania przyrodnicze; struktura 
osadnicza; rozmieszczenie usług dla ludności; infrastruktura techniczna. Repr., [z:] Studium uwarunkowań …,  

op. cit., opr. Anna Mitkowska i Grażyna Schneider-Skalska 
 

DOBRA KULTURY i ich UDOSTĘPNIANIE 
 

W całym bogactwie dóbr kultury mamy w gminie Wiślica do czynienia z dwoma 
zasadniczymi grupami: 1. reliktów archeologicznych; 2. dziedzictwa urbanistyczno-
architektonicznego i ruralistycznego (ryc. 548). Archeologiczne Strefy Ochrony 
Konserwatorskiej wyznaczono w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to obiekty i zespoły 
zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków Archeologicznych, a więc przeznaczone do 
bezwzględnego zachowania (ścisła strefa ochrony). Druga oznacza strefy archeologiczne 
ochrony biernej, w których niezbędne będzie prowadzenie prac ziemnych dla planowanych 
inwestycji pod nadzorem archeologicznym, lub wyprzedzanie ich badaniami ratowniczymi 
prowadzonymi na koszt inwestora.  

Ryc. 550, 551, 552, 553. Relikty archeologiczne gminy Wiślica. Od lewej: arkusze „Archeologicznego Zdjęcia 
Polski” obejmujące tereny gminy; fragment arkusza nr 2 „AZP” dla gminy Wiślica; stanowisko archeologiczne  
w kolegiacie wiślickiej z reliktami drugiego kościoła; rezerwat archeologiczny z reliktami kościoła św. Mikołaja. 
Plansze ryc. 550, 551, repr., [z:] Studium uwarunkowań …, op. cit., opr. Anna Mitkowska i Grażyna Schneider-

Skalska (ryc. 551, [z:] materiałów Wydziału Archeologicznego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Kielcach); ryc. 552 i 553, fot. P. Skucha, 2012, kopie z INTERNETU 
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Ponadto ze względu na szczególne nasycenie całego terenu stanowiskami 

archeologicznymi (ryc. 550 - 553), na wszystkich wykonawców pracujących w całej gminie 

należy nałożyć obowiązek powiadamiania władz lokalnych i właściwego konserwatora 

zabytków o znajdowaniu przedmiotów, które  posiadają cechy zabytku, jak również 

zabezpieczenia takich znalezisk  archeologicznych i natychmiastowego wstrzymania dalszych 

prac, mogących je uszkodzić lub zniszczyć. Wszystkie prace przy zabytkach mogą być 

prowadzone jedynie przez dyplomowanego archeologa, za zgodą Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Proponuje się również w zakresie bieżących prac Urzędu Gminy 

Wiślica wprowadzenie zasady dołączania do decyzji inwestycyjnych kopii właściwego 

fragmentu „Archeologicznego Zdjęcia Polski”, celem uczulenia wykonawcy na istniejące już, 

udokumentowane stanowiska archeologiczne, co pozwoli na zwiększoną ostrożność w trakcie 

wykonywania prac ziemnych w rejonach ich występowania.  

Ryc. 554, 555, 556, 557, 558. Stanowiska archeologiczne Wiślicy udostępniane turystom. Od lewej: posadzka 

krypty kościoła romańskiego; relief z pierwszego kościoła; wczesny naścienny ryt romański; makieta palatium z 

rotundą; trasa turystyczna w podziemiach kolegiaty. Ryc. 554, 558, fot. P. Skucha. Wszystkie fotografie 

skopiowane z INTERNETU 

Gmina posiada wybitnie dogodne warunki  dla rozwoju szerokiego spektrum ruchu 
turystycznego, zarówno krótko terminowego (wycieczki kilkugodzinne, jednodniowe, 
kilkudniowe, dydaktyczne, rekreacyjne i turystyki kwalifikowanej w rozmaitych odmianach)  jak 
i rekreacji pobytowej, opartej na wykorzystywaniu walorów przyrodniczych i kulturowych, a 
także istniejących tu tradycji rolniczych. Przy tak rozumianej wielopłaszczyznowej turystyce 
podstawowym zadaniem staje się eksponowanie i udostępnianie zabytków kulturowych, a 
także osobliwości przyrody. Wszystko oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad ochrony 
dóbr kultury i dóbr przyrody, ze stworzeniem szansy na pozyskiwanie środków finansowych 
dla ochrony tych unikatowych wartości. 

Ryc. 559, 560, 561, 562, 563, 564. Stanowisko archeologiczne bazyliki wczesno chrześcijańskiej di Siponto  
w Manfredonia (Puglia), fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W budowaniu spójnego systemu usług turystycznych miejsce wiodące powinny zając 

zasoby archeologiczne. Cały teren gminy objęty został w przeszłości wieloletnimi, bardzo 
szeroko prowadzonymi badaniami wykopaliskowymi. Odnaleziono, zbadano i zarejestrowano 
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tu setki stanowisk archeologicznych. Większość z nich po przeanalizowaniu i 
zinwentaryzowaniu została zasypana. Kilka jedynie najcenniejszych znalezisk 
eksponowanych jest w podziemiach kolegiaty, „Domu Długosza”, w centrum zabudowy 
przyrynkowej (palatium) i w najbliższych okolicach Wiślicy (grodzisko). W kilku przypadkach 
urządzono strefy archeologiczne udostępniane turystom, wszystko jednak w wymiarze bardzo 
skromnym (ryc. 552 – 558). Wydaje się więc, że czas najwyższy na kolejne jeszcze badania 
archeologiczne, a w odniesieniu do reliktów odsłoniętych już na stałe, przyjęcie i zrealizowanie 
koncepcji ekspozycyjnych zgodnych z najnowszymi ogólnoeuropejskimi tendencjami. A te 
zmierzają do dawania zwiedzającym nie tylko wglądu w same materialne szczątki przeszłości, 
ale na oferowaniu pomysłowych i atrakcyjnych wizualizacji trójwymiarowych, pokazujących 
kształt zabytków z czasów ich istnienia. Pomysły takie lansowane były już nota bene przez 
Janusza Bogdanowskiego w latach 60 –tych, 70 –tych XX wieku jako krajobrazowe „fantomy”. 
Zagadnieniom tym, nowym nurtom konserwatorskim i popularyzacji wiedzy historycznej 
poświęcono ostatnio rozprawę doktorską: Dominik Przygodzki, Stanowisko archeologiczne 
Regia w Wiślicy i możliwości ekspozycji jego reliktów architektonicznych na tle współczesnych 
tendencji i rozwiązań europejskich, promotor: Klaudia Stala, Kraków 2017, Wydział 
Architektury Politechniki Krajowskiej. To w niej zaprezentowano m.in. fascynujący włoski 
przykład wzniesienia na odsłoniętych fundamentach bazyliki wczesno chrześcijańskiej di 
Siponto w Manfredonia (Puglia) ażurowej, nocą podświetlanej struktury przestrzennej 
pokazującej pełny kształt oryginalnej budowli (proj. Edorado Fresoldi, ryc. 559 – 564). 

Specyficzną cechą gminy, wynikającą wprost z jej dziedzictwa jest konieczność objęcia 
jej terytoriów rozmaitymi strefami ochrony konserwatorskiej. Powinny to być strefy rezerwatów 
kulturowych, a więc ścisłej ochrony konserwatorskiej; strefy parków kulturowych realizujących 
zadania pośredniej ochrony konserwatorskiej; strefy konserwatorskie ochrony powiązań  
widokowych (strefy ekspozycji, np. panoram zewnętrznych Wiślicy); a wreszcie strefy ochrony 
krajobrazowej integralnie związane z obiektami zabytkowymi i ich otulinami (np. Grodzisko; 
wzgórze z kościołem w Chotlu Czerwonym; ślady parku dworskiego w Jurkowie; park dworski 
w Hołudzy z czytelnym układem drzewostanu parkowego). 

Kolejną grupę obiektów stanowią rejony sacrum krajobrazowego związane z 
cmentarzami w Jurkowie, Chotlu Czerwonym, Gorysławicach, Wiślicy i ślady cmentarza 
żydowskiego w Wiślicy, a także licznie w terenie rozmieszczone samotne krzyże i kapliczki 
przydrożnie – por. rozdz. IV. 2, sacrum krajobrazów wsi polskiej). Nade wszystko konieczne 
jest kontynuowanie działań na rzecz rewaloryzacji średniowiecznego zespołu miejskiego 
Wiślicy, z utrzymaniem zabytkowego układu planistycznego (ryc. 566) i z mocnym 
akcentowaniem dwóch palców: rynku i Placu Solnego.  

Ryc. 565, 566, 567, 568. Komponenty stref konserwatorskich w gminie Wiślica. Od lewej: zrewaloryzowany rynek 
w Wiślicy; schemat planistyczny średniowiecznej  Wiślicy z rynkiem i Placem Solnym (kolor czerwony) ; fragment 

zabytkowego obszaru Wiślicy z nowymi budynkami mieszkalnymi; kapliczka przydrożna w gminie Wiślica. 
Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU; ryc. 565, fot. Pracownia Projektowa Regina Koza, 2010 

 
ZALECANA POSTAĆ KRAJOBRAZU 

(ochrona i kształtowanie) 
 
W świetle przytoczonych powyżej uwag oczywiste staje się, że dla dalszego rozwoju 

całej gminy i miasteczka Wiślica niezbędne byłoby stworzenie mechanizmów realizowania 
ochrony dóbr kultury (i przyrody) jako czynnika ich aktywizacji. Wskazywanie możliwości 
inicjatyw rozwojowych, z ograniczaniem do niezbędnego minimum działań zakazowo-
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restrykcyjnych dawać będzie gminie szansę znacznego rozwoju poprzez turystyczne i 
dydaktyczne wykorzystanie jej zasobów kulturowych (i przyrodniczych). W ramach tych 
mechanizmów fundamentalne pozostaje utrzymanie unikatowej postaci i charakteru 
krajobrazowego mikroregionu. Całościowa dyspozycja przestrzenna sprowadzać się tu 
powinna do utrzymania wyrazistych i jednorodnych jakościowo, tradycyjnych, pasmowych 
form krajobrazowych. Naturalną dominantą obszarową jest szeroka dolina Nidy z pasmową 
zielenią przybrzeżną, przekształcającą się miejscami w zespoły grup lub kęp drzew, a także 
otwartych łąk nabrzeżnych. Są to tereny zalewowe, tradycyjnie, od ponad tysiąca lat wolne od 
trwałych śladów osadniczych. Formalnym pejzażowym wzmocnieniem biegu Nidy jest 
garbowe wypiętrzenie terenu występujące w rejonie od Jurkowa do Zielonek, z kulminacją 
neogotyckiego kościoła na wzgórzu w Jurkowie. 

Od najdawniejszych czasów rzeka pełni również doniosłą rolę w rozwoju lokalnego 
osadnictwa. Blisko połowa osad mieszkalnych gminy związana jest z Nidą i jej najbliższym 
sąsiedztwem. Takie tradycje osadnicze sięgają tu czasów prehistorycznych i wczesnego 
średniowiecza, co potwierdzają liczne stanowiska archeologiczne. Osady powstałe w układzie 
pasmowym, towarzyszącym biegowi rzeki zlokalizowane są w przeważającej części poza  
granicami rozległej strefy zalewowej. Kulminację tego systemu osadniczego stanowi  
klarowny, szachownicowy, z dwoma placami, układ urbanistyczny Wiślicy z górującą nad 
otoczeniem bryłą kolegiaty wiślickiej, spinającą rynek z Placem Solnym.  

Ryc. 569, 570, 571, 572. Niektóre wskazania projektowe dla gospodarowania obszarami gminy Wiślica. Od lewej 
u góry: zasady gospodarki wodnej i przeciwpowodziowej; ogólne zasady polityki przestrzennej gminy. Od lewej 
na dole: główne powiązania widokowe w obszarze gminy; rejestr uzgodnień lokalizacyjnych  z mieszkańcami 

gminy. Opr. Anna Mitkowska, Grażyna Schneider-Skalska; plansze skopiowane, [ze:] Studium uwarunkowań…, 
op. cit. 

 
Drugi istotny element naturalnej (i kulturowej) kompozycji krajobrazu w postaci 

subdominanty to pasmowy ciąg składający się w części południowej z kompleksu stawów 
rybnych, które w części środkowej i północno-wschodniej przechodzą w wypiętrzenie terenu 
(garby terenowe) z kulminacją wzgórza z odsłonięciem gipsów szklicowych i bryłą gotyckiego 
kościoła w Chotlu Czerwonym. Ciąg ten kontynuowany jest dalej wypiętrzeniem terenu od 
Wiśniówki i Aleksandrowa do Skotnik Dolnych i dalej poza granice gminy. Rejon stawów 
rybnych, z taflami wodnymi oraz licznym tu ptactwem wodnym tworzy szczególnie malowniczy 
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klimat pejzażowy. Pasmowe wypiętrzenia terenu stanowią innego typu, ale równie atrakcyjne 
co stawy rybne urozmaicenie równiny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, dając szeroki 
wgląd w rozległe obszary gminy. Opisana tu subdominanta kanwy kompozycyjnej tradycyjnie 
skupia w zasięgu bezpośredniego oddziaływania całość osadnictwa nie związanego 
bezpośrednio z biegiem rzeki Nidy. W zestawieniu z osadami nadnidziańskimi są to na ogół 
miejscowości mniejsze, pełniące rolę skromniejszą. Krajobrazowo na plan pierwszy w tym 
paśmie osadniczym wysuwa się Chotel Czerwony. Niektóre kompleksy architektoniczno-
przyrodnicze odznaczają się szczególnie atrakcyjnymi postaciami panoramicznymi. Tworzą 
one wartościowe znaki identyfikacji przestrzeni. Są to wspominane już: kompleks 
urbanistyczny Wiślicy z kolegiatą gotycką; grodzisko wczesno średniowieczne w Wiślicy, 
kościół neogotycki w Jurkowie; gotycki kościół w Chotlu Czerwonym. 

Ryc. 573, 574, 575, 576. Główne wskazania projektowe dla gospodarowania obszarami gminy Wiślica. Od lewej 
u góry: zasady ochrony przyrody; zasady ochrony dóbr kultury. Od lewej na dole: zasady rozwoju turystyki; 

zasady komponowania krajobrazu. Opr. Anna Mitkowska, Grażyna Schneider-Skalska; plansze skopiowane, [ze:] 
Studium uwarunkowań…, op. cit. 

 

Obok planistycznego szkieletu kompozycyjnego (kanwy kompozycyjnej) istotną rolę w 
odbiorze estetycznym rozległych krajobrazów pełnią tzw. wnętrza krajobrazowe. Zaleca się 
utrzymanie tradycyjnego układu tych „wnętrz:, z ochroną szczególnie atrakcyjnych, odległych 
powiązań widokowych (ryc. 571) z kulturowo-przyrodniczymi kulminacjami terenu. Wiodącą 
rolę pełni „wnętrze” związane z pradawnym centrum osadniczym, politycznym i kulturalnym w 
Wiślicy. Kulminację kompozycyjną i treściową tego „wnętrza” stanowi zwarta zabudowa 
urbanistyczna Wiślicy i Gorysławic oraz grodzisko w Wiślicy. Podstawa „wnętrza” w postaci 
równiny łąk i pól uprawnych stanowi strefę powiązań widokowych z panoramami Wiślicy, 
grodziska, Jurkowa, Chotla Czerwonego. Drugie istotne dla krajobrazu gminy „wnętrze” 
zajmuje jej północne obszary i związane jest z charakterystycznymi motywami naturalnej 
rzeźby terenu oraz ideowo z pomnikami przyrody nieożywionej i rezerwatami przyrody w 
Skotnikach Górnych i Skorocicach. Przybrało ono postać „wnętrza labiryntowego”, a 
przewidziane jest dla utworzenia tu pola golfowego. 

Występujące w gminie kompleksy leśne i proponowane minimalne dolesienia tworzą w 
kanwie kompozycyjnej jedną z subdominant planistycznych (ryc. 576). Uformowane pasmowo 
przebiegają przekątniowo z południowego zachodu ku północnemu wschodowi. Pasmo to 
wzmocnione zostanie dolesieniami z wykorzystaniem zjawiska sukcesji naturalnej istniejących 
drzewostanów leśnych występujących w rejonie Guz Szlacheckich, Brzezia, Wiśniówki, 
Kobylnik, Sielca Szpitalnego, Sielca Rządowego i na krańcach północnych Jurkowa. Granice 
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proponowanego kompleksu leśnego utworzą ściany wspomnianych „wnętrz” krajobrazowych. 
Projektowany obszar leśny w Górkach stanowić ma natomiast wertykalny element pasmowy 
uzupełniający ciąg grzbietów terenowych wyniesionych ponad poziom równiny 
Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto otrzymany będzie kompleks leśny 
pomiędzy Szczytnikami i Szczerbakowem, z planowanym jego poszerzeniem w ramach 
sukcesji naturalnej.  

Prawobrzeżny rejon Nidy, z najbardziej urodzajnymi glebami przewiduje się do 
wprowadzenia systemu śródpolnych zadrzewień ochronnych, które w odbiorze wizualnym 
stwarzać będą pozorowane ściany leśne wzbogacające wyraz krajobrazowy tego obszaru 
nizinnego. W części północnej, objętej w znacznym stopniu strefami powiązań widokowych 
przewiduje się minimalny udział zadrzewień śródpolnych, rozlokowanych głównie na krańcach 
północnego „wnętrza” krajobrazowego. Pozostałe, przeważające obszary gminy to równiny 
łąkowe i pól uprawnych, w tym znaczne obszary zalewowe wzdłuż koryta rzeki Nidy.  

Ryc. 577, 578, 579, 580. Koryto rzeki Nidy z towarzyszącą mu roślinnością przybrzeżną. Stan z roku 1999. Fot. 
Anna Mitkowska 

 
Także sieć dróg komunikacji samochodowej pełni znaczącą rolę kompozycyjną. 

Istotnym elementem jej planistycznej kanwy (subdominanta) jest przebieg drogi tranzytowej 
Kraków – Busko Zdrój o kierunku zbliżonym do południkowego. W układzie  prostopadłym w 
stosunku do tej drogi (kierunek zbliżony do równoleżnikowego) rozmieszczone są drogi lokalne 
(i ponadlokalne) obejmujące swym zasięgiem całość systemu osadniczego gminy (ryc. 576).  

Ryc. 581, 582, 583, 584, 585, 586. Przykłady zabudowy tradycyjnej w osadach gminy Wiślica.  
Fot. Anna Mitkowska, 1999 

 
Zaleca się także utrzymanie tradycyjnej roli Wiślicy jako centrum administracyjnego i 

kulturalnego gminy. Centrum to powinno pełnić rolę wiodącą zarówno w zakresie wszelkich 
bieżących potrzeb ludności miejscowej jak i osób przyjezdnych, w tym usług edukacyjnych. 
Już w tej chwili (rok 2000) rysuje się wyraźna tendencja przestrzenna poszerzania zespołu 
miejskiego Wiślicy o Gorysławice i Koniecmosty (wraz z Zielonkami i Kucharami). To w tym 
właśnie  rejonie przewiduje się główne rezerwy terenowe dla budownictwa mieszkaniowego. 
Dla całej gminy zalecane jest utrzymanie tradycyjnej sieci osadniczej. Zwiększanie zasobów 
mieszkaniowych powinno odbywać się poprzez harmonijną rozbudowę istniejących wsi, ze 
szczególnym rozwojem wspomnianego centrum: Wiślica – Gorysławice – Koniecmosty. 
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Ryc. 587, 588, 589, 590, 591. Średniowieczne (gotyckie) zabytki w centrum Wiślicy. Z lewej „Dom Długosza” (trzy 
zdjęcia). Z prawej kolegiata wiślicka (dwa zdjęcia). Fot. Anna Mitkowska, 2000 

 
7. Spis literatury pomocniczej 

     
 (PODRĘCZNIKI, ATLASY, ENCYKLOPEDIE) 

 
[1] Architektura. Style i detale, praca zbiorowa pod red. Emily Cole, wydaw. „Arkady”, 

Warszawa 2007; 
[2] Atlas historyczny Polski, praca zbiorowa, red. Władysław Czapliński, Tadeusz 

Ładogórski, PP Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa Wrocław 1985; 
[3] Atlas historyczny świata, praca zbiorowa pod red. Józefa Wolskiego, PP 

Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa Wrocław 1998, wydanie 5; 
[4] Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. III rozszerzone, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa1969; 
[5] Tadeusz Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, wyd. II poprawione i 

poszerzone, wydaw. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław Warszawa Kraków 
Gdańsk 1980; 

[6] Dzieje architektury w Polsce (praca zbiorowa), Wydaw. Kluszczyński, Kraków 
[2004];  

[7] Dzieje sztuki polskiej, tom pierwszy, Sztuka polska przedromańska i romańska do 
schyłku XIII wieku, praca zbiorowa pod red. Michała Walickiego, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1963 – 1966 i 1967 – 1968; 

[8] Dzieje sztuki polskiej, tom pierwszy, Sztuka polska przedromańska i romańska do 
schyłku XIII wieku, Katalog i bibliografia zabytków, praca zbiorowa pod red. Michała 
Walickiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963 – 1966 i 1967 – 1968; 

[9] II Forum Architecturae Poloniae Medievalis, praca zbiorowa pod red. Klaudii Stali 
Kraków 15 – 16 maja 2009; „Czasopismo Techniczne”, 7-A/2011, z. 23, r. 108; Wydawnictwo 
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012; 

[10] Jonathan Glancey, Historia architektury, wydaw. „Arkady”, Warszawa 2002; 
[11] Historia sztuki, praca zbiorowa (wielotomowa), tom 4, Sztuka romańska. Wczesne 

średniowiecze, „Biblioteka Gazety Wyborczej”, wydaw. Marketing Room (Hiszpania) Poland, 
Kraków 2010; 

[12] Historia sztuki, praca zbiorowa (wielotomowa), tom 17, Polska. Architektura, 
„Biblioteka Gazety Wyborczej”, wydaw. Marketing Room (Hiszpania) Poland, Kraków 2010; 

[13] Mary Hollingsworth, Sztuka w dziejach człowieka,  wydaw. „Arkady”, Warszawa 
2006;  

[14] Ilustrowana historia świata, praca zbiorowa (wielotomowa), tom 20, Od 980 do 
1053 n.e. (Polska w Europie. Opactwa romańskie), wydaw. Hachette Livre Polska (oryginał: 
Larousse 1992-2006), Warszawa 2006; 

[15] Wilfried Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od 
antyku po czasy współczesne, „Świat Książki”, Warszawa 1996, tłumaczenie z języka 
niemieckiego (Mosaik Verlag Monachium); 

[16] Annalisa Maniglio Calcagno, Architettura del paesaggio. Evoluzione storica, 
wydaw. „Calderini”, Bologna 1983; 
[17] Anna Mitkowska, Historia sztuki I, Od prehistorii poprzez kultury starożytne do 

początków  średniowiecza, Kraków 2014 – 2016, wersja elektroniczna, na prawach rękopisu; 
[18] Anna Mitkowska (z zespołem: Katarzyna Fabijanowska, Dorota Uruska-Suszek, 

Agata Zachariasz, Krzysztof Tor), Model postępowania konserwatorskiego dla 
zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych przez Agencje Własności Rolnej 
Skarbu Państwa (na przykładzie założeń dla woj. kieleckiego ze szczególnym uwzględnieniem 
Wojczy i Kwasowa), „Studia i Materiały”, „Ogrody” 2 (8), Ośrodek Ochrony Zabytkowego 
Krajobrazu, Warszawa 1994; 

 



 

165 
 

[19] Nikolaus Pevsner, Historia architektury europejskiej, wydaw. „Arkady”, Warszawa 
2013 (pierwsze wydanie angielskie 1943); 

[20] Mieczysław Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, tom 1, wydaw. „Arkady”, Warszawa 
1987 [wyd. III; (wyd. I, 1976)]; 

[21] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wydanie piąte, Wydaw. Naukowe PWN, 
Warszawa 2007; 

[22] Witold Szolginia, Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Architektura i 
budownictwo, wyd. trzecie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991; 

[23] Zygmunt Świechowski, Sztuka romańska w Polsce, wydaw. „Arkady”, Warszawa 
1990; 

[24] Dawid Watkin, Historia architektury zachodniej, wydaw. „Arkady”, Warszawa 2001; 
[25] Jan Zachwatowicz, Architektura polska, „Arkady”, Warszawa 1966;  

 
PUBLIKACJE SPECJALISTYCZNE i POMOCNICZE 

 
[26] Archeologia ogrodowa; „Monument”. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań 

i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2004; 
[27] Architektura Krakowa. Dzieje badania odnowa, praca zbiorowa, redakcja naukowa 

Andrzej Kadłuczka; „Czasopismo Techniczne” numer specjalny, z. 9-A/2003, wydaw. 
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003; 

[28] Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Wyzwolić się z błędnego koła. Institut für Deutsche 
Ostarbeit w świetle dokumentów Armii Krajowej i materiałów zachowanych w Polsce, wydaw. 
„Arcana”, Kraków 2004; 

[29] Tadeusz Barucki, Architektura Węgier, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 
1998; 

[30] Henryk Barycz, Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, 
wydaw. Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejetności, Kraków 1935; 

[31] C. Bayet, Krótki zarys historji sztuki, Zakłady Graficzne B. Wierzbicki i S-ka, 
Warszawa [b.r.; XIX/XX w.]; 

[32] Janusz Bogdanowski, Konserwacja i ochrona krajobrazu kulturowego (ewolucja 
metody); „Teki Konserwatorskie VI”; wydaw. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony 
Środowiska Kulturowego w Krakowie, Kraków 1998; 

[33] Lucjan Bogusławski, Korekta drukarska i wydawnicza,  Wydaw. Przemysłu 
Lekkiego, Warszawa (1964) 1967; 

[34] Lucjan Bogusławski, Przygotowanie rękopisu do druku, Polskie Wydawnictwo 
Gospodarcze, Poznań 1950; 

[35] Paweł Czartoryski, Paweł Rybicki, Bogdan Suchodolski (wstęp i redakcja), Historia 
nauki polskiej, t. I, Średniowiecze, Odrodzenie; Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 
warszawa Kraków 1970; 

[36] Cuda natury, kultury i sztuki. Skarby UNESCO, praca zbiorowa, wydanie II 
poprawione, wydaw. SBM, Warszawa 2014; 

[37] Dictionnaire des Églises de France, IVA, Bretagne, Éditions Robert Laffont 1968; 
[38] Tadeusz Dobrowolski, Sztuka Krakowa, wyd. 5, Wydawnictwo Literackie, Kraków 

1978; 
[39] Tadeusz Dobrowolski, Sztuka polska od czasów najdawniejszych do ostatnich, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974; 
[40] Enciclopedia Zanichelli 1994. Dizionario enciclopedico di arti, scienze, tecniche, 

lettere, filosofia, storia, geografia, diritto, economia, praca zbiorowa a cura di Edigeo, wydaw. 
Zanichelli, Bologna 1993; 

[41] Marcin Fabiański, Jacek Purchla, Historia architektury Krakowa w zarysie, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001;  

[42] Folia historiae atrium, t. VI/VII, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, 
Komisja Teorii i Historii Sztuki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1971, tom 
poświęcony opactwu benedyktynów w Tyńcu;  



 

166 
 

[43] Francesco. Otto secoli di una grande avventura cristiana (Franciszek. Osiem 
wieków wielkiej przygody chrześcijańskiej), praca zbiorowa pod red. Luigi Santucci i Nazareno 
Fabbretti, wydaw. Arnoldo Mondadori, Milano 1981;   

[44] Henryk Fros SI, Franciszek Sowa, Twoje imię, przewodnik onomastyczno-
hagiograficzny, Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, Kraków [1976]; 

[45] Aleksander Gardawski i Jerzy Gąssowski, Polska starożytna i 
wczesnośredniowieczna, Państwowe zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1961; 

[46] Józef Andrzej Gierowski, Historia Polski 1505 – 1864, część I, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978; 

[47] Karol Górski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1973;  

[48] Rudolf Jamka, Przeszłość wczesnopiastowskiego Opola w świetle wykopalisk, 
„Opolska Biblioteka Archeologiczna”, wydaw. Komitet Badań Prehistorycznych w Opolu, 
Polskie Towarzystwo Prehistoryczne – Oddział w Opolu, Opole 1949;  

[49] Jana Długosza Banderia Prutenorum, wydał Karol Górski, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, (rękopis „Banderiów” własność kapituły katedralnej 
krakowskiej, od 1963 w posiadaniu Biblioteki Jagiellońskiej); 

[50] Kristina Krüger, współpr. Rainer Warland, zdjęcia Achim Bednorz, Klasztory i 
zakony. 2000 lat kultury i sztuki chrześcijańskiej, tłumaczenie z języka niemieckiego Mikołaj 
Szwed, Milena Wójtowicz, © h.f. ullmann, wydaw. Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2009; 

[51] Stanisław Kutrzeba, W obronie spotwarzonej instytucji. Rzecz o Polskiej Akademii 
Umiejętności roku 1945 (wznowienie), wydaw. Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2003; 

[52] L’Art Roman, seria: „La Grammaire des Styles. Collection de Précis sur l’Histoire 
de l’Art”, red. Henry Martin, wydaw. Flammarion, Paris 1967; 

[53] Anatol Lewicki, Zarys historji Polski, opr. i uzup. Jan Friedberg, wydaw. Gebethner 
i Wolff, (wydanie dwunaste), Warszawa 1925; 

[54] Edmund Małachowicz, Architektoniczne ślady chrystianizacji Śląska w IX – X w., 
[w:] „Nauka”, 3/2008, s. 161 - 176; 

[55] Edmund Małachowicz, Stare miasto we Wrocławiu. Rozwój urbanistyczno-
architektoniczny zniszczenia wojenne i odbudowa, wyd. II, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa Wrocław 1985; 

[56] Edmund Małachowicz, Wrocław na wyspach, rozwój urbanistyczny i 
architektoniczny, wydaw. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław Warszawa Kraków 
Gdańsk Łódź 1981; 

[57] Henry Martin (direction), L’Art  Roman, [seria: „La Grammaire des Styles”], wydaw. 
„Flammarion”,  Paris 1946; 

[58] Gabriela Mikołajczyk, Początki Gniezna. Studia nad źródłami archeologicznymi, 
PWN Oddział w Poznaniu, Warszawa Poznań 1972; 

[59] Gabriela Mikołajczyk, Początki Gniezna. Źródła archeologiczne, PWN Oddział w 
Poznaniu, Warszawa Poznań 1973; 

[60] Miejsca święte. Leksykon, pod red. Zbigniewa Paska, Wydaw. Znak, Kraków 1997; 
[61] Anna Mitkowska, Dziedzictwo kultury i natury w kierunkach rozwoju 

przestrzennego gminy Wiślica, [w:] „Monumenta conservanda sunt. Księga ofiarowana 
Profesorowi Edmundowi Małachowiczowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin”; 
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Oddział Śląski we Wrocławiu, Dolnośląskie 
Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001, s. 172 – 181; 

[62] Anna Mitkowska, Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego. Cz. I. Od 
starożytności do renesansu, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012; 

[63] Anna Mitkowska, Uwagi o stanie polskiego szkolnictwa wyższego 
(uniwersyteckiego) w początku drugiej dekady XXI wieku, [w:] Nauka polska. Prawda jest 
najważniejsza. Rozważania o stanie szkolnictwa uniwersyteckiego w Polsce; materiały 
konferencyjne i pokonferencyjne I Konferencji Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, Kraków kwiecień 2012, wydaw. „Quartis”, 
staraniem AKO Kraków, s. 45 – 63; 



 

167 
 

[64] Józef Mitkowski, Początki klasztoru cystersów w Sulejowie, Prace Kom. 
Historycznej Pozn. Tow. Przyj. Nauuk, t. XV, Poznań 1949; 

[65] Wojsław Molè, Sztuka Słowian Południowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław Warszawa Kraków 1962; 

[66] Najpiękniejsze miejsca w Europie, tłumaczenie z niemieckiego Beata Kruk i Eliza 
Modzelewska, wydaw. „Świat Książki”, Warszawa 2003 (Münich 2002); 

[67] Nauka polska. Prawda jest najważniejsza. Rozważania o stanie szkolnictwa 
uniwersyteckiego w Polsce; materiały konferencyjne i pokonferencyjne I Konferencji 
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, 
Kraków kwiecień 2012, wydaw. „Quartis”, staraniem AKO Kraków; 

[68] Nauka polska. Prawda jest najważniejsza. Środowisko akademickie a świadomość 
obywatelska współczesnych Polaków;  II konferencja Akademickiego Klubu Obywatelskiego 
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Kraków maj 2013, skład i druk „Quartis”, staraniem AKO 
Kraków; 

[69] Mieczysław Niwiński, Opactwo Cystersów w Wąchocku. Fundacja i dzieje 
uposażenia do końca wieków średnich; Polska Akademja  Umiejętności; Rozprawy Wydziału 
Historyczno-Filozoficznego; Serja II. T. 43 (ogólnego zbioru T. 68). Nr 1.; nakładem PAU; 
księgarnie Gebethnera i Wolffa, Warszawa Kraków Lublin Łódź Paryż Poznań Wilno Zakopane 
1930; 

[70] Zbigniew Pianowski, „Sedes regni prinicipales. Wawel i inne rezydencje 
piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Seria „Architektura”, monografia 178, 
wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1994; 

[71] Dominik Przygodzki, Stanowisko archeologiczne Regia w Wiślicy i możliwości 
ekspozycji jego reliktów architektonicznych na tle współczesnych tendencji i rozwiązań 
europejskich, rozprawa doktorska, promotor: Klaudia Stala, Kraków 2017, Wydział 
Architektury Politechniki Krajowskiej, Komisja Doktorska K-1, praca przechowywana w 
Bibliotece Politechniki Krakowskiej, na prawach rękopisu; 

[72] Jacek Purchla, Kraków w Europie środka, Wydaw. BOSZ, Olszanica Kraków 2008; 
[73] „Renowacje i Zabytki”, nr 4 (12), Kraków 2004; zeszyt poświęcony historii, 

architekturze, urbanistyce i konserwacji zabytków Budapesztu, zatytułowany Budapeszt 
metropolia Wschodu i Zachodu; 

[74] Michał Rożek, Barbara Gondkowa, Kościoły Krakowa leksykon, wydaw. Verso, 
Kraków 2003; 

[75] Sakrálna architektúra na Slovensku, praca zbiorowa, wydaw. Komárno 1996; 
[76] Sanktuaria w Europie, wydaw. MUZA SA, Warszawa 2002; polskie tłumaczenie 

oryginału Die grössten Kathedralen, Klöster und Pilgerstätten Europas, Germering 2002; 
[77] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wiślica, woj. 

świętokrzyskie, Kraków 1999 - 2000; kier. tematu Anna Mitkowska; autorzy: Anna Mitkowska, 
Grażyna Schneider-Skalska, Ewa Gruszczyńska; współpraca: Zbigniew Białkiewicz, Marek 
Siewniak, Elżbieta Nachlik (z zespołem); praca wykonana w zakładzie Sztuki Ogrodowej i 
Terenów Zielonych Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej; na zlecenie 
Urzędu Gminy Wiślica; opracowanie zawiera 5 tomów (teksty z ilustracjami; plansze formatu 
A-3); 

[78] Tadeusz Szydłowski, Pomniki architektury epoki piastowskiej, we województwach 
Krakowskiem i Kieleckiem, „Gebethner i Wolff”, Kraków MCMXXVIII (1928); 

[79] Zygmunt Świechowski, Opactwo Sulejowskie. Monografia architektoniczna; 
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; Wydział Historii i Nauk Społecznych; Prace Komisji 
Historii Sztuki, t. IV, z. 2; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1954;  

[80] Jerzy Topolski, Wielkopolska poprzez wieki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 
1973; 

[81] Przemysław Trzeciak, 1000 tajemnic architektury, wyd. 2, Instytut Wydawniczy 
„Nasza Księgarnia”, Warszawa 1967; 

[82] Jerzy Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1978; 



 

168 
 

[83] Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. KRAKÓW, wydaw. Krajowy Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2007; 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 592. Bressanone (Italia, Trentino-Alto Adige), wirydarz romański (XII w.)  
w kompleksie katedralnym. Fot. Anna Mitkowska, 2017 
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Rozdział III 
 

ARCHITEKTURA GOTYKU  
(średniowiecze dojrzałe i późne)  

 
W formowaniu średniowiecznych fundamentów europejskiej (zachodniej) architektury 

rolę wybitną, wręcz wiodącą odegrały zakładane na całych terytoriach kształtującej się 
politycznie Europy liczne kompleksy klasztorne, głównie benedyktyńskie (por. t. I, rozdz. IX.5, 
s. 377 nn) i cysterskie, a od XIII wiele jeszcze zgromadzeń zakonnych (franciszkanie, 
dominikanie i inni). Zrazu reprezentujące styl romański, stopniowo ewoluowały zmierzając ku 
gotykowi. Cegła jako materiał budowlany wypierała powszechny dotychczas kamień. 
Następował rozwój konstrukcji sklepień, łęki zyskiwały kształty wysokie, wyostrzone. Pojawiały 
się systemy budowlane typu szkieletowego, nadające dotychczas masywnym budowlom 
lekkości i finezji. Kamieniarskie detale rzeźbiarskie osiągały poziom wybitny. Już w połowie 
XIII wieku wiele obiektów romańskich przebudowywano nadając im postać gotycką. Wiodące 
w romanizmie opactwo benedyktyńskie w Cluny (por. t. II, rozdz. I.3, s. 14 nn) od XII w. zaczęło 
tracić swoją pozycję na rzecz cystersów, a później franciszkanów i dominikanów. Początkom 
i wczesno średniowiecznemu rozwojowi monastycyzmu chrześcijańskiego oraz jego 
kulturotwórczej rangi w krajach Zachodu poświęcono już sporo miejsca w tomie I 
„Podręcznika” (por. Historia sztuki, t. I, rozdz. IX.5, s. 373 nn). 

Ryc. 1, 2, 3, 4, 5. Przykłady opactw romańskich z wprowadzanymi do nich elementami gotyckimi. Od lewej: 
romańsko-gotyckie krużganki wirydarza opactwa w Chiaravalle pod Mediolanem (Italia), ok. 1000; wczesno 

gotycki wirydarz klasztorny w Royaumont (Francja), 1228; romańsko-gotycka fasada kościoła opackiego Saint 
Trinitè w Caen (Francja), XI w.; romańsko-gotyckie wnętrze (nawa główna) kościoła opackiego Saint Trinitè  

w Caen (Francja), XI w.; opactwo Westminster (Anglia, Londyn), postać gotycka z 1245, wzniesione na kościele 
wcześniejszym z 1045 roku. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
1. Rozkwit średniowiecznego monastycyzmu  

                                 (benedyktyni, cystersi i inne zgromadzenia) 

Ryc. 6, 7, 8. Przykładowe schematy rozbudowanych średniowiecznych, typowych struktur klasztornych (opactw 
benedyktyńskich i cysterskich). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Przypomnijmy, że w okresie romanizmu kompleksy klasztorne (benedyktyńskie) 

zyskiwały stopniowo coraz większe rozmiary i złożone struktury przestrzenne. Całość 
zabudowań otaczano murami obronnymi. Obszary klasztorne dzielono na części otwarte dla 
wiernych (dziedzińce podcieniowe) i części klauzurowe (zamknięte). W dziedzińcu 
wewnętrznym urządzano wirydarz klasztorny. Obiektom kościelno-klasztornym towarzyszyły  
budynki gospodarcze. Na zewnątrz muru obronnego zakładano pola uprawne oraz 
zwierzyńce. Same  kompleksy, często wybitne pod względem architektonicznym, posiadały 
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zazwyczaj mocno złożony, wieloczęściowy system ogrodów. Ogrodom nadawano symbolikę 
rajską, boską, jerozolimską gdy pomyślane były jako miejsca medytacji i modlitwy (wirydarze). 
Klasztory benedyktyńskie odegrały istotną rolę w kształtowaniu krajobrazów średniowiecznej 
Europy, stanowiąc zawsze wyrazisty „znak” terytorialny, a często stając się dominantą 
formalną i treściową znacznych obszarów krajobrazowych (np. opactwo na Monte Cassino – 
por. t. I, rozdz. IX.5, s. 378 n; opactwo Pomposa w Ferrarze, opactwo w Tyńcu pod Krakowem).  

 
MONASTYCYZM ZACHODNI ŚREDNIOWIECZA DOJRZAŁEGO i PÓŹNEGO,  

CYSTERSI (i inne zgromadzenia zakonne) 
 
We wspomnianym opactwie w Cluny, w XI wieku ukształtowały się jak wiadomo zasady 

poważnej reformy życia zakonnego, które ostatecznie doprowadziły do wyłonienia 
zgromadzeń cysterskich. Podstawowe założenia życia klasztornego cysterskiego wyrastały 
więc z rozpowszechnionych już od kilku stuleci modeli benedyktyńskich. Cystersi tworzyli 
wspólnoty niezależne od reszty społeczeństwa. Obok życia religijnego rozwijali szeroką 
działalność gospodarczą (rozległe, perfekcyjnie działające wielkoprzestrzenne gospodarstwa 
rolne), a także artystyczną i intelektualną (naukową) oraz duchową. Kompleksy kościelno-
klasztorne wraz z ogrodami urządzali głównie w oparciu o plan benedyktyńskiego opactwa 
San (Sant) Gallen w Szwajcarii (por. t. I, rozdz. IX.5, s 380 n). Część centralna, kompleksu 
właściwego z ogrodami otaczana była wysokim murem. 

 Pierwsze zgromadzenia cysterskie wiązane są z terenami Francji. Początek ich 
działalności to rok 1097, kiedy św. Robert wraz ze współbraćmi z klasztoru benedyktyńskiego 
w Molesme założył nowy klasztor w okolicach Lyonu, w miejscowości Citeaux. Stopniowo 
powstawały kolejne klasztory. Wyróżnia się ostatecznie 6 głównych filiacji: Citeaux, La Ferté, 
Pontigny, Clairvaux, Morimond, Bonnevaux. To z nich wzorce życia cysterskiego w ciągu XII i 
XIII wieku rozprzestrzeniały się na kraje europejskie włącznie z wyspami brytyjskimi, w tym 
także na tereny polskie (tu głównie Śląsk, Wielkopolska, Pomorze Zachodnie, Małopolska).  

Ryc. 9, 10, 11. Przykłady cysterskich kompleksów klasztornych. Od lewej: najstarsze cysterskie opactwo  
w Citeaux (Francja); romańsko-gotyckie opactwo w Vezzolano (Piemont, Italia); opactwo cystersów w Lubiążu, 
stan z XVIII w., ikonografia historyczna. Ryc. 9 i 11, skopiowane z INTERNETU. Ryc. 10, [z:] Annalisa Maniglio 

Calcagno, Architettura del paesaggio. Evoluzione storica, wydaw. „Calderini”, Bologna 1983, s. 42 
 

Cystersi ogarniając swymi wpływami (poprzez wewnętrzną organizację zakonną) 
znaczną część Europy odegrali wybitną rolę  kulturotwórczą. Wypracowali i rozpowszechnili 
nowoczesne metody upraw rolnych, budowy urządzeń hydrotechnicznych (młyny i młynówki), 
doskonalili i propagowali techniki architektoniczne (architektura romańska i głównie gotycka, 
konstrukcje sklepień, rzeźba architektoniczna), urządzali systemy ogrodów klasztornych, 
użytkowych i ozdobnych. Zajmowali się intensywnie kopiowaniem dzieł naukowych, literackich 
i dawnych starożytnych dokumentów. Najczęściej osiedlali się na  terenach równinnych, 
początkowo odludnych, szybko przyciągając do siebie osadnictwo (ludność okoliczna 
szukająca kontaktów z centrum klasztornym). Szczytowy rozwój cysterskiej kultury i 
duchowości w średniowieczu przypada na XIV wiek. Z architektonicznego punktu widzenia 
najwcześniejsze cysterskie kompleksy klasztorne kształtowane w stylu jeszcze romańskim, 
szybko zyskiwały coraz liczniejsze elementy gotyckie.  

Zgodnie z tradycjami benedyktyńskimi, przestrzennym (architektonicznym) strukturom 
cysterskim towarzyszyły zespoły ogrodów, często mocno rozbudowywane, a otoczone 
rozłogami pól uprawnych wielko przestrzennego gospodarstwa rolnego. Kształtowanie się i 
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rozwój całego nurtu dojrzałych form ogrodowych klasztornych kolejnych, nowo tworzonych 
zgromadzeń zakonnych związany był więc z obiektami benedyktyńskimi, a od końca XI wieku 
przede wszystkim z cysterskimi. Część centralną całych układów stanowiły zamknięte 
kompleksem architektonicznym wirydarze. Inne ogrody, o charakterze ozdobnym (i 
gospodarczym) komponowano w układach kwaterowych, charakterystycznych dla ogólnych 
ogrodowych tendencji średniowiecznych. 

Ryc. 12, 13, 14, 15. Obiekty cysterskie na terytoriach europejskich. Od lewej: ważniejsze opactwa cysterskie  
w Europie; cystersi na terytoriach Francji i Wielkiej Brytanii; europejskie szlaki pielgrzymkowe do Santiago de 

Compostela; szlak cysterski w Polsce. Mapy skopiowane z INTERNETU. Ryc. 12, [za:] Les Cisterciens, red. Roux 
J., Vic-en-Bigorre, Cedet 1998, s. 220 n. Ryc. 14, [za:] Kazimiera Orzechowska-Kowalska, Europejskie Szlaki 

Kulturowe Rady Europy; portal popularyzacyjny „Turystyka kulturowa” 
 
Równocześnie trwał nurt powstawania obiektów eremickich (pustelniczych), 

zapoczątkowany prawdopodobnie już w III wieku. W średniowieczu powstało wiele urokliwych 
klasztorków kształtowanych w stylistyce archaizującego romanizmu, utrzymującego się aż do 
XVII w., a stanowiących kulturowe klejnoty kontekstów krajobrazowych. Eremici koncentrowali 
się na modlitwie i ascezie, w oderwaniu od życia miejskiego. Swoje skromne siedziby zakładali 
zwykle w terenach odludnych, niedostępnych, skalistych, niejako mimo woli kreując obiekty 
krajobrazowe wysokiej klasy estetycznej. Eremickie zasady życia klasztornego (kartuzi, 
kameduli, karmelici) rozwijały się zarówno w średniowieczu jak i w okresie nowożytnym (np. 
kameduli na Bielanach w Krakowie, XVII w.). 

Ryc. 16, 17, 18, 19. Odludne pustelnie w krajobrazach Italii. Od lewej: erem San Colombano w Trambileno 
(Trentino), X – XIV w.; erem w Bismantova (Reggio Emilia), XVII w.; klasztor Santa Croce w Fonte Avellana 

(Marche), koniec X w.; erem delle Carceri (Monte Subasio, Umbria), XI – XIV w. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 

Kolejny intensywniejszy rozwój obiektów cysterskich, rozbudowanych o rozległe 
uprawy rolne, nastąpił w wiekach XVII i XVIII. Na terenach polskich ich upadek postępował w 
ciągu XIX wieku, a to w wyniku zmasowanych represji zaborców. Utrzymały się jednak do 
dzisiaj funkcjonujące klasztory cysterskie m.in. w Mogile pod Krakowem, w Wąchocku, w 
Sulejowie, w Henrykowie, w Szczyrzycu, Jędrzejowie, Szklanych Domach, w Gdańsku-Oliwie. 
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Ryc. 20, 21, 22, 23. Katedra w Canterbury (Anglia). Od lewej: wirydarz katedralny (gotycki), widok z krużganków; 
wnętrze wirydarza klasztornego; plan wczesnych średniowiecznych ogrodów opackich; ruiny opactwa św. 

Augustyna z reliktami kościoła św. Marcina. Fotografie skopiowane z INTERNETU. Plan, [z:]  Tassilo Wengel, 
The Art of Gardening through the Ages, tłumaczenie z niemieckiego na angielski Leonard Goldman,  

Edition Leipzig 1987, s. 56 

 
Stopniowo coraz liczniej powstawały różne zgromadzenia zakonne, takie m.in. jak: 

franciszkanie, klaryski, norbertanki, dominikanie, karmelici trzewiczkowi, karmelici bosi, 
augustianie, kanonicy regularni, paulini, kameduli, franciszkanie – bernardyni, franciszkanie – 
reformaci, misjonarze. Wśród szczególnie interesujących obiektów monastycyzmu dojrzałego 
średniowiecza wymienić można np: kompleks klasztoru z ogrodami w Canterbury (Anglia, XII 
w.), czy kompleks Certosa di Pavia (Lombardia, XIV w. i później). Obiekt w Canterbury 
stanowi interesujący przykład zespolenia klasztoru augustiańskiego (wraz z ogrodami) z 
kompleksem architektonicznym katedry. Wieloczęściowy ogród klasztorny z herbarium, 
sadzawką rybną, pergolą itp. odwzorowany został na planie, który obok planu ogrodów 
benedyktyńskich w San Gallen uważany jest za jedno z najstarszych oryginalnych 
średniowiecznych świadectw kartograficznych rozplanowania ogrodów klasztornych (ryc. 22). 
Słynny włoski kompleks architektoniczno-ogrodowy Certosa di Pavia związany jest z nurtem 
pustelniczych zgromadzeń zakonnych. Osiedlili się tu kartuzi, dla których pobudowano 24 
domki pustelnicze, każdy z indywidualnym ogródkiem. Domki dostępne były z tzw. krużganka 
dużego. Cechy stylowe architektury omawianego kompleksu, to gotyk, renesans lombardzki, 
manieryzm. Obiekt kolejno przejmowany był przez cystersów, karmelitów i ponownie 
cystersów. 

Ryc. 24, 25, 26, 27. Certosa di Pavia (Lombardia). Kompleks klasztorno-eremicki kartuzów, cystersów  
(i karmelitów), XIV – XV w. Od lewej: widok ogólny „z lotu ptaka”; domki pustelników z ogródkami; widok na „mały 

krużganek”; widok fragmentu ściany w „wielkim krużganku”. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Świadectwa zachowawczego nurtu klasztornych kompleksów z ogrodami w formach 

średniowieczno-renesansowych, kwaterowych, z warzywnikami, sadami, cmentarzami,  
(trwającego także i w epoce baroku) odnajdujemy m.in. przy klasztorach francuskich 
powstałych w Bretanii (XVII w.).  

Ryc. 28, 29, 30, 31, 32. Niektóre przykłady prowincjonalnych zespołów klasztorno-ogrodowych w Bretanii 
(Francja), XVII w. Ryciny skopiowano, [z:] Dictionnaire des Églises de France, IV A Bretagne, wydaw. Robert 

Laffont [b.m., 1968], s. 56; s. 144; s. 138; s. 123; s. 126 
 
Okres baroku w Europie (w tym w Polsce),  to czas kolejnych wzmożonych ruchów 

monastycznych. Powstają wtedy liczne nowe kompleksy kościelno-klasztorne wraz z 
ogrodami, często sprzężone z większym gospodarstwem rolnym. Interesujący nurt 
architektoniczny i ogrodowy wykształcił się w ramach intensywniejszej działalności 
franciszkanów-reformatów. Ci operując formami prostymi, powściągliwymi, stosowali z wielkim 
powodzeniem efekty „scenograficzne”, stając się prekursorami nowoczesnego komponowania 
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harmonijnych krajobrazów otwartych (szersze omówienie w rozdziale dotyczącym baroku). 
Reformaci rozwijali swoją własną działalność zakonną od XVI w., w ramach istotniejszej 
reformy dotychczasowego zakonu franciszkanów, założonego przez św. Franciszka z Asyżu1. 

 
2. Europejska architektura gotycka 

        (i sztuki inne) 
 

Dokonania artystyczne epoki dojrzałego i późnego średniowiecza europejskiego 
kojarzymy zazwyczaj z architekturą gotycką, w tym z imponującymi katedrami licznie 
występującymi w swych regionalnych odmianach we wszystkich krajach Zachodu. To one 
pozostają jednym z najwspanialszych osiągnięć cywilizacyjnych wszech czasów. Wrażeniowo 
gotyk kojarzymy zazwyczaj z wertykalną strzelistością, finezyjną kamieniarską koronkową 
dekoracyjnością rzeźbiarską wzmacnianą efektami światłocieniowymi, perfekcyjnym nośnym 
szkieletem konstrukcyjnym podtrzymującym ostrołukowe, krzyżowo-żebrowe sklepienia. W 
spojrzeniu pogłębionym, w architekturze sakralnej gotyku dostrzega się specyficzny związek 
między funkcją architektury a jej estetyką. Dekoracje rzeźbiarskie podporządkowane są bez 
reszty dobitnie eksponowanym elementom konstrukcyjnym takim jak trzony podpór, łęki 
przyporowe, żebra sklepienne. Logika konstrukcji, jej poszczególne elementy tworzą 
niezrównany rytm harmonii kompozycyjnej. Fenomenem architektury gotyku jest jej pełna 
oryginalność, wyrastająca jednak płynnie z tradycji romanizmu, tj. z przechodzeniem od 
jednorodności wnętrz romańskich do gotyckiego rozczłonkowania na wiele współzależnych 
części. Warto pamiętać, że termin „gotyk”, zastosowany po raz pierwszy przez Vasariego w 
XVI wieku, w epoce renesansu postrzegany był pejoratywnie jako pozbawiony szlachetnej 
elegancji architektury grecko-rzymskiej. Dopiero kolejne stulecia stworzyły prawidłową 
perspektywę oceny dokonań przeszłości, nadając gotykowi rangę szczególnie wybitną.  

Ryc. 33, 34. 35. Piękno architektury gotyku. Od lewej: fasada katedry w Mediolanie (Italia, Światowe Dziedzictwo 
UNESCO); detal rzeźbiarski fragmentu fasady kościoła klasztornego w Batalha (Portugalia, Światowe 
Dziedzictwo UNESCO); rozeta fasady katedry w Orvieto (Italia). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

Powszechnie przyjmuje się, że architektoniczny styl 
gotycki ukształtował się na terytoriach Francji w latach 40 -
tych XII w. Szybko, bo od 1170 roku rozpowszechnił się w 
Anglii, a w XIII wieku objął obszary Hiszpanii, Portugalii, 
Niemiec, Skandynawii i krajów Europy Środkowej, w tym 
Polski. W ramach wypraw krzyżowych dotarł na Cypr i 
Bliski Wschód. W licznych swoich odmianach regionalnych 
przetrwał do XVI wieku, współistniejąc wtedy z 
renesansem. Na terytoriach Italii, przywiązanych do 
wzorców antycznych i romańskich pojawiał się w ciągu 
wieku XIII i XIV, aby  w początku XV w. ustąpić miejsca 
osadzonemu w tradycjach rzymskich renesansowi.  

                                                           
1 Tekst rozdziału III.1 powtórzono z drobnymi zmianami i korektami, [za:] Anna Mitkowska, Historia ogrodów 
europejskiego kręgu kulturowego. Cz. I. Od starożytności do renesansu, Wydaw. Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 2012, s.  74 nn. 
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Początkowo w nawiązaniu do romanizmu gotyk pozostawał stylem sakralnym będąc 
ideowo związany z doktryną Kościoła Katolickiego. Wkrótce jednak stosowany był także przez 
średniowieczne rycerstwo i rozkwitające mieszczaństwo, a obiekty architektury świeckiej takie 
jak zamki i fortyfikacje miejskie, ratusze, sukiennice, kamieniczki mieszczańskie, jakością 
swoją niejednokrotnie starały się dorównać świątyniom i klasztorom.  

Ryc. 36, 37, 38, 39. Znaczące stany średniowiecznego społeczeństwa na miniaturach z epoki. Od lewej: 
duchowieństwo (szkoła klasztorna); władca w otoczeniu duchowieństwa i rycerstwa; rycerze podróżujący; 

codzienne życie mieszczańskie. Miniatury skopiowane z INTERNETU  
 

W gotyku późnym rangę równorzędną (a czasem prawie nadrzędną) artystycznie z 
architekturą zyskiwało malarstwo ścienne i miniaturowe, rzeźba, sprzęty liturgiczne, 
witrażownictwo, rzemiosło artystyczne (złotnictwo i emalia), grafika, wyroby z kości słoniowej, 
tkanina artystyczna. Co ciekawe, gotyckie obiekty architektoniczne wznoszone były przez 
wędrowne grupy budowlane, dzieła sztuk innych wytwarzane były przez osiadłych na stałe 
mieszczan, w warsztatach cechowych działających w miastach średniowiecznych. 

Ryc. 40, 41, 42, 43, 44. Wybrane przykłady różnych typów twórczości artystycznej gotyku. Od lewej: 
ARCHITEKTURA – kościół cysterski w Pelplinie, 1320 – 1400, wnętrze i portal; MALARSTWO - freski w kaplicy 

zamkowej w Lublinie (bizantyńsko-ruskie); RZEŹBA – madonna z katedry we Fromborku; RZEMIOSŁO 
ARTYSTYCZNE (i MALARSTWO) -  panel ołtarzowy z malarską sceną zwiastowania autorstwa Simone 

Martiniego, 1333. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Podobnie jak romanizm, także gotyk stał się stylem międzynarodowym, 

ogólnoeuropejskim. Pomimo swych wyraźnych regionalnych odrębności, zwłaszcza w okresie 
1390 – 1450 kultywował wspólne inspiracje dworskiej kultury, głównie Burgundii (dzisiejsza 
Francja) oraz innych regionów Francji, Austrii, Czech. 

 
 

CECHY KOMPOZYCYJNE ARCHITEKTURY GOTYCKIEJ 
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Ryc. 45, 46, 47, 48. Konstrukcja katedry gotyckiej. Od lewej: przekrój pionowy poprzeczny (1/2 przekroju); układ 
elementów bryłowych; szkielet konstrukcyjny całości bryły; przekrój pionowy poprzeczny z podkreśleniem przypór 

i łuków odporowych (przyporowych). Ryc. 45 i 46, [ze:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydaw. 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 136. Ryc. 47 i 48 skopiowane z INTERNETU 

 
Wielkie świątynie gotyckie (katedry, kolegiaty, kościoły parafialne) odznaczały się 

zwartymi, konsekwentnymi i logicznymi oraz zgodnymi z zasadami statyki budowli systemami 
szkieletowymi. Ciężar sklepienia krzyżowo-żebrowego (i pochodnych) płynnie przenoszony w 
nich był na filary oraz łukami odporowymi (przyporowymi) na skarpy zewnętrzne (ryc. 52). W 
konstrukcji i w dekoracji powszechnie stosowany był łuk ostry. Poszczególne elementy 
konstrukcji, znane już w romanizmie, pełną spójność systemu szkieletowego uzyskały w 
opactwie St. Denis pod Paryżem (1140 – 1143), uznawanym za najstarszy w pełni gotycki 
obiekt (ryc. 49); por. s. 176. Tak pomyślana ażurowa struktura konstrukcyjna (ryc. 47) 
pozwalała na wznoszenie budowli wysokich, smukłych, o strzelistości wcześniej nie 
spotykanej. Redukowane do minimum mury pozwalały na stosowanie wielkich, wysokich okien 
witrażowych umożliwiających finezyjną grę światła we wnętrzach. Z tradycji staro 
chrześcijańskich, karolińskich i romańskich przejęto rozplanowania podłużne, typu 
bazylikowego, realizowane w rozmaitych indywidualnych, oryginalnych i fantazyjnych nawet 
odmianach. Wznoszono więc kościoły trójnawowe lub pięcionawowe, z transeptami (z czasem 
z dwoma transeptami), z mocno zazwyczaj rozbudowanymi prezbiteriami ujętymi wieńcami 
kaplic i apsydami. Fasady flankowano wieżami, którymi podkreślano także skrzyżowanie naw 
podłużnej i poprzecznej (ryc. 46).  

Ryc. 49, 50, 51, 52, 53, 54. Reprezentatywne przykłady katedr gotyckich (plany i przekrój poprzeczny). Od lewej: 
plan kościoła opackiego St. Denis (Francja); plan katedry w Chartres Francja); plan katedry w Amiens (Francja); 

przekrój pionowy poprzeczny katedry w Reims (Francja), z rozkładem sił w szkielecie konstrukcyjnym; plan 
katedry w Salisbury (Anglia); plan katedry w Orvieto (Italia). Rysunki skopiowane z INTERNETU  

 
We wnętrzach realizowano scholastyczną regułę nadrzędności i podporządkowania 

znajdującą odzwierciedlenie we współzależnym układzie naw i poszczególnych przęseł, 
obejmujących wszystkie elementy rozplanowania. Uzyskiwano równowagę kompozycyjną 
pomiędzy arkadami międzynawowymi, emporami, triforiami i ścianami nawowymi, a także w 
rozkładzie filarów, żeber, gurtów, służek.  

W wyglądzie zewnętrznym całość bryły także zdominowana była szkieletem 
konstrukcyjnym. Bryłę otaczał zespół przypór oraz ciągów pojedynczych lub podwójnych łuków 
przyporowych, tworzących efekt specyficznego rytmu kompozycyjnego. Bogata dekoracja 
rzeźbiarska (kamień) składająca się z arkad ostrołukowych, wimperg, maswerków, pinakli 
(sterczyn), baldachimów, czołganek, rzeźby figuralnej, motywów roślinnych, potęgowała 
wrażenie „koronkowej” lekkości. Wszystkie wymienione tu elementy podlegały stałym 
przemianom, zmierzając do coraz większego bogactwa i ozdobności. 
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Ryc. 55, 56, 57, 58. Estetyka brył katedr gotyckich budowana eksponowaniem elementów konstrukcyjnych. Od 
lewej: łuki przyporowe katedry Notre Dame w Paryżu; oskarpowanie katedry Notre Dame w Reims łuki 

przyporowe opactwa St. Denis; system łuków przyporowych katedry w Brauvais (Francja). 
 Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Z czasem wykształciła się wielka rozmaitość sklepień osiągających niezrównane 

mistrzostwo zarówno konstrukcyjne jak i estetyczne. Wznoszono sklepienia trójdzielne, 
czterodzielne, sześciodzielne, gwiaździste, sieciowe, kryształowe, palmowe, wachlarzowe. To 
właśnie charakter sklepień stanowi jeden z wyrazistych wyróżników odmian regionalnych. 
Mniej znanym, a równie wartościowym co sklepienia dokonaniem gotyku pozostają złożone 
struktury drewnianych więźb dachowych, ukrytych ponad wysklepkami sklepień.  

Ryc. 59, 60, 61, 62, 63, 64. Niektóre przykłady sklepień (i więźby dachowej) gotyckich. Od lewej: wielodzielne 
sklepienie sieciowe; sklepienie wachlarzowe; angielska więźba dachowa z XV w. (dach na kroksztynach); 

sklepienie sześciodzielne; sklepienie gwiaździste; sklepienie sieciowe. Fotografie skopiowane z INTERNETU. 
Ryc. 61, [z:] Wilfried Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy 

współczesne, „Świat Książki”, Warszawa 1996, s. 195 

 
REPREZENTATYWNE PRZYKŁADY w ODMIANACH REGIONALNYCH 

 (katedry, klasztory, architektura świecka) 
 

FRANCJA 
 

Wczesno gotyckie opactwo Saint Denis (kościół katedralny) powstawało na murach 
świątyni z epoki karolińskiej. Prace nad przebudową tego obiektu podjęto około 1132 roku 
(por. ryc. 49). Uzyskano budowlę w pełni gotycką, odznaczającą się we wnętrzu niespotykaną 
dotychczas lekkością, wrażeniowym „uwolnieniem” od siły grawitacji. Efekt ten szczególnie 
dobitnie wyartykułowano w ambicie przykrytym sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Okna 
witrażowe wprowadziły do wnętrza światło wypełniające całość świątyni. Obiekt przebudowany 
w XIII w., utrzymał charakter kompozycyjny z 1 połowy XII w. Fasada budowli trójdzielna, nieco 
ciężka, uzyskała artykulację wertykalną, podkreśloną wyniosłą wieżą. Centralnie usytuowana 
rozeta z podziałami maswerkowymi wpuszcza do wnętrza popołudniowe światło rozjaśniające 
prezbiterium. W ogóle naczelną cechą przesuwającą omawiany obiekt do stylistyki gotyku 
pozostaje „estetyka światła”. Całe wnętrze kościoła wypełniało światło przepuszczone przez 
wielobarwne witraże tworząc sferę mistyczną zmiennych w porach dnia i roku kolorowych 
blasków.  Od VI do XIX wieku świątynia klasztorna pełniła funkcję głównej nekropoli królów 
francuskich. Pochowani tu zostali, często we wspaniale rzeźbionych sarkofagach, wszyscy 
monarchowie Francji od X w. do 1789 roku. 

Ryc. 65, 66, 67, 68. Kościół opactwa (katedra) Saint Denis. Pd lewej: wnętrze z widokiem na prezbiterium; 
fasada; witraże korpusu; narożnik transeptu. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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W latach 1160 – 1235 wzniesiono katedrę Notre Dame w Laon, jedną z 
najważniejszych francuskiego okresu wczesno gotyckiego. Powstała jako trzecia po 
wcześniejszych katedrach: karolińskiej i romańskiej. Ukształtowana została na planie krzyża, 
jako trójnawowa, z mocno rozbudowanym prezbiterium, czterowieżowa. Nawy boczne, 
odpowiednio węższe, w górnej części zaopatrzone zostały ciągami empor, a od nawy głównej 
oddzielone cylindrycznymi kolumnami. Nawę główną przykryto krzyżowo-żebrowym 
sklepieniem sześciodzielnym, nawy boczne sklepieniami krzyżowymi. W ścianach nawy 
głównej zastosowano układ czterodzielny: dolna część to arkady ostrołukowe; wyżej biforia 
empor; ponad nimi galeryjki arkadowe (triforia); najwyżej pokaźne okna doświetlające wnętrze 
(ryc. 78).  

Ryc. 69, 70, 71, 72, 73, 74. Katedra Notre Dame w Laon. Od lewej: plan katedry; fasada; sklepienia skrzyżowania 

nawy głównej z poprzeczną; przekrój pionowy poprzeczny (nawa główna i nawa boczna z emporami); 
zwieńczenie wieży północnej; krużganek wirydarza katedralnego. Rysunki i fotografie skopiowane z INTERNETU  

Ryc. 75, 76, 77, 78. Katedra Notre Dame w Laon. Od lewej: widok na przecięcie nawy głównej z poprzeczną; 

przykładowy witraż; widok na prezbiterium z rozetą; fragment ściany nawy głównej z ostrołukowymi arkadami, 
emporami galeryjkami kolumnowymi (triforia) i oknami. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Tabl. I. zestaw cech romańskich i gotyckich w katedrze w Laon. Ryc. 79, 80. Katedra w Laon: fasada (strona 
zachodnia) nocą; bryła katedry z widokiem na elewację wschodnią. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Szczególnie monumentalny charakter uzyskała fasada (elewacja zachodnia, ryc. 70, 

79), z dominującym w całości kompozycji kierunkiem wertykalnym, podkreślonym dwoma 
finezyjnie zwieńczonymi rzeźbiarsko wieżami. Widoczny jest też (zgodnie z tradycjami 
romańskimi) podział horyzontalny, z głębokimi, podkreślonymi wimpergami trzema portalami 
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w przyziemiu; ponad nimi umieszczono mocno rozrzeźbione okna naw bocznych i centralnie 
usytuowaną rozetą; wyżej ciąg galeryjek arkadowych, i dwie kondygnacje wieżowe. Całość w 
proporcjach lekko przysadzistych odznacza się nadzwyczaj głębokimi efektami 
światłocieniowymi. Budowla, choć w całości gotycka, to pobrzmiewają w niej nuty stylu 
romańskiego (por. tabl. I.). 

Symbolem wczesnego gotyku francuskiego pozostaje słynna katedra Notre Dame w 
Paryżu, wznoszona od 1163 roku. Usytuowana została w centrum miasta na wyspie Île de la 
Cité, sięgającej tradycji rzymskich. Przyjmuje się, że w swej koncepcji ogólnej wzorowana była 
na opackim kościele Saint Denis. Rozmierzona jest na planie krzyża łacińskiego, z mocno 
podkreślonym kierunkiem podłużnym. Pięcionawowe wnętrze zorganizowano przestrzennie 
rzędami masywnych kolumn. W nawie głównej zastosowano sześciodzielne sklepienia 
krzyżowo żebrowe, w nawach bocznych proste sklepienia krzyżowe, nad którymi uformowano 
galerie emporowe. Prezbiterium otoczono podwójnym obejściem z apsydą, wszystko 
wzmocnione systemem eksponowanych na zewnątrz łuków przyporowych (odporowych). 

Fasada zachodnia odznacza się harmonijnym układem wertykalnym, podkreślonych 
dwoma wieżami zwieńczonymi tarasowo. Kierunki pionowe wydobyto lekko wysuniętymi 
skarpami z wyraźnie zarysowanymi również podziałami horyzontalnym. W dolnej części 
uformowano trzy monumentalne, mocno rozglifione, schodkowe portale ostrołukowe, z bogatą 
dekoracją rzeźbiarską. Część wyższą oddzielono pasmem fryzu figuralnego (galeria królów). 
Podział fasady odpowiada konstrukcji wewnętrznej. W części środkowej, ponad portalem 
głównym umieszczono rozetę z finezyjnymi maswerkami. Pola boczne ze zdwojonymi oknami 
i niewielkimi rozetami sygnalizują kondygnację emporową oraz pięcionawowy podział wnętrza. 
Lekkości fasadzie nadaje, wieńcząca ją  ażurowa linia galerii arkadowej składającej ze  
smukłych motywów biforiów zestawianych w jednolity ciąg rzeźbiarski. Ciekawy szczegół 
katedry stanowi umieszczenie w ściankach transeptu koronkowych rozet. Wysoką klasę 
artystyczną posiadają liczne witraże oraz wiele religijnych i fantazyjnych elementów 
rzeźbiarskich. Rzeźby, w większości zniszczone w czasie rewolucji francuskiej, odnowione 
zostały w XIX wielu przez Viollet-le-Duc’a. 

Ryc. 81, 82, 83, 84. Katedra Notre Dame w Paryżu. Od lewej: fasada; widok boczny z łukami przyporowymi, 
rozeta transeptu, wieżyczką na skrzyżowaniu naw; „gargulec” (dekoracja rzeźbiarska); widok nawy głównej. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU  
 

Z fazy francuskiego gotyku wczesnego godne odnotowania są także katedry: św. 
Stefana w Sens (od 1135) oraz katedra Notre Dame w Senlis (od 1151). Pierwsza z nich 
powstała z inspiracji kościoła w Saint Denis, druga nawiązuje do artystycznej koncepcji 
świątyni paryskiej. 
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Ryc. 85, 86, 87, 88, 89. Katedry w Sens i w Senlis. Od lewej: fasada katedry św. Stefana w Sens; plan katedry  
w Sens; ściana transeptu z rozetą katedry Notre Dame w Senlis; plan katedry w Senlis; fragment dekoracji 

rzeźbiarskiej w archiwolcie portalu katedry w Senlis. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W fazie francuskiego gotyku dojrzałego, w ciągu XIII wieku powstawały kolejne 
katedry takie jak w: Chartres, Reims, Amiens, Le Mans, Albi. W konstrukcji szkieletowej 
stosowano system ad triangulum (ryc. 90, 91) prowadzący do postępującej „dematerializacji” 
budowli. Polegał on na wkreślaniu poprzecznego przekroju pionowego w obrys trójkąta 
równoramiennego (równobocznego), tak że wysoka i szeroka nawa główna zyskiwała 
wzmocnienie niskimi i wąskimi nawami bocznymi (dwoma lub czterema). Ażurowe ściany 
wypełniano oknami z barwnymi witrażami. Operowano schematami łuków ostrych, w oknach 
przykrywanych kolejnym większym łukiem. Powszechnie stosowano łuki przyporowe. 

Ryc. 90, 91, 92, 93, 94. Francuski gotyk dojrzały. Od lewej: schemat systemu ad triangulum na przykładzie 
katedry w Mediolanie (Italia) i katedry w Bourges (Francja); widok boczny katedry w Chartres; detal rzeźbiarski 
portalu królewskiego; fasada katedry w ikonografii historycznej. Rysunki i fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Budowę katedry w Chartres podjęto w 1194, wznosząc ją w miejscu wcześniejszej 

romańskiej świątyni. Stanowiąc przykład okresu przejściowego między francuskim gotykiem 
wczesnym a dojrzałym posiada wiele analogii w kompozycji całej bryły oraz dyspozycji 
formalnej fasady z paryską Notre Dame. Na szczególną uwagę zasługuje mocno rozbudowane 
prezbiterium zajmujące powierzchnię większą od korpusu katedry. To ono, przestrzennie 
zintegrowane z transeptem, stanowi zasadniczą część obiektu (ryc. 50). Ciekawy i 
charakterystyczny szczegół wnętrza stanowi  umieszczony w posadzce nawy głównej rysunek 
labiryntu. Nawiązując do tradycji minojskiego labiryntu  Dedala, w symbolice chrześcijańskiej 
oznacza „drogę wiary”. Motyw ten charakterystyczny dla świątyń gotyckich, stosowany był już 
w romanizmie włoskim (np. labirynt w katedry San Martino w Lucca, w formie płaskorzeźby na 
ścianie).  

Ryc. 95, 96, 97, 98. Labirynt w posadzce nawy głównej katedry w Chartres. Fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

 
 Pozostałe katedry tego okresu, w różnych wariantach powtarzały zasady i elementy 
kompozycyjne opisane w dotychczas prezentowanych obiektach, stale zyskując coraz bardziej 
wyrafinowaną ozdobność rzeźbiarską, widoczną głównie w kamieniarce fasad. Katedra w 
Reims, budowana od 1211 roku należy do najpiękniejszych we Francji. Trójnawowy korpus w 
prezbiterium zespolonym z transeptem (podobnie jak Chartres), ujęty półkolistym wieńcem 
kaplic stanowi dominującą część świątyni. Katedra w Amiens, wznoszona od 1220, 
ukształtowana została na planie krzyża łacińskiego, z koronkową fasadą, na skrzyżowaniu 
nawy głównej z poprzeczną przykryta została sklepieniem gwiaździstym. W posadzce 
ukształtowano imponujących rozmiarów, zgeometryzowany labirynt (ryc. 102). W Bourges 
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powstała katedra św. Szczepana (od 1195). Tę świątynię ukształtowano na prostym 
klarownym, proporcjonalnym planie pięcionawowym, bez transeptu, z mocno rozbudowanym 
eksponowanym zewnętrznie systemem łuków przyporowych przenoszących siły na mocno 
wertykalne skarpy. Katedra w Le Mans (od 1090) zyskała szczególnie mocno rozbudowane 
prezbiterium z podwójnym obejściem i sklepieniami czworokątnymi i trójkątnymi.  

Ryc. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Katedry okresu dojrzałego gotyku we Francji. Od lewej u góry: 
fasada katedry w Reims; plan katedry w Reims; fasada katedry w Amiens; labirynt w posadzce nawy głównej 

katedry w Amiens. Od lewej na dole: widok katedry w Bourges, od strony prezbiterium; plan katedry w Bourges; 
bryła katedry w Le Mans; rozplanowanie katedry w Le Mans; widok zewnętrzny prezbiterium z łukami 

przyporowymi katedry w Le Mans. Fotografie i rysunki skopiowane z INTERNETU 
 

We Francji obok form klasycznego gotyku późnego zaczęły pojawiać się także obiekty, 
które klasyfikujemy jako należące do stylu promienistego (poł. XIII w.) oraz płomienistego 
(koniec XIII w.). W swych kształtach formalnych utrzymywały się aż do XVI wieku. Przejawiały 
się specyficznym kształtowaniem maswerków i innych form i elementów dekoracji 
rzeźbiarskiej. Cechy promieniste występowały także już w budowlach gotyku dojrzałego, a w 
wielu obiektach współistnieją formy promieniste i płomieniste, nawet w maswerkach  jednej 
rozety. Bywają więc w swych formalnych niuansach trudne do rozróżnienia. Ogólnie w stylu 
promienistym operowano liniami prostymi, w płomienistym kombinacją fantazyjnych krzywizn. 
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Ryc. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116. Maswerki stylu promienistego (u góry) i płomienistego (na 
dole). Od lewej u góry: fragment promienistej dekoracji fasady katedry w Beauvais; dekoracja promienista katedry 
w Troyes; rozeta katedry w Strasburgu;  rozeta kościoła   St. Quen w Rouen; rozeta  katedry w Chartres. Od lewej 

na dole: fragment portalu z wimpergą i płomienistą rozetą katedry w Troyes; płomienista rozeta katedry  
w Beauvais; płomienista rozeta kościoła św. Audeona w Rouen; płomieniste maswerki okna katedry w Rouen. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W okresie gotyku intensywnie we Francji rozwijało się także budownictwo świeckie. 

Powstawały liczne warownie, miasta i miasteczka z kamieniczkami i budowlami użyteczności 
publicznej oraz murami obronnymi (por. też t. II, rozdz. IV.1). Wiele przykładów takiego 
budownictwa z epoki zachowało się w oryginalnych kształtach do dzisiaj. Ich formy 
dostosowywano do potrzeb rozmaitych funkcji, a dekoracje fasad skupiano na portalach, 
oknach i ich obramowaniach oraz przyporach. Sporo uwagi poświęcano klatkom schodowym, 
które często wysuwano na zewnątrz, poza lico elewacji. 
 

Ryc. 117, 118, 119, 120. Francuskie budowle świeckie. Od lewej: portal Pałacu Książęcego w Nancy (1502 – 
1544); Palais de Justice, Rouen, od 1499; rezydencja Château de Coulaine (XV w.); zamek Château de Mehun-

sur-Yèvre (koniec XIV w.). Rysunki, [z:] Architektura. Style i detale, red. Emily Cole, wydaw. „Arkady”,  
Warszawa 2007, s. 204 n 

 
HISZPANIA i PORTUGALIA 

(Półwysep Iberyjski) 
 

Granicząc z terytoriami francuskimi, obszary Półwyspu Iberyjskiego zajmowane przez 
Hiszpanię i w niewielkim zachodnim jego krańcu przez Portugalię szybko, już pod koniec XII 
wieku zaczęły przejmować nowe prądy architektury sakralnej kształtujące się u wschodniego 
sąsiada. Wzmożony ruch budowlany wiązał się bezpośrednio z wyparciem wtedy Maurów z 
większości obszarów półwyspu, a chrześcijańscy królowie utrwalali swą siłę polityczną. 
Rozkwitały siedziby cysterskie zakładane wedle schematów z Clairvaux i z Citeaux. W obu 
wzorcach konstrukcje świątyni poszerzano o krużganki i przylegające do nich pomieszczenia 
takie jak sala kapitulna, biblioteka, refektarz, dormitoria, magazyny i piwnice. Prezbiteria 
kościołów klasztornych otaczano obejściami (wg wzorców z Clairvaux) lub kaplicami 
prostokątnymi (wg Citeaux). Wśród znaczących kompleksów cysterskich wymieniane są: 
Moreruela, Fitero, Veruela, Poblet, wszystkie filiacji Clairvaux. Do filiacji Citeaux należały: 
Oliva, Las Huelgas w Burgos i Santes Creus w Aiguamurcia (Tarragona).  

Ryc. 121, 122, 123, 124, 125. Hiszpańskie klasztory cysterskie. Od lewej: ruiny kościoła klasztornego Moreruela; 
krużganki klasztoru Veruela; krużganek wirydarza klasztoru Poblet w Tarragona (Katalonia); bryła klasztoru Santa 
Maria la Real de Las Huelgas w Burgos; sarkofagi królewskie w kościele klasztornym Santes Creus, Tarragona. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU  
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We wczesnych katedrach gotyckich Hiszpanii (i Portugali) wyraźnie rysowały się 
wpływy francuskie. Rozwijały się dwa główne ośrodki architektoniczne: Santiago de 
Compostela oraz Cuenca. Stopniowo kształtował się specyficzny styl hiszpański odznaczający 
się w wyglądzie zewnętrznym surowością i masywnością, a we wnętrzach lekkością i 
przestronnością. Często w budowle te wplatano rozpowszechnione na półwyspie elementy 
architektury islamu. Formy bardziej dekoracyjne splatały się z późnogotyckim stylem 
manuelińskim Portugalii.  

W całym bogactwie dziedzictwa gotyckiego Hiszpanii i Portugali zatrzymajmy się na 
kilku tylko, najbardziej reprezentatywnych i znakomitych artystycznie przykładach. W Cuenca, 
pod koniec XII wieku podjęto budowę katedry, która stała się wzorcowa dla wielu następnych 
obiektów. Wzniesiona na planie krzyża łacińskiego, trójnawowa, łączy w sobie styl cystersko-
burgundzki z anglonormandzkim. Wielokrotnie przebudowywana, w 1910 roku zyskała fasadę 
neogotycką (wzorowaną na Reims), do dziś nie dokończoną. Wpływy normandzkie 
(romańskie) wyraźnie wyartykułowano w katedrze w Sigüenza (ryc. 127). W XIII w. w Hiszpanii 
nastąpił rozkwit budownictwa katedralnego, z zastosowaniem wspomnianych klasycznych 
wzorców francuskich. Reprezentatywnym przykładem tego nurtu pozostaje okazała katedra 
w Burgos, której budowę rozpoczęto w 1221 roku. Wzniesiona na planie krzyża łacińskiego, 
trójnawowa, z dość wyraźnie zaznaczonym transeptem i obejściem z pięcioma kaplicami 
stanowi przykład systemu ad triangulum katedr francuskich. Także kompozycja fasady 
nawiązuje do schematów francuskich. 

Ryc. 126, 127, 128, 129, 130. Przykłady katedr hiszpańskich od lewej: fasada katedry w Cuenca; bryła katedry  
w Sigüenza; widok ogólny katedry w Burgos; fragment fasady z wieżami katedry w Burgos. Fotografie i rysunek 

skopiowane z INTERNETU 
 

Katedra w Toledo (od 1226) powstała w miejscu kościoła wizygockiego, później 
zamienionego na meczet. Ukształtowana na prostym, pięcionawowym planie z prezbiterium z 
podwójnym obejściem i wieńcem kaplic, nawiązywała do katedr w Paryżu i Bourges. Śladowo 
ukształtowano tu transept nie wychodzący poza zewnętrzne krawędzie korpusu. Sklepienia 
wzorowano na systemie z Le Mans. W fasadzie i bryle niespokojna, nie uzyskała klarowności 
kompozycyjnej katedr francuskich. Katedra w León, inspirowana obiektami z Reims i Amiens 
uznawana jest za jedną z najpiękniejszych budowli sakralnych Hiszpanii. W strzelistym 
wnętrzu uzyskano finezyjną grę światła potęgowaną znakomitymi witrażami. Fasada 
flankowana dwoma wieżami zdominowana kierunkiem wertykalnym, pozbawiona jest jednak 
wdzięku budowli francuskich. 

Ryc. 131, 132, 133, 134, 135. Hiszpańskie katedry w Toledo i w León. Od lewej: plan katedry w Toledo; bryła 
katedry w Toledo od strony fasady; widok ogólny katedry w León; wnętrze katedry w León; portal w León, 

dekoracja rzeźbiarska. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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W ciągu wieku XIV w architekturze gotyckiej Hiszpanii zarysowały się odmiany 
regionalne związane z Kastylią i Aragonią. W Kastylii, nękanej zarazami i wojnami, skupiano 
się na kończeniu obiektów rozpoczętych w XIII wieku. Powstawały też skromne budowle 
franciszkańskie i dominikańskie. W królestwie Kastylii mieliśmy natomiast do czynienia ze 
„złotym wiekiem”. Z jednej strony powstawały wtedy kompleksy franciszkanów, dominikanów i 
karmelitów poszukujących rozwiązań prostych i tanich. Równocześnie wznoszono 
monumentalne i okazałe katedry. W 1292 roku podjęto budowę katedry w Barcelonie. 
Zastosowano tu model konstrukcyjny nazywany pseudo halowym polegający na formowaniu 
naw bocznych minimalnie tylko niższych od nawy głównej. Na skrzyżowaniu nawy głównej z 
poprzeczną wysoko wydźwignięto wieżyczkę (sygnaturkę). Ponad atrium umieszczono kolejne 
trzy wieże. Bogato zdobiona fasada kształtowana była dopiero w XV wieku, a ostatecznie 
ukończona w ostatnich latach XIX w. utrzymując charakter zgodny ze średniowiecznymi 
planami. Także katedra w Palma di Maiorca (pocz. XIV w.) należy do typu pseudo halowego. 
Trójnawowa, dzielona smukłymi ośmiokątnymi filarami, uzupełniona została szeregiem kaplic 
międzyskarpowych. Z zewnątrz budowla sprawia wrażenie nieomalże fortecy i pozbawiona 
jest finezyjnej dekoracji rzeźbiarskiej. Zdominowana została wertykalnym, gęstym rytmem 
łuków przyporowych opierających się na wysokich szkarpach. 

Ryc. 136, 137, 138, 139. Katedry Aragonii. Od lewej: fasada katedry w Barcelonie; wnętrze prezbiterium katedry 
w Barcelonie; bryła katedry w Palma di Maiorca; wnętrze katedry w Pama di Maiorca. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 

Wiek XV przyniósł w Hiszpanii rozkwit gotyckich budowli sakralnych. Estetykę swą 
wywodziły one z ożywionej działalności warsztatów w Toledo i Burgos, gdzie pracowało wielu 
artystów znanych z nazwiska. Na terytoria Kastylii i Aragonii wprowadzano wtedy elementy 
stylistyki flamandzkiej (od ok. 1430). Ukształtował się styl zwany izabelińskim. 
Charakteryzował się kombinacją technik hiszpańskich i flamandzkich . Prosta zazwyczaj bryła 
obiektu zyskiwała skomplikowany kształt dekoracyjności. Proste łuki ostre przekształcano w 
złożone, odcinkowe, koszowe, „w ośli grzbiet”. Sklepienia trójkątne zyskiwały motywy 
gwiaździste, a maswerki prowadzono giętkimi liniami gotyku płomienistego. 

Ryc. 140, 141, 142, 143. Katedra w Sewilli. Od lewej: widok zewnętrzny (dwa zdjęcia); fragment wnętrza; portal 
transeptu. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W miejscu dawnego meczetu Almohadów w Sewilli powstała majestatyczna katedra, 

do budowy której sprowadzono mistrzów flamandzkich. W zamyśle inwestorów miała stać się 
najpiękniejszą świątynią epoki, co w znacznym stopniu udało się. Powstała budowla z 
korpusem na planie prostokąta, wykorzystująca niektóre elementy dawnego meczetu. 
Pięcionawowa, obustronnie ujęta została rzędami wysokich kaplic pozorujących kolejne nawy. 
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Bryłę zdominowała potężna wieża, a korpus wzmocniono rytmem złożonych łuków 
przyporowych przechodzących w skarpy rozmieszczone pomiędzy zewnętrznymi kaplicami. 

Najokazalszym przykładem hiszpańsko-flamandzkiego gotyku pozostaje klasztor San 
Juan de los Reyes w Toledo. Wykonał go mistrz Juan Gaus, z pochodzenia Bretończyk, 
związany z warsztatem gotyckim w Toledo. Obiekt powstał na zlecenie królowej Izabeli 
Katolickiej dla uczczenia bitwy pod Toro (1476). Klasztor, z zewnątrz niepozorny, posiadał 
świątynię na planie krzyża łacińskiego, z jedną bardzo szeroką nawą, międzyskarpowymi 
kaplicami, i podniesionym chórem. Zastosowano tu sklepienia  krzyżowo-żebrowe, 
gwiaździste z trójpromieniami. Kompleks wyposażono w dwa wirydarze, z których w dobrym 
stanie do dzisiaj zachował się mniejszy. Bogata ornamentyka figuralna, roślinna i z fryzami 
nadaje całej budowli szczególnego wdzięku. 

W ciągu XVI wieku, gdy w Italii rozkwitał dojrzały renesans, w Hiszpanii trwał nadal styl 
gotycki. Wzniesiono m.in. nową katedrę w Salamance (od 1510) oraz katedrę w Segowii (od 
1525). 

Ryc. 144, 145, 146, 147. Późna architektura gotycka Hiszpanii. Od lewej: wirydarz i krużganek (zdjęcie drugie) 
klasztoru San Juan de los Reyes w Toledo; widok ogólny katedry w Segovii; sklepienie nawy głównej w Segovii. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Wiele budowli hiszpańskich zyskiwało charakterystyczne cechy nazywane stylem 
mudejar  (mauretańskim), łączące we wspólną całość elementy sztuki chrześcijańskiej i 
arabskiej (islamskiej). W obiektach tej kategorii wykorzystywano tani budulec taki jak 
nieociosany kamień, cegła. Ściany zdobiono misterną ornamentyką gipsową, we wnętrza 
wprowadzano drewniane, mauretańskie stropy kasetonowe. Estetyka tego typu 
charakterystyczna była już dla okresu romańskiego, rozkwitając w gotyku hiszpańskim. 
Tradycje takiej ornamentyki odnajdujemy również we współczesnej architekturze hiszpańskiej. 
Formy mudejar pojawiały się równie często w architekturze sakralnej i świeckiej (bramy 
miejskie, zamki). W Kastylii głównym ośrodkiem stylistyki mudejar pozostawało Toledo. 

Ryc. 148, 149, 150, 151. Styl mudejar w Kastylii. Od lewej: wnętrze synagogi Santa Maria la Blanca w Toledo; 
dekoracja rzeźbiarska w synagodze Santa Maria la Blanca w Toledo; detal portalu kościoła Santiago del Arrabal 

w Toledo; „Brama Słońca” w Toledo. Fotografie skopiowane z INTERNETU   
 
W Andaluzji w epoce gotyku stale utrzymywała się przewaga mieszkańców 

pochodzenia muzułmańskiego, nie dziwią więc szczególnie bogate motywy arabskie. 
Niezrównanym przykładem sztuki mudejar pozostaje tu słynny pałac królewski Alkazar w 
Sewilli. Obiekt początkami swymi sięgający X wieku, wielokrotnie był przebudowywany. W 
wieku XIV rozbudowany w okazałą rezydencję, posiadał wiele dziedzińców finezyjnie 
zdobionych motywami mauretańskimi, elewacje okładano glazurowaną cegłą, a otoczony był 
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wyrafinowaną kompozycją ogrodową. Wśród budowli sakralnych za najbardziej 
reprezentatywny dla wpływów mauretańskich uznawany jest franciszkański klasztor Ribat. 

Ryc. 152, 153, 154, 155, 156. Pałac królewski Alkazar w Sewilli. Od lewej: wewnętrzny dziedziniec arkadowy 
(„Dziedziniec Panien”); elewacja od strony ogrodów; królewskie łaźnie; mauretańskie zdobnictwo arkad; „Salon 

Ambasadorów”. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W Portugalii gotyk rozwinął się bardzo późno, głównie w XV w. Do XIV wieku 
architektura portugalska pozostawała w kręgu sztuki romańskiej. Do najznakomitszych 
przykładów gotyku portugalskiego należy kompleks klasztorny w Batalha. Ufundowany w 
1385 roku, przyjął cechy stylu promienistego z widocznymi wpływami angielskimi. Posiadał 
kościół na planie krzyża łacińskiego, z wyraźnie wyodrębnionym transeptem i pięcioma 
kaplicami w prezbiterium. W XV wieku wprowadzono tu elementy stylu płomienistego, a 
następnie stylu manuelińskiego, z bogatą ornamentyką kaplic (z motywami roślinnymi). 

Ryc. 157, 158, 159, 160. Klasztor w Batalha (Portugalia). Od lewej: widok zewnętrzny; przeźrocza krużganka 
(wirydarz); detale rzeźbiarskie; sklepienie krużganka. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Znakomitym przykładem manuelińskiego gotyku portugalskiego jest klasztor 

Hieronimitów w Lizbonie (Światowe Dziedzictwo UNESCO). Łączy się w nim estetyka 
hiszpańsko-flamandzka i mudejar z bogatą dekoracją o tematyce heraldycznej i motywami 
morskimi. Szczególnie sugestywnie ukształtowano tu wirydarz otaczając go dwoma 
kondygnacjami arkad o bogatym rzeźbiarskim detalu. 

Ryc. 161, 162, 163, 164. Klasztor Hieronimitów (dos Jeronimos). Od lewej: wirydarz z detalem rzeźbiarskim arkad 

krużganka; widok całości kompleksu klasztornego; sklepienie wnętrza świątyni; detal rzeźbiarski. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
ANGLIA 

 
Na terytoriach angielskich gotyk rozprzestrzenił się wcześnie, około 30 lat po 

wystąpieniu pierwszych obiektów nowego stylu na obszarach francuskich. Wyrastając z 
tradycji architektury karolińskiej i angloromańskiej łączył w sobie także cechy ogólnie 
cysterskie i francuskie. Tak ukształtował się styl wysoce oryginalny, odmienny od tendencji 
kontynentalnych. W rozplanowaniu świątyń mocno akcentowano oś podłużną, wprowadzano 
podwójne transepty, płasko zakończone ściany wschodnie ujmowano ambitem z mocno 
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wyodrębnioną, ale otwierającą się ku obejściu kaplicą Mariacką. Fasady formowane szeroko, 
w układach horyzontalnych, z dwoma wyraźnie wydzielonymi, w głębi usytuowanymi wieżami, 
nie odzwierciedlały dyspozycji przestrzennej wnętrza. Kierunek poziomy podkreślano rzędami 
fryzów arkadowych z bogatą dekoracją rzeźbiarską. Dla anglogotyckiej architektury przyjmuje 
się, stosowany od początku XIX w. podział na trzy charakterystyczne etapy: 1. wczesno 
angielski, 2. dekoracyjny i 3. tzw. perpendykularny. Architektura gotycka tak dalece splotła się 
z krajobrazami, ale i z mentalnością angielską, ze właśnie ten styl zdominował architekturę 
historyczną regionu. Często mianem gotyku angielskiego określane są wszystkie budowle 
średniowieczne, włącznie z romanizmem. A XIX –wieczny historyzm identyfikowany jest po 
prostu tylko z neogotykiem (por. rozdz. VII.2). 

Do najwcześniejszych monumentalnych budowli gotyckich należy słynna katedra w 
Canterbury. Powstała w miejscu wcześniejszej normańskiej bazyliki zniszczonej pożarem w 
1147 roku, z wykorzystaniem jej niektórych zachowanych z kataklizmu elementów. Prace nad 
nową katedrą powierzono Wilhelmowi z Sens. Wprowadził on grube mury, pozwalające na 
ograniczenie ilości łuków przyporowych, we wnętrzu zastosował sześciodzielne sklepienia 
krzyżowo-żebrowe. Trójkondygnacyjna fasada nawiązywała do wzorców francuskich. Obiekt 
przebudowany w 2 połowie XIV w. zyskał podwójny transept, powstały trzy nowe nawy. Fasadę 
flankują dwie wieże, wyraźnie wyodrębnione ze struktury budowli. Potężna wieża nad 
skrzyżowaniem naw wzniesiona została dopiero na przełomie XV/XVI w. Katedra w 
Canterbury wywarła bezpośredni wpływ na wiele następnych obiektów gotyku angielskiego, 
m.in. na katedry w Chichester, Rochester, Winchester.  

Ryc. 165, 166, 167, 168, 169. Katedra w Canterbury. Od lewej: widok bryły; rozplanowanie; krużganki wirydarza; 
sklepienie nawy głównej; okno witrażowe. Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 170, 171, 172, 173. Katedra w Wells. Od lewej: fasada; nawa główna z widokiem na organy, z motywem 
„nożycowym”; łuk „nożycowy”; krużganki katedry. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W południowo-zachodniej Anglii, w Wells w latach 1185 – 1200, z pewnymi 

modyfikacjami z 1240 roku powstała katedra reprezentująca specyficzną lokalną „szkołę”. 
Konstrukcja budowli ukształtowana została na planie trzech naw, z podwójnym transeptem. W 
XIV wieku przedłużono nawę środkową łącząc ją z kaplicą Mariacką. Na przełomie wieków 
XIV i XV powstała horyzontalna fasada typu „parawanowego”, zwanego też „ołtarzowym”, 
flankowana dwoma wieżami. Bogato rzeźbiona, w części środkowej zwieńczona została 
dwoma rzędami dekoracji figuralnych, które należą do najbardziej reprezentatywnych dla 
gotyckiej rzeźby angielskiej (ryc. 174 – 176). Oryginalnym wyróżnikiem wnętrza katedry są 
pomysłowe, zdwojone w pionie łuki rozporowe o kształcie klepsydrowym, zwane niekiedy 
„nożycowymi” (ryc. 171, 172). 
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Ryc. 174, 175, 176. Katedra w Wells, rytmiczne fryzy rzeźby figuralnej w fasadzie. Fotografie  
skopiowane z INTERNETU 

 
Katedra w Salisbury zaliczana jest do najlepiej zachowanych przykładów czystego 

gotyku wczesnego na terytoriach angielskich. Ukształtowana została na planie trójnawowym, 
z filarami, podwójnym transeptem, z kaplicą Mariacką w płaskiej ścianie wschodniej. Nawy 
przykryto prostymi czterodzielnymi sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Uznaje się, że 
wertykalno-horyzontalna fasada nawiązuje do wzorców francuskich. Całość budowli 
zdominowana została 120 –metrową iglicą wzniesioną w 1 połowie XIV wieku.  

Ryc. 177, 178, 179, 180. Katedra w Salisbury. Od lewej: fasada; wnętrze nawy głównej z widokiem na sklepienie; 
detal rzeźbiarski fasady; okna witrażowe. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 181, 182, 183, 184. Katedra w Lincoln. Od lewej: fasada; wnętrze; całość bryły z fasadą „parawanową”  
i trzema wieżami; fragment sklepienia gwiaździstego. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W 1185 (1192) roku rozpoczęto budowę katedry w Lincoln. Rozmierzona została na 

charakterystycznym dla Anglii planie trójnawowym, z podwójnym transeptem, z prezbiterium 
zakończonym płaską ścianą. Nawy przykryto sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, 
wzbogaconymi dekoracją „gwiaździstą”, stanowiącą bodaj najwcześniejszy przykład 
zastosowania nie konstrukcyjnych żeber w sklepieniach gotyckich (ryc. 184). Parawanowa 
fasada horyzontalno–wertykalna, w krawędziach zewnętrznych mieści się w płasko położonym 
prostokącie. Kierunek poziomy podkreślono rytmicznymi pasmami ślepych arkad. Równie 
ciekawie prezentują się ślepe arkady zastosowane w chórze św. Hugona, w których w 
nawiązaniu do tradycji normandzkich: zachodzących na siebie arkad, nałożono na siebie dwa 
pasy ostrołukowych arkad na pas drugi, tworząc „synkopowy” rytm dwupłaszczyznowy, 
podkreślany skontrastowanym dwubarwnym materiałem kamiennym. Kierunek pionowy, w 
części centralnej akcentowany jest głębokim, smukłym portalem głównym, z rozetą w łuku 
wieńczącym, a ujętym niższymi portalami bocznymi trójkątnie obniżającymi swą wysokość 
(łącznie 5 portali). Od strony fasady bryłę zdominowały dwie umieszczone w głębi wieże. 
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Całość obiektu akcentowana trzema wieżami (dwie za parawanem fasady, trzecia nad 
transeptem)) zdecydowanie odbiega od wzorców francuskich. Z punktu widzenia szkieletu 
konstrukcyjnego, mamy tu do czynienia z częściowym zastosowaniem murów grubych, z 
opieraniem sklepień bardziej na ścianach empor niż na łukach przyporowych. Rozpiętość 
arkad nawy głównej jest tak wielka, że w pełni widzimy równocześnie nawy boczne (ryc. 182). 
Te, i inne jeszcze rozwiązania architektoniczne katedry w Lincoln wywarły znaczący wpływ na 
wiele kolejnych budowli, w tym m.in. na obiekty w Ely i w Wells. 

Ryc. 185, 186, 187. Opactwo Westminsterskie. Od lewej: plan kompleksu kościelno-klasztornego; widok ogólny, 
elewacja transeptu. Rysunek i fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 W 1245 roku podjęto przebudowę wcześniejszego, istniejącego od 1045 roku opactwa 
Westminster usytuowanego na brzegu Tamizy w centrum Londynu. Nowy obiekt, który 
powstał dla króla Henryka III stanowi zespolenie angielskich tradycji z nowatorskimi nurtami 
francuskimi. Zamierzono w nim połączyć funkcje: koronacyjną, królewskiego mauzoleum, z 
klasztorno-sakralną. Wśród cech architektury francuskiej wymienia się pięknie ukształtowane 
obejście z wydłużoną apsydą, strzeliste proporcje nawy głównej wyższej od wszystkich 
dotychczasowych budowli angielskich oraz finezyjne systemy konstrukcyjne z łukami 
przyporowymi, służkami sprowadzanymi do baz filarów, a także maswerki okienne i rozety. 
Główny budowniczy, Henry de Reynes, pracujący tu w latach 1245 – 1253, nadał obiektowi 
wiele charakterystycznie angielskich cech. Są to m.in. silnie wysunięte ramiona transeptu, 
dynamika wnętrza kształtowana cofnięciem  wielkich okien względem żeber tarczowych 
(przewodnich), głębokość empor, staranne efekty fakturowe. W części klasztornej na uwagę 
zasługuje ośmioboczny kapitularz (sala zebrań kapituły), oświetlony wielkimi oknami z 
maswerkami w stylistyce promienistej, zwiastujący kształtowanie angielskiego stylu 
ozdobnego (dekoracyjnego). 

Ryc. 188, 189, 190, 191. Opactwo Westminsterskie. Od lewej: fasada kościoła; elewacja transeptu; wnętrze nawy 
głównej (dwa zdjęcia). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Poczynając od ostatniej dekady XIII w., w ciągu całego wieku XIV angielskie budowle 
już istniejące, stopniowo przebudowywane, zyskiwały charakterystyczne elementy określane 
mianem stylu dekoracyjnego. Ten odznaczał się bogatą ornamentyką, wprowadzaniem w 
maswerkach linii sinusoidalnych (kształt litery „S”), zapowiadając gotyk płomienisty. Chętnie 
stosowano sklepienia wachlarzowe, z rozłożystymi żebrami na kształt wachlarza lub palmy, z 
żebrami koncentrycznie ułożonymi wokół zworników i spływających gęstymi liniami na filary. 
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Rozwiązania typu dekoracyjnego wystąpiły m.in. w katedrach w Ely, Exeter i Yorku, w chórach  
Wells i w Bristolu, w krużgankach katedry w Gloucester.  

Ryc. 192, 193, 194, 195, 196, 197.  Motywy angielskiego stylu dekoracyjnego. Od lewej u góry: wnętrze 
kapitularza w Wells; żebra ułożone wachlarzowo spływające na filar w kapitularzu w Wells; wnętrze kościoła 
klasztornego w Wells (sklepienia palmowe). Od lewej na dole: krużganki katedry w Gloucester (dwa zdjęcia), 

sklepienia wachlarzowe; sklepienie wachlarzowe katedry w Exeter. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
 Obiekty gotyku angielskiego powstające w ciągu XV i początku XVI wieku określane są 
mianem stylu perpendykularnego, który uznany został za styl narodowy Brytyjczyków. 
Odznaczał się on dominacją linii prostych, zarówno biegnących horyzontalnie jak i wertykalnie. 
Okna i powierzchnie ścian dzielono maswerkami i pionowymi laskowaniami na rzędy jeden na 
drugim ustawionych prostokątów. Filary międzyościeżowe okien prowadzono aż do szczytu 
ostrołuku. Żebra formowane pionowo trafiały w szczyt łuku bez odchylania się na boki. 
Pojawiały się luki profilowane „w ośli grzbiet”. Lico fasad zdobiły rytmiczne bordiury. Widoczna 
stała się „dematerializacja” murów. W sensie technicznym stosowano układy w 
rozplanowaniach prostych, często prostokątnych, ale we wnętrzach zdobionych z 
„barokowym” przepychem, nade wszystko podkreślanym skomplikowanym rysunkiem żeber 
sklepień wachlarzowych. Stosowanie sklepień gęsto żebrowych prowadziło do odciążania 
konstrukcji w takim stopniu, że oznaczało rezygnację ze stosowania łuków przyporowych, na 
rzecz gęstego oskarpowania ścian zewnętrznych. Powszechnie uznaje się daleko idącą 
oryginalność tego stylu, nie mającego odpowiednika w architekturze gotyku na kontynencie 
europejskim.  Wśród najciekawszych przykładów wymieniana jest kaplica King’s College w 
Cambridge, Eton’s College w Londynie, kaplica św. Jerzego na zamku Windsor, Dziewicy w 
Gloucester i Henryka VII w opactwie Westminsterskim. 

Ryc. 198, 199, 200, 201, 202. Kaplica King’s College w Cambridge, przykład architektury stylu 
perpendykularnego. Od lewej: widok bryły od strony fasady; sklepienie wachlarzowe nawy głównej; plan;  

przypory ściany bocznej; przęsła sklepienia wachlarzowego. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

 Zarówno w okresie wczesnym jak i dojrzałym i późnym  w Anglii powstawało wiele 
obiektów architektury świeckiej. Wykorzystywano w nich doświadczenia budownictwa 
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sakralnego, z odpowiednim dostosowywaniem ich do specyficznych potrzeb utylitarnych. 
Liczne zamki i coraz bardziej okazałe rezydencje, w kształcie kompozycyjnym 
zdeterminowane były więc ich przeznaczeniem użytkowym, lokalnymi uwarunkowaniami i 
możliwościami finansowymi. Charakterystyczne było stosowanie w niższych kondygnacjach, 
zgodnie z tradycją romańską niewielkich okienek, to ze względów obronności. Wyrazistszą  
równowagę kompozycyjną uzyskiwano w wielu obiektach uniwersyteckich, w których w ogólnej 
dyspozycji przestrzennej często nawiązywano do układów zabudowań klasztornych (ryc.209). 

. Ryc. 203, 204, 205, 206. Gotycka architektura świecka w Anglii. Od lewej: widok kompleksu zamku Stokesay  

(od 1285); struktura belkowań w jednym z wnętrz zamku Stokesay ; fragment zamku Windsor z ogrodem 
urządzonym w fosie (XI w, rozbudowa w XIV w,); rezydencja Compton Wynyates (pocz. XVI w.), widok ogólny. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 207, 208, 209, 210. New College Oxford. Od lewej: fragment zabudowy z gęstym oskarpowaniem; wirydarz; 
układ przestrzenny w ikonografii historycznej; wnętrze kaplicy. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
BELGIA i HOLANDIA 

 
W Niderlandach i regionach przyległych styl gotycki rozwijał się od XIII wieku, ciągle 

jednak z dużym udziałem elementów romańskich. Wraz ze wzrostem zamożności 
mieszczaństwa w XV wieku rozkwitła tu architektura w stylu gotyku płomienistego, z dużym 
udziałem budowli świeckich takich jak ratusze, giełdy, sukiennice, kamienice miejskie. Wśród 
cech specyficznie niderlandzkich wymienia się szczególnie mocne nachylenie połaci 
dachowych stosowane zarówno w budowlach sakralnych jak i w świeckich. Do najciekawszych 
obiektów regionu zalicza się m.in. kościół św. Piotra w Lejdzie z XIV w., a nade wszystko 
ratusze w Brugii, Leuven oraz Brukseli, sukiennice w Ypres, katedrę w Brukseli.  

Ryc. 211, 212, 213, 214. Sakralna i świecka architektura gotycka Holandii i Belgii. Od lewej: kościół św. Piotra 
 w Lejdzie, Holandia (XII, XIV w.); ratusz w  Leuven, Belgia (XV w.), rzeźbiarski fragment elewacji oraz  widok na 

bryłę ratusza z uliczki miejskiej. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Wśród najwspanialszych budowli gotyku późnego (płomienistego) wymienia się licznie 
powstające w miastach niderlandzkich siedziby władz miejskich, tj. ratusze. Budowle te miały 
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symbolizować chwałę miasta. Fasady ratuszy, przeważnie wydłużone w swym obrysie 
zewnętrznym, bogato zdobione elementami rzeźbiarskimi, dzielone były na rytmicznie 
rozdrobnione pasy horyzontalne. W kondygnacji dolnej zakładano okazałe podcienia 
arkadowe, stanowiące równocześnie obudowę placu miejskiego (rynku). Bryłę wieńczyła 
czworoboczna wieża zegarowa, zaopatrzona w dzwon. Jeden z najdoskonalszych w 
Niderlandach to ratusz w Brugii (północna Belgia), który powstał w latach 1376 – 1420. 
Dwukondygnacyjną fasadę zwieńczono trzema ośmiobocznymi wieżyczkami nakrytymi 
iglicami. Bogatą dekoracją rzeźbiarską nawiązano do 12 miesięcy roku i 4 żywiołów. Pomiędzy 
oknami ustawiono posągi książąt flandryjskich.  

Ryc. 215, 216, 217. Ratusz w Brugii. Od lewej: fasada; fragment dekoracji rzeźbiarskiej; gotycka sala posiedzeń, 
wnętrze. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Szczególnie okazale prezentuje się ratusz w Brukseli (Belgia). Budowlę wzniesiono 

w latach 1402 – 1455. Ukształtowano dwie wąskie elewacje boczne ujęte wieżyczkami. W 
mocno wydłużonej fasadzie zwróconej ku wnętrzu miejskiemu, uformowano 
trójkondygnacyjnie ułożone pasy poziome, bardzo bogato zdobione dekoracją rzeźbiarską, z 
podcieniami arkad ostrołukowych w przyziemiu i z mocno eksponowaną, smukłą wieżą 
zakończoną strzelistą iglicą.  

Ryc. 218, 219, 220, 221. Gotycki ratusz w Brukseli. Od lewej: dekoracja rzeźbiarska; rzeźbiony tympanon; bryła 
ratusza; ratusz nocą. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Masowo wznoszone kamieniczki mieszczańskie, wąskie i smukłe, z trójkątnymi, 

wyniosłymi szczytami budowały niepowtarzalny klimat krajobrazu miejskiego. Wnętrza 
urbanistyczne ożywiane były także bryłami innymi jeszcze niż ratusze budowlami użyteczności 
publicznej, wśród których wyróżniały się specjalne obiekty wymiany handlowej w postaci giełd. 
Miasta posiadały też wielkie hale targowe zwane sukiennicami (np. sukiennice w Ypres, 
największy gotycki budynek świecki w Europie). 
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Ryc. 222, 223, 224. Krajobraz miejski Belgii budowany gotyckimi obiektami architektonicznymi. Od lewej: 
sukiennice w Ypres; kamieniczki miejskie w Brugii (dwa zdjęcia). Ryc. 222, 224, skopiowane z INTERNETU; ryc. 

223, fot. Jan Mitkowski, 2006 
 
Wśród budowli sakralnych najczęściej wspominane są: katedra Saint Bavon w 

Gandawie (Belgia) oraz katedry w Antwerpii (Belgia) i Brukseli. Wszystkie ukształtowano w 
najogólniejszym zarysie zgodnie z nurtami francuskimi.  

Ryc. 225, 226, 227, 228. Gotyckie katedry w Belgii. Od lewej widok ogólny katedry w Antwerpii (od strony 
prezbiterium); fragment katedry w Gandawie; fasada katedry w Brukseli; fragmenty łuków przyporowych katedry 

w Brukseli. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

NIEMCY 
(Austria i Czechy) 

 
 Na terytoriach szeroko rozumianych wpływów politycznych Niemiec architektura 
gotycka rozwijała się powoli i dość późno. Pomimo pojawienia się kilku budowli cysterskich 
zapowiadających nowy styl, długo utrzymywała się w konstrukcjach sakralnych estetyka 
romańska. Sygnałem gotyku stało się wprowadzanie na szerszą skalę sklepień krzyżowo-
żebrowych i ostrego łuku. Od XIII wieku odnotowuje się dość mocne wpływy francuskie. 
Ostatecznie, w ramach gotyku niemieckiego mamy do czynienia z niezwykłą strzelistością 
konstrukcji, perfekcyjną i kunsztowną rzeźbą architektoniczną, licznymi wieżami wieńczonymi 
smukłymi iglicami. Powszechnie znane są katedry w Ulm, Fryburgu, Bambergu, Lubece 
Kolonii.   

Ryc. 229, 230, 231. 232, 233, 234. Gotyckie katedry niemieckie. Od lewej: katedra w Bambergu, XI – XIII w. 
(widok od strony apsydy i plan kompleksu); katedra w Ulm, XIV – XIX w. (ikonografia historyczna bryły katedry; 

plan); katedra NMP we Fryburgu, XIII – XVI w. (widok bryły; plan). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Imponujący kształt uzyskała katedra św. Piotra i NMP w Kolonii, budowana w latach 
1248 – 1880, a więc przez ponad 6 wieków. Powstała w siedzibie biskupstwa istniejącego tu 
od IV wieku, jako trzecia świątynia po wczesno chrześcijańskiej i karolińskiej. Słynie 
przechowywaniem w niej relikwii Trzech Króli, sprowadzonych tu w XII wieku z Mediolanu. 
Pierwszym budowniczym katedry był Gerhard von Rile. Kolejni mistrzowie znani są także z 
imion, byli to m.in. Arnold i Johannes. W ciągu XVI-XVIII postępowało zaniedbania katedry. 
Jej budowa została dokończona dopiero w XIX w., ale w formach gotyckich, z zastosowaniem 
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jednak nowych technologii (kratownice więźby dachowej). Obecnie poddawana jest stałym 
pracom konserwatorskim, ze względu na ciągle niszczejące detale rzeźbiarskie odkute w 
miękkich i kruchych tufach wulkanicznych. 

Ryc. 235, 236, 237, 238. Katedra w Kolonii. Od lewej: widok ogólny, fragment fasady, wnętrze nawy głównej, 
plan. Ilustracje skopiowane i INTERNETU 

 
Całość konstrukcji wzniesiono na harmonijnym planie krzyża łacińskiego, z pięcioma 

nawami, z trójnawowym transeptem, z ambitem i kaplicami wokół prezbiterium (ryc. 238). 
Fasada flankowana wieżami z ażurowymi iglicami posiada podział horyzontalny na trzy 
kondygnacje. Od dołu ukształtowano arkady, wyżej triforia, a najwyżej wielkie okna z 
wimpergami. Zastosowano system przyporowy, ze skarpami i łukami. Całość budowli  ma 144 
m długości i 86 m szerokości oraz wieże o wysokości 157,38 m. Po ukończeniu wież (około 
1870) katedra była najwyższą budowlą świata, do 1884 roku. Jest drugą co do wysokości 
gotycką budowlą sakralną na świecie (po katedrze w Ulm) i trzecią co do wielkości katedrą 
świata pod względem powierzchni (po katedrze św. Marii w Sewilli i katedrze w Mediolanie). 
Obiekt wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; 

Ryc. 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246. Katedra w Strasburgu. Od lewej u góry: fasada; widok nawy 
głównej, fragment fasady z rozetą; plan katedry. Od lewej na dole: detal rzeźbiarski archiwolt portalu; rozeta; 

ażurowe zwieńczenie wieży; fragment dekoracji rzeźbiarskiej fasady. Fotografie i rysunek skopiowane  
z INTERNETU 

 
W Strasburgu powstała katedra wznoszona w miejsce romańskiej, rozebranej dla 

powstania nowej. Początkowy zamysł budowli romańskiej wzbogacono o gotyckie elementy 
zdecydowanie francuskie, wywodzące się z inspiracji świątyniami w Paryżu i Reims. Mamy tu 
do czynienia z budowlą zlokalizowaną na obecnych terytoriach francuskich (por. T. Broniewski, 
Historia architektury dla wszystkich, 1980, s. 213) ale stanowiącą bardziej przykład gotyku 
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niemieckiego (por. D. Watkin, Historia architektury zachodniej, 2001, s. 162) niż francuskiego, 
z widocznymi w niej także wpływami lombardzkimi i angielskimi. Fasada pomyślana pierwotnie 
jako dwuwieżowa, ostatecznie posiada jedną wieżę z ażurowym zwieńczeniem z daszkiem 
stożkowym (iglicą). Wieżę drugą doprowadzono do trzeciej kondygnacji, a przestrzeń między 
wieżową niefortunnie wypełniono ścianką kurtynową z dwoma oknami, zmieniając zamierzone 
proporcje fasady. W rozplanowaniu trójnawowa, ze zdwojonym transeptem i płytkim 
prezbiterium, odznacza się czystością konstrukcji, perfekcją inżynierską, oraz mistrzowską 
kamieniarką. Rozeta centralna z finezyjnymi maswerkami, z początkowego okresu budowy, 
uznawana bywa za najwspanialszą formalnie w Europie. Prace trwające przy katedrze ponad 
4 stulecia (1015 – 1439) znaczyły kolejne fazy jej budowy. Powoływano ciągle nowych 
architektów po śmierci poprzednich. Ci, dysponując zachowanymi precyzyjnymi rysunkami 
całości budowli, a zwłaszcza fasady, w kolejnych etapach wprowadzali do oryginalnej 
koncepcji różne modyfikacje. Nastąpiło m.in. dodanie niskiej „wieży” środkowej (nie bardzo 
udanej) zwieńczonej pozorowaną kopułką. Ukończona wieża główna (fasada) osiągnęła 
ostatecznie 140 m wysokości stając się najwyższym wtedy budynkiem Europy. Powstała 
wedle oryginalnej, wczesnej koncepcji konstrukcyjnej z zastosowaniem przemyślnego 
systemu odciążania jej górnych partii i ze schodami wewnętrznymi prowadzącymi aż po sam 
szczyt iglicy. 

Ryc. 247, 248, 249, 250, 251, 252. Katedra św. Stefana we Wiedniu. Od lewej: widok bryły; widok od strony 
prezbiterium; plan; widok wnętrza nawy głównej; ambona; plan krypt podziemnych. Ilustracje skopiowane  

z INTERNETU 
 

Gotycka katedra wiedeńska pw. św. Stefana powstawała w okresie od XIV – XV 
wieku, w miejscu wcześniejszej, romańskiej z połowy XII wieku. W dyspozycji przestrzennej 
uzyskała kształt trójnawowy, pseudo halowy, z mocno eksponowanym prostokątnym chórem. 
Fasadę ukształtowano w porządku wertykalnym, pięcioosiowym, flankowaną dwoma 
niewysokimi wieżyczkami, z mocno podkreśloną osią główną, z portalem, a ponad nim z 
ostrołukowym wysokim oknem (ryc. 255). Dwie wieże w ramionach transeptu mieszczą w 
przyziemiu kaplice: św. Barbary (ryc. 253) i św. Katarzyny. Wieża południowa uzyskała 
wysokość blisko 137 m, wieża północna, znacznie niższa, ledwie 68 m. We wnętrzu korpus 
nawowy pokryto sklepieniem sieciowym, a prezbiterium sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Na 
elementy konstrukcyjne wprowadzono liczne dekoracje rzeźbiarskie (zworniki, wsporniki, 
służki). 

Ryc. 253, 254, 255, 256. Katedra wiedeńska. Od lewej: gwiaździste sklepienie kaplicy św. Barbary; fragment 
wnętrza z filarami międzynawowymi; fasada; widok katedry w kontekście zabudowy miejskiej, stan z 1609 roku, 

ikonografia historyczna. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Gotycka katedra w Pradze czeskiej pw. św. Wita, powstała jako trzecia, po dwóch 
romańskich (z X i z XI wieku). Budowana była od 1344 roku wedle projektu francuskiego 
architekta Mateusza z Arras. Wzorowana na budowlach z Chartres i Reims uzyskała układ 
trójnawowy, z transeptem, z obejściem z wieńcem kaplic, ze sklepieniami krzyżowo-
żebrowymi i wspaniałymi oknami witrażowymi. W 2 połowie XIV w. prace powierzono Peterowi 
Parlerowi z synami. Nowi budowniczowie wnieśli do obiektu wiele motywów estetyki 
niemieckiej. Powstały strzeliste wieże, blisko 100 –metrowa w elewacji południowej, 
zwieńczona obecnie hełmem barokowym oraz dwie wieże fasady, każda wysokości 80 m.  Ich 
budowę ukończono dopiero w początku XX wieku. 

Ryc. 257, 258, 259, 260, 261. Katedra św. Wita w Pradze czeskiej. Od lewej: widok wież „z lotu ptaka”; 
zwieńczenia wież; widok od strony prezbiterium; fasada; fragment witraża. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 262, 263, 264, 265. Wnętrze katedry w Pradze czeskiej z oknami witrażowymi.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
WŁOCHY 

 
Gotyk włoski ukształtował się dość późno. Występował na terytoriach Italii głównie w 

ciągu 2 poł. XIII i w XIV wieku, przyniesiony tu przez zgromadzenia cysterskie osiadłe m.in. w 
Fossanova, Lazio, Casamari. Pozostając krótkim epizodem pomiędzy tradycjami rzymskimi i 
romańskimi a renesansem, zaowocował wieloma budowlami sakralnymi (katedry i kościoły 
klasztorne) oraz licznymi „pałacami” wznoszonymi w wielu znaczących politycznie miastach. 
Wytworzył własne oryginalne cechy kompozycyjne określane jako gotyk śródziemnomorski. 
W kontynuacji form romańskich akcentował w fasadach i elewacjach bocznych kierunek 
horyzontalny. Zgodnie z lokalnymi tradycjami przy wznoszeniu budowli stosowano 
wielobarwne bloki marmurowe, a we wnętrzach często belkowane stropy drewniane. 
Sklepienia (krzyżowo-żebrowe) opierano na solidnych murach zewnętrznych, z niewielkimi 
oknami, co we wnętrzach dawało duże płaszczyzny wypełniane freskami naściennymi. Łuki 
przyporowe stosowano sporadycznie. W sąsiedztwie świątyni wznoszono wysoką wolno 
stojącą wieżę (campanilla). Kurtynowe fasady zdobiono licznymi elementami rzeźbiarskimi, 
stosowano wimpergi nad portalami, w centralnie usytuowanych rozetach umieszczano 
finezyjnie odkuwane maswerki. Często pojawiały się również, nawiązujące do tradycji staro 
chrześcijańskich i bizantyńskich, bogato złocone dekoracje mozaikowe. 

W 1298 roku podjęto budowę bazyliki św. Franciszka w Asyżu, prawdopodobnie 
wedle planów Arnolfa di Cambio. Świątynię pomyślano jako dwupoziomową z kościołami: 
dolnym i górnym.  W bryle zewnętrznej, masywnej i kubicznej, z surową fasadą pobrzmiewają 
nuty romanizmu. Wnętrze kościoła górnego rozplanowano w układzie bazylikowym, 
trójnawowym, z ostrymi łukami i sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Ściany wnętrza zdobią 
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liczne narracyjne freski Giotta (i Cimabue), stanowiące niezrównany przykład średniowiecznej 
biblia pauperum. W kościele dolnym, w mrocznej krypcie centralnej umieszczono grób św. 
Franciszka, do dziś stanowiący cel licznych pielgrzymek katolickich.  

Ryc. 266, 267, 268, 269. Bazylika św. Franciszka w Asyżu. Od lewej: fasada; kościół dolny z grobowcem św. 
Franciszka; rozeta centralna; widok całości budowli z campanillą i dziedzińcem zewnętrznym. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 270, 271, 272, 273. Freski Giotta w kościele górnym bazyliki św. Franciszka z Asyżu. Fotografie skopiowane 
z INTERNETU 

 
 W latach 1310 – 1340 w Neapolu (Kampania) powstał mocno rozbudowany 
franciszkański kompleks klasztorny z kościołem św. Klary. Obiekt zachowany do dzisiaj, w 
znacznym stopniu czysto gotycki, z prostym jednonawowym kościołem z rzędami bocznych 
kaplic, stanowi przykład rzadko występującego w Neapolu gotyku śródziemnomorskiego. 
Zespół budowli klasztornych z kilkoma wirydarzami, w okresie baroku zyskał wiele 
atrakcyjnych elementów wyposażenia, wśród których największą atrakcję stanowi późno 
barokowy chiostro maiolicato, z bogactwem dekoracji majolikowych z wieloma scenkami 
rodzajowymi z epoki, pozostającymi niezrównanym źródłem informacji o postaci krajobrazów 
Kampanii. 

Ryc. 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281. Klasztor św. Klary w Neapolu. Od lewej u góry: rozplanowanie 
kompleksu (kościół klasztorny – kolor jasno zielony; chiostro maiolicato – kolor kremowy); elewacja kościoła od 

strony chiostro maiolicato; fragment podcieni ostrołukowych chiostro maiolicato; elewacja kościoła (chiostro 
maiolicato). O d lewej na dole: krużganek arkadowy  chiostro maiolicato z malarstwem naściennym; fragment 
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fresku; boczna ściana kościoła; detal bocznej ściany kościoła (okna gotyckie i fragmenty przypór). Plan 
skopiowany z INTERNETU, zdjęcia obiektu, fot. Anna Mitkowska, 2009 

 
 Zaliczany do gotyku śródziemnomorskiego dominikański kościół Santa Maria Novella 
we Florencji stanowi fascynujący przykład splatania się w budowlach Italii (w tym zwłaszcza 
Toskanii) cech gotyckich z tradycjami romanizmu, a nawet arabskimi i z motywami renesansu 
oraz zapowiedziami baroku. Budowę obiektu rozpoczęto w 1246, a ukończono w 1357. 
Wnętrze kościoła rozmierzono na planie bazyliki trójnawowej, ze sklepieniami krzyżowo-
żebrowymi. Kurtynową fasadą przysłonięto właściwy układ budowli gotyckiej. Zastosowano w 
niej (a także w łękach wnętrza), zgodnie  z tradycją romanizmu toskańskiego, kilkubarwne 
bloki marmuru. Pas dolny fasady ukształtowany z białych i zielonkawych marmurów zyskał 
dekoracje zgeometryzowane, pozorujące otwory okienne, nawiązując do romańskiej estetyki 
toskańskiej. Szczyt fasady również dekorowany geometrycznie,  zrealizowano wedle projektu 
Leona Battista Albertiego (renesans) współpracującego tu z Giovannim Bertino. Szczyt 
flankowany jest okazałymi wolutami, rozpowszechnionymi w architekturze baroku. Kompleks 
posiada trzy, różnej wielkości wirydarze ze skromną kompozycją ogrodową utrzymaną w 
stylistyce średniowiecznej. 

Ryc. 282, 283, 284, 285. Bazylika Santa Maria Novella we Florencji. Od lewej: fasada; widok boczny; wnętrze 
nawy głównej; kompleks klasztorny „z lotu ptaka”. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 286, 287, 288, 289. Katedra w Sienie. Od lewej: widok ogólny z fasadą i elewacją boczą; dwubarwne pasy 
dekoracyjne narożnika campanilli z triforiami i quadriforiami; nawa główna  z widokiem na czaszę kopuły na 

tamburze; kopuła kaplicy. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
  

Katedra w Sienie pw. Wniebowzięcia NMP stanowi niezrównany przykład klasyki 
gotyku toskańskiego. Budowę obiektu rozpoczęto w 1220, wg projektu Nicola Pisano, a prace 
przy jego wznoszeniu trwały do 1370 roku. Powstała monumentalna bazylika trójnawowa, z 
szerokim transeptem zwieńczonym po środku wspaniałą kopułą na tamburze. Do korpusu 
przylega kilka aneksów funkcjonalnych, w tym baptysterium i bogato zdobiona „Pinacoteca 
Piccolomini”. Nawy przykryto prostymi sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Filary wnętrza 
podtrzymujące półkoliste łęki zdobione są poziomymi pasami dwubarwnymi. Nad całością 
góruje sześciokondygnacyjna  campanilla, zgodnie z romańską tradycją z okienkami 
kolumienkowymi rozszerzającymi się kolejnymi pasami ku górze. Fasada kurtynowa, zdobiona 
trójbarwnymi marmurami, trójosiowa, w przyziemiu z mocno rozrzeźbionymi portalami 
zwieńczonymi wimpergami, flankowana jest dwoma wieżyczkami. Wyżej umieszczono okno 
okrągłe a najwyżej smukły trójkątny szczyt z dekoracją mozaikową, ujęty obustronnie iglicami. 
W elewacjach bocznych, bez skarp, układ horyzontalny podkreślono pasami marmuru 
dwubarwnego (białego i ciemnego), oraz w pasie górnym oknami ostrołukowymi.  
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Ryc. 290, 291, 292, 293. Katedra w Sienie. Od lewej: rozplanowanie kompleksu; widok nawy głównej  
z dekoracyjną posadzką; dekoracja wnętrza Libreria Piccolomini; ambona (Nicola Pisano). Rysunek i fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 
 W Orvieto, w 1290 roku rozpoczęto budowę katedry, w której wykorzystano bloki 
marmuru pochodzące z rzymskiego Koloseum. Prace prowadzono pod kierunkiem brata 
Bevignate di Perugia i Arnolfa di Cambio, a następnie Lorenzo Maitani. Wzniesiona na planie 
bazylikowym, z trzema nawami i transeptem, we wnętrzu podzielona filarami zdobionymi 
naprzemiennymi pasami jasnego i ciemnego kamienia, dźwigającymi łuki pełne, przykryta 
została stropem z belek drewnianej więźby dachowej. Prosta w rozplanowaniu, urzeka 
wdziękiem oryginalnej kurtynowej fasady (proj. Maitani’ego). Ta w układzie kompozycyjnym 
bliska jest formalnie fasadzie katedry w Sienie, więc trójosiowa, z trzema, zwieńczonymi 
wimpergami portalami w przyziemiu. Trójkątne szczyty umieszczone w trzech osiach 
przedzielone zostały koronkową galeryjką arkadową, powyżej z ozdobną rozetą. Flankowana 
jest dwoma wieżyczkami oraz w szczycie centralnym iglicami. W polach tympanonów oraz 
ściankach pomiędzy wimpergami ozdobiona została bogatą dekoracją mozaikową. W 
warstwie niematerialnej katedra wiązana jest z cudownym wydarzeniem w Bolsenie, gdzie z 
poświęconej hostii spłynęła krew, stając się bezpośrednią przyczyną ustanowienia przez 
papieża Urbana IV Święta Bożego Ciała.  

Ryc. 294, 295, 296, 297. Katedra w Orvieto. Widok ogólny; wnętrze nawy głównej; fasada; rozeta centralna. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Katedra we Florencji, ciągle należąca obok bazyliki św. Piotra w Watykanie i katedry 

św. Pawła w Londynie do największych świątyń europejskich, powstała jako trzecia budowla 
biskupia (IV w. – San Lorenzo; VII w. – Santa Reparata). Budowę katedry gotyckiej, w miejscu 
dotychczasowego przed romańskiego kościoła podjęto w 1296 roku, wedle projektu Arnolfa di 
Cambio. Wydźwignięta została na planie krzyża łacińskiego jako trójnawowa i 
czteroprzęsłowa, ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W trakcie prac budowlanych 
zrezygnowano z zamierzonego systemu przyporowego, na rzecz murów nośnych. Łuki 
międzynawowe wzmocniono żelaznymi sztabami. Trójosiowej fasadzie nadano kierunek 
horyzontalny. Wertykalność budowli podkreśla wolno stojąca „Kampanila”, 
czterokondygnacyjna, z okienkami poszerzającymi się ku górze. W początku XV wieku prace 
nad katedrą przerwano, a w 1418 roku jej dokończenie powierzono Filippo Brunelleschi’emu. 
Ten nowy budowniczy zwieńczył budowlę imponujących rozmiarów, nowatorską 
konstrukcyjnie, dwupowłokową kopułą, która stała się symbolem Florencji. W fasadzie i 
elewacjach bocznych, zgodnie z toskańską i florencką tradycją zastosowano barwne okładziny 
marmurowe, z pasami i ornamentami geometrycznymi wydobytymi kolorem białym marmurów 
z Carrary, zielonym z Prato i różowym z Maremmy. Imponująca fasada, konserwowana 
(rekonstruowana) w 1887 roku, przez niektórych badaczy określana jest jako neogotycka, w 
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istocie swojej w pełni nawiązuje formalnie do rozwiązań przyjętych w budowli gotyckiej. 
Katedra florencka cieszy się ogromnym zainteresowaniem jako uznawana za najpiękniejszą 
w Italii.   

Ryc. 298, 299, 300, 301, 302. Katedra florencka. Od lewej: nawarstwienia kompozycyjne planu katedry (kolor 
czerwony – bazylika Santa Reparata; kolor pomarańczowy – pierwotna katedra gotycka; kolor żółty – katedra po 

rozbudowie, współczesna); widok boczny z kopułą Brunelleschi’ego; fasada z „Kampanilą”; „Kampanila”; fragment 
wnętrza. Rysunek i fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Budowę katedry w Mediolanie (stolicy regionu Lombardii) podjęto w ostatniej ćwierci 

XIV wieku. Ukończona dopiero w początku XIX wieku, wznoszona była przez architektów 
różnych narodowości. Początkowo pracowali tu mistrzowie francuscy, Nicolas de Bonaventure 
i Jean Mignot z Paryża przy współudziale budowniczych niemieckich. W wielu XV dołączyli 
Włosi, Filippo degli Organi i bracia Solari, a w wieku XVI Pelegrino Tibaldi, autor fasady 
konstruowanej dalej w ciągu XVII, XVIII w., aż do roku 1813. W obiekcie tym mamy do 
czynienia z nurtem gotyckim wyraźnie odmiennym od tradycji toskańskich. Specjaliści 
klasyfikują ją jako reprezentującą styl francusko-niemiecki, jednakże z pewnymi nutami 
włoskimi. Wzniesiona została na klarownym planie krzyża łacińskiego, z szerokim, 
trójnawowym transeptem i krótkim prezbiterium zakończonym trójboczną apsydą. Katedrę 
wsparto na 52 kolumnach i 40 łukach przyporowych, z przyporami zakończonymi bogato 
rzeźbionymi pinaklami. Na skrzyżowaniu naw wydźwignięto wieżę z latarnią, zwieńczoną iglica 
(wys. 111 m). W całości budowli zastosowano francuską zasadę ad triangulum (por. s. 179, 
ryc. 90). Pięcioosiową, symetryczną fasadę wertykalno-horyzontalną zdobią setki sterczyn 
kształtowanych w stylu gotyku płomienistego, kolumienki, baldachimy, nisze, oraz ponad 2000 
rzeźb z białego marmuru. Nad niektórymi oknami pojawiają się zwieńczenia renesansowo-
barokowe. Maswerki okien fasady, absydy i ścian bocznych, w ich częściach ostrołukowych 
(górnych) ukształtowano indywidualnie, głównie w duchu płomienistym, niektóre jako 
promieniste. W oknach charakterystyczne są też gęste, bardzo wysokie elementy pionowe 
(laskowania). Wśród detali rzeźbiarskich na szczególną uwagę zasługują oryginalne wysokie 
wieloboczne kapitele filarów we wnętrzu, bogato zdobione motywami figuralnymi zespolonymi 
z miniaturowymi przyporami, baldachimami i sterczynami. 

Ryc. 303, 304, 305, 306. Katedra w Mediolanie. Od lewej: plan, stan z wieku XVI; widok ogólny z fasadą; wnętrze 
nawy głównej; okna apsydy. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
W niezależnych miastach toskańskich, które w XIV wieku przekształcały się 

samodzielne i bogate republiki handlowe wznoszono gmachy publiczne wyrażające potęgę 
ekonomiczną poszczególnych państewek. Wznoszono je na kształt „fortec”, masywnie, z 
kamiennych bloków, z wieżą dominującą nad zabudową miejską. We Florencji głównym 
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budynkiem władz republiki stał się Palazzo Vecchio, często nazywany też Palazzo della 
Signoria. Zaprojektował go w 1299 roku Arnolfo di Cambio. Budowlę ukształtowano w formie 
zwartej kubicznej bryły, z podziałem na trzy kondygnacje. Lico ścian zewnętrznych z pasów 
szorstkiego kamienia, zapowiadającego dekorację typu „boniowanie”, na piętrze i w 
kondygnacji górnej wzbogacono oknami dzielonymi pośrodku kolumienkami (biforia). Całość 
zwieńczono pasmem krenelaża (blankami), potęgując charakter obronny budowli. We 
wnętrzach urządzono sale dla posiedzeń władz Florencji. Obiekt usytuowany przy Piazza del 
Signoria, stanowi ważny element ścian tego wnętrza placowego.  Podobne ukształtowanie 
posiadana wcześniejszy Palazzo del Podestà (poł. XIII w.), z wewnętrznym 
dwukondygnacyjnym dziedzińcem arkadowym, stanowiący siedzibę władz wojskowych 
Florencji, a od pocz. XVI w. zarządcy miasta (obecnie muzeum). 

Ryc. 307, 308, 309, 310. Palazzo Vecchio we Florencji. Od lewej: widok ogólny; część przyziemia z wejściem 
głównym; bryła pałacu w kontekście zabudowy Piazza del Signoria; detale kondygnacji górnej pałacu  

z kamiennym licowaniem fasady. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W Sienie w latach 1297 – 1310 wzniesiono gmach dla władz miejskich, znany pod 
nazwą Palazzo Pubblico. Wykonany z cegły i trawertynu stanowi oryginalny fragment 
sferycznej ściany wnętrza miejskiego - słynnego Piazza del Campo. W połowie XIV w. dodano 
smukłą dzwonnicę wysokości 102 m, stanowiącą dziś symbol Sieny. W 2 połowie XVII w. 
dodano górną kondygnację. Budowla zdominowana jest kierunkiem horyzontalnym, z pasami 
trójdzielnych ostrołukowych okien, a zwieńczona blankami.  

Ryc. 311, 312, 313, 314. Palazzo Pubblico w Sienie. Od lewej: fasada; górna część fasady; usytuowanie pałacu 
na Piazza del Campo, widok „z lotu ptaka”; zwieńczenie dzwonnicy. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Całkowicie odmienny charakter niż w Toskanii zyskały gotyckie budowle pałacowe 
Wenecji. Ich rozkwit związany był z bogactwem handlowym miasta, a budowle zgodnie z 
lokalnymi uwarunkowaniami powstawały wśród wód laguny, w znacznym stopniu stanowiąc 
ściany architektoniczne Canale Grande. Dominowały w nich względy reprezentacyjne i 
użytkowe (mieszkalne). Zwrócone ku wodzie, zachwycają lekkością i koronkowymi detalami 
kamieniarki okiennej, z dominującym kierunkiem horyzontalnym trójkondygnacyjnych budowli. 
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Ryc. 315, 316, 317, 318. Gotyckie pałace wzdłuż Canale Grande w Wenecji. Fot. Anna Mitkowska, 2017 
 

Z bazyliką św. Marka w Wenecji sąsiaduje bezpośrednio okazały gmach królewski, 
znany jako Pałac Dożów. Początkami swymi sięgający IX w., swój kształt gotycki uzyskał na 
przełomie XIV/XV wieku. Zwarta sześcienna bryła kryje wewnątrz okazały dziedziniec 
arkadowy. Elewacje budowli, zarówno ta wychodząca na Piazzetta San Marco jak i na morze, 
trójkondygnacyjne, w przyziemiu posiadają podcienia z ostrołukowymi arkadami, które jak się 
wydaje stanowiły inspirację dla XIX wiecznej przebudowy sukiennic krakowskich autorstwa 
Tomasza Prylińskiego (por. s. 226). Kondygnację główną (pierwsze piętro) ukształtowano jako 
głęboką galerię arkadową z łukami trójlistnymi i czterolistnymi okulusami pomiędzy nimi. 
Gładkie lico kondygnacji górnej ozdobiono płytkami białego i różowego marmuru ułożonego w 
kształty romboidalne. Całość ożywiono rytmem sześciu  ostrołukowych okien, z czterolistnymi 
okulusami powyżej oraz wertykalnym balkonem zwieńczonym pośrodku baldachimem. Górne 
krańce elewacji zwieńczono drobnymi akroterionami (naszczytnikami). W epokach renesansu 
i baroku do budowli wprowadzano pewne modyfikacje oraz wedle ich cech stylowych 
wyposażano wnętrza. 

Ryc. 319, 320, 321, 322. Pałac Dożów w Wenecji. Fot. Anna Mitkowska, 2017 
 

ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE  
i DETALE ARCHITEKTURY GOTYKU 

 
W tym miejscu prezentowany jest przegląd charakterystycznych detali stosowanych 

powszechnie w architekturze gotyckiej.  W rozwinięciu uwag ogólniejszych dotyczących jej 
cech zbiorczych (por. s. 174 nn) zatrzymajmy się na początek raz jeszcze przy schematach 
kompozycyjnych całych brył budowli sakralnych w ich rozplanowaniach i przekrojach 
pionowych, z uwzględnieniem odmian regionalnych. We wszystkich rejonach Europy w 
planach (rzutach poziomych) stosowano podłużne układy bazylikowe, wieńczone 
prezbiteriami z apsydami. Na terytoriach Hiszpanii wznoszono obiekty o narysie wydłużonego 
prostokąta, trójnawowe (czasem z pozorowanymi nawami, tj. z nawą czwartą i piątą w postaci 
rzędów kaplic bocznych), z transeptami nie wychodzącymi poza obrys ścian bocznych, 
zamknięte (poza nielicznymi wyjątkami) półkolistym obejściem z wieńcem kaplic.  

Tabl. II. Zestawienie planów ważniejszych katedr gotyckich Hiszpanii. Rysunki skopiowane z INTERNETU 
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Budowle francuskie uzyskiwały plany bardziej wyrafinowane niż hiszpańskie. 

Szczególnie mocno akcentowano transepty, najczęściej trójnawowe, a niekiedy także 
zdwojone. W układzie bazylikowym urządzano trzy lub pięć naw. Na prezbiteria przeznaczano 
połowę długości całej budowli, a nawet więcej niż połowę. Obejścia z wieńcami kaplic 
rozbudowywano w znacznym stopniu. 

Tabl. III. Zestawienie planów ważniejszych katedr we Francji. Rysunki skopiowane z INTERNETU 
 

W Anglii charakterystyczne były plany bazylikowe, trójnawowe, zdecydowanie 
wydłużone, z szerokimi transeptami mocno wysuniętymi poza lico ścian zewnętrznych 
korpusu, lub z dwoma oddzielnymi transeptami. Prezbiteria zajmowały około połowy długości 
świątyni i kończone były płaskimi ścianami. Niektórym katedrom towarzyszyły wirydarze oraz 
kaplice Mariackie.  

Tabl. IV. Zestawienie planów ważniejszych katedr w Anglii. Rysunki skopiowane z INTERNETU 
 

Niemieckie kościoły gotyckie w znacznym stopniu operowały wzorcami francuskimi. 
Powstawały więc bazyliki trójnawowe, lub pięcionawowe, z trójnawowymi transeptami, z 
wyraźnie rozbudowanymi prezbiteriami wieńczonymi apsydami, obejściami i wieńcami kaplic. 

Tabl. V. Zestawienie planów ważniejszych kościołów terytoriów niemieckich. Rysunki skopiowane z INTERNETU 
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Gotyckie świątynie Italii odznaczały się nadzwyczaj skromnymi rozplanowaniami, na 
obrysie wydłużonego prostokąta, trójnawowe, sporadycznie pięcionawowe, z lekko 
znaczonym transeptem, często ze śladowym jedynie prezbiterium, zakończone płasko 
zamkniętymi kaplicami. Plany te każdorazowo kształtowane były wedle lokalnych 
uwarunkowań. 

Tabl. VI. Zestawienie planów ważniejszych kościołów różnych regionów Italii. Rysunki skopiowane z INTERNETU 
  

W przekrojach pionowych (poprzecznych) uwidaczniają się odmiany kompozycyjne 
bazylik gotyckich. Schematy najczęściej powtarzane to bazyliki trójnawowe; oraz trójnawowe 
z emporami; trójnawowe ad triangulum; bazyliki pięcionawowe; i pięcionawowe ad triangulum; 
a także kościoły dwupoziomowe; oraz kościoły salowe (jednonawowe); patrz ryc. 323 - 328. 

Ryc. 323; 324; 325; 326; 327, 328. Podstawowe typy kościołów gotyckich (patrz podpisy schematów). Rysunki, 
[z:] Koch, op. cit., 1996, s. 154 n 

 
Pojawiały się również układy typu halowego, stosowane dla wzmocnienia stabilności 

konstrukcji, a polegające na kształtowaniu naw bocznych identycznej wysokości co nawy 
główne. Gdy nawy boczne były minimalnie niższe od głównej to mówimy o typie budowli 
pseudo halowej. Oprócz wszystkich wymienionych tu odmian przestrzenno-konstrukcyjnych 
powstawały także ich kombinacje, stanowiące rozmaite niuanse typologiczne. 
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Ryc. 329, 330, 331. Typy budowli halowych w odmianach trójnawowych i pięcionawowych (patrz podpisy 
schematów). Rysunki, [z:] Koch, op. cit., s. 154 

 
W znacznym stopniu o nastroju wnętrz świątynnych decydowały wprowadzane do nich 

sklepienia. W powszechnym zastosowaniu były sklepienia krzyżowo-żebrowe, powstające jak 
wiadomo z prostopadłego przecięcia dwóch kolebek, a na krawędziach przecięcia 
wzmacniane pasami (żebrami) konstrukcyjnymi, spływającymi na podpory. W wielu 
budowlach, zwłaszcza tych bogatych i okazałych rysunek sklepienia komplikowano, stosując 
drobniejsze podziały wysklepek oraz wprowadzając dodatkowe żebra konstrukcyjne, ale także 
całe siatki żeber niekonstrukcyjnych, pełniących rolę dekoracyjną. Tak powstawały sklepienia 
sześciodzielne, gwiaździste, kryształowe, wachlarzowe, palmowe, siatkowe itp. (por. s. 176, 
ryc. 59 nn; patrz ryc. 332 - 343).  

Ryc. 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343. Niektóre przykłady sklepień gotyckich 
konstruowanych na schemacie krzyżowo-żebrowym. Ilustracje skopiowane z INTERNETU (volte gotiche) 

  
W niektórych świątyniach w nawiązaniu do tradycji staro chrześcijańskich i romańskich 

rezygnowano z zakładania sklepień na rzecz eksponowania we wnętrzu otwartego 
belkowania więźby dachowej stanowiącego specyficzny element dekoracyjny i pozór 
specyficznego sklepienia. 

Ryc. 344, 345, 346, 347, 348, 349. Niektóre typy konstrukcji więźb dachowych. Poszczególne elementy 
konstrukcji oznaczono numerami: 1 – krokiew; 2 – jętka; 3 – zastrzał; 4 – szalowanie (deskowanie); 5 – słupek;  

6 – krzyż św. Andrzeja; 7 – płatew centralna; 8 – słupek centralny (król); 9 – tram, podciąg; 10 – płatew 
kalenicowa; 11a – jarzmo (krokiew łukowa); 11b – jarzmo (więzar jarzmowy); 12 – wiatrownica; 13 – płatew 

pośrednia; 14 – wspornik (konsola); 15 – belka naścienna (murłata); 16 – kroksztyn. Typy konstrukcji, od lewej  
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u góry: kolebka drewniana pod więźbą krokwiową; więźba z prostymi krokwiami i podciągami; z łukowymi 
krokwiami. Od lewej na dole: z łukowymi wiatrownicami; na kroksztynach; na dwupoziomowych kroksztynach. 

Rysunki, [z:] Koch, op. cit., s. 195  
 

Podstawowy dla gotyku prosty, pełny (normalny) łuk ostry, stosowany zarówno w 
elementach konstrukcyjnych jak i motywach dekoracyjnych podlegał rozmaitym 
odkształceniom, a nawet fantazyjnym ukształtowaniom jego profili. Pojawiały się więc łuki ostre 
obniżone; trójkątne równoboczne; ostre podwyższone (lancetowe); trójlistne półkoliste 
(koniczynkowe); trójlistne ostre; stępkowe; „w ośli grzbiet”; płomieniste z noskami; kotarowe 
dwudzielne i czterodzielne; dwuramienne; „łuk Tudorów”.  

Tabl. VII. Charakterystyczne typy łuków gotyckich: 1- ostry obniżony; 2 – ostry normalny; 3 – ostry podwyższony 
(lancetowy); 4 – trójlistny półkolisty (koniczynkowy); 5 – trójlistny ostry; 6 – stępkowy; 7- „w ośli grzbiet”; 8 – 
płomienisty z noskami; 9 – kotarowy dwudzielny; 10 – kotarowy czterodzielny; 11 – dwuramienny; 12 – „łuk. 

Tudorów”. Rysunki u góry, [z:] Koch, op. cit., s. 162; rysunki na dole skopiowane z INTERNETU (arco gotico)  
 

 Dla gotyku charakterystyczne było finezyjne kształtowanie przekrojów żeber i innych 
elementów linearnych typu np. służki oraz obrysów filarów (podpór pionowych). Powstawały 
żebra proste, masywne, wałkowe, gruszkowe z wklęskami i inne, wszystkie dające wyraziste 
efekty światłocieniowe. Przecięcia żeber zyskiwały formy dekoracyjnych zworników.   

 

Tabl. VIII. Detale kształtowania żeber i filarów gotyckich. Z lewej: przekroje żeber; pośrodku przykładowy zwornik 
(klucz); z prawej przykładowe przekroje filarów. Żebra: 1- proste, wałkowe; 2, 3 – gruszkowe z wklęskami; 4, 5, 6 
– światłocieniowe żebra gotyku późnego; 7, 8 – późne formy żeber uproszczonych. Filary: 1, 2 – przystawione i 

odstawione służki spływające na filary; 3, 4, 5, 6 – służki spływające na filary w gotyku dojrzałym, odpowiadające 
arkadom i żebrom sklepiennym; 7, 8 – zmniejszona liczba służek w filarze miękko łączących się ze sobą. 

Rysunki, [z:] Koch, op. cit., s. 158 nn 
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Tabl. IX. Przykładowe kształty kapiteli gotyckich. Od lewej: głowica kielichowa służki przyściennej; głowica 
pączkowa; liściasta; liściasta wczesno gotycka;  liściasta z winoroślą; z liśćmi suchymi, późnogotycka; głowica 

wspornika z maską liściastą; wspornik spiralny; wspornik figuralny. Rysunki, [z:] Koch, op. cit., s. 160 
  

Filary, kolumny, a także służki zyskiwały bogatą zazwyczaj dekorację rzeźbiarską 
kapiteli, w których pojawiały się dowolne interpretacje głowic klasycznych (greckich, 
rzymskich), najczęściej jednak całkowicie oryginalnych, z przedstawieniami figuralnymi, 
motywami roślinnymi, zwierzęcymi i geometrycznymi. 

Bazy filarów, nawiązujące do tradycji romańskich oraz stosownie do przekrojów filarów, 
uzyskiwały kształty płytek ze szponami, wieloczęściowych wałków wklęsłych i wypukłych; 
wieloboczne ze ściętymi narożnikami i wieloczęściowe; w stylu perpendykularnym 
wyprowadzane były wysoko i z mocnym rozdrobnieniem wklęsło-wypukłych elementów 
wertykalnych.  

Tabl. X. Bazy kolumn i filarów w układzie chronologicznym. Z lewej: dwa przykłady z połowy XIII w; pośrodku: 
dwa przykłady z połowy XIV w.; z prawej: baza stylu perpendykularnego, koniec XV wieku.  

Rysunki, [z:] Koch, op. cit., s. 199 
 

Ostrołukowe smukłe okna w znacznym stopniu decydowały o charakterze wnętrz 
świątyń gotyckich. Od XII do początków XVI wieku ewoluowały ku formom coraz bardziej 
złożonym. Początkowo bez żadnych wewnętrznych podziałów, szybko zyskiwały formy 
biforiów i triforiów i dalej gęstych podziałów wertykalnych w postaci cienkich laskowań.  W 
części ostrołukowej wypełniane były coraz bardziej skomplikowanymi i fantazyjnymi 
dekoracjami maswerkowymi, w różnych odmianach regionalnych. W stylu perpendykularnym 
i Tudorów  (XV w.)  wprowadzano szczególnie gęste podziały wertykalne z ozdobnymi 
maswerkami w częściach szczytowych, tj. tych ograniczonych krzywizną łuków okiennych. 

Tabl. XI. Rozmaitość okien gotyckich. Rysunki z lewej strony i z prawej na dole skopiowane z INTERNETU; 
pozostałe, [z:] Koch, op. cit., s. 196 n, 161 

 
Na wielką uwagę zasługują okna okrągłe, nazywane rozetami, umieszczane często w 

centralnym punkcie fasady, ponad portalem głównym, a wypełniane bogactwem koronkowych 
maswerków, z witrażami. Pojawiały się w nich różne odmiany czasowe od prostszych do coraz 
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bardziej złożonych, i zróżnicowania regionalne. Wyraziste formy uzyskiwały te kształtowane w 
stylu promienistym i w stylu płomienistym  

Tabl. XII. Przykłady rozet gotyckich. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Ważnym elementem fasad katedr i innych okazałych kościołów były zajmujące 
kondygnacje przyziemia portale bram wprowadzających do naw wnętrza świątyni. 
Rozmieszczone w rytmie osiowym, z wejściem środkowym większym i wyższym, wieńczone 
były ostrołukowo i dodatkowo podkreślane wimpergami, ze sterczynami i innymi motywami 
drobnej dekoracji. Ku formom gotyckim, ostrołukowym, ewoluowały już w romanizmie 
rozwiniętym i późnym, ciągle operując wtedy już ukształtowanymi zestawami form 
kompozycyjnych. Zazwyczaj mocno zeschodkowane, obustronnie zdobione półkolumienkami, 
w archiwoltach mocno rozrzeźbione, ze scenami rzeźbiarskimi w tympanonach budowały 
wyraziste efekty światłocieniowe.   

Tabl. XIII. Niektóre przykłady portali gotyckich. Fotografie skopiowane z INTERNETU  
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 Same wimpergi pozostają jednym z charakterystycznie gotyckich elementów 
dekoracyjnych. Były to drobnych rozmiarów, bogato rzeźbione pola wysokich, smukłych 
trójkątów równoramiennych, pełniących funkcję szczytów umieszczanych ponad portalami i 
oknami. Zdobione koronkowymi, ślepymi lub ażurowymi maswerkami, posiadały krawędzie 
ożywiane czołgankami, żabkami, kwiatonami, pinaklami. Występowały w architekturze 
gotyckiej od XIII wieku uzyskując formy najbardziej okazałe w wieku XV.    

Tabl. XIV. Wimpergi gotyckie, wybrane przykłady. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

 Do asortymentu ozdób należały też  wspomniane czołganki, pinakle, sterczyny, 
kwiatony, a także trójliście, rybie pęcherze. Wszystkie odkuwane były perfekcyjnie w 
kamieniu. Najwygodniejsze ze względu na swoja miękkość były tufy wulkaniczne, które szybko 
ulegają korozji, stwarzając dzisiaj wiele problemów konserwatorskich. 

Tabl. XV. Drobne gotyckie elementy dekoracyjne takie jak wieloliście (1 – trójliść; 2 – czteroliść, 3 – sześcioliść,  
4 – wieloliść, 5 – trójliść zaostrzony, 6 – pięcioliść zaostrzony), rybie pęcherze, czołganki, kwiatony, sterczyny 

(pinakle). Rysunki i fotografie skopiowane z INTERNETU; rysunki wieloliści i rybich pęcherzy, [z:] Koch,  
op. cit., s. 162 

 
Wspominane już zworniki (klucze) spinające przecięcia żeber sklepiennych stanowiły 

niewielkie koliste pola płytek kamiennych lub ceglanych, rzadziej z drewna, na których 
umieszczano fantazyjne motywy rzeźbiarskie z elementami geometrycznymi, symbolicznymi, 
narracyjnymi, portretowymi, zwierzęcymi i roślinnymi (por. s. 205, tabl. VIII). Przyjmowały na 
siebie funkcje zarówno konstrukcyjne jak i dekoracyjne. 

Tabl. XVI. Kilka przykładów zworników (kluczy) gotyckich. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Tabl. XVII. Przykłady gotyckich ornamentów wstęgowych (pasmowych) skonstruowanych z arkadek 
ostrołukowych i trójlistnych, wici winorośli i wieloliści. Ilustracje pasa górnego skopiowane z INTERNETU; pas 

dolny, [z:] Koch, op. cit., s. 166 
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 Bogaty asortyment gotyckich elementów zdobniczych uzupełniają ornamenty 
wstęgowe, pasmowe, występujące w licznych szczegółowych odmianach, takich jak 
ostrołukowe fryzy arkadowe, pasma wieloliści i wici winorośli. W późnym gotyku występowały 
fryzy kształtowane z ostrołukowych, krzyżujących się arkadek (tabl. XVII).     

 
RZEŹBA, MALARSTWO 

(witrażownictwo, sztuki mniejsze) 
 

W całym bogactwie rzeźbiarskich elementów dekoracyjnych architektury gotyckiej 
znaczące miejsce zajmowały, masowo wręcz występujące rzeźby (i płaskorzeźby) figuralne 
zdobiące zazwyczaj fasady okazałych katedr europejskich, w tym portale i ich tympanony. 
Wprowadzane były także do wnętrz świątynnych, głównie w postaci płyt nagrobnych, 
sarkofagów, ołtarzy. Odrębne miejsce zajęły figury Madonn z Dzieciątkiem i sceny 
Ukrzyżowania. Podobnie jak cały europejski gotyk, także rzeźby uzyskiwały specyficzne 
regionalne cechy. Te odmienności lokalne omówione zostały i zaprezentowane w bogatym 
materiale ilustracyjnym, [w:] Historia sztuki, Sztuka gotyku. Późne średniowiecze, „Biblioteka 
Gazety Wyborczej”, Marketing Room Poland, Kraków 2010,  rozdz. III, s. 151 nn. 

Tabl. XVIII. Kilka przykładów gotyckiej, figuralnej rzeźby architektonicznej. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Pierwsze sygnały rzeźby gotyckiej wystąpiły już w połowie XII wieku (katedra w 

Chartres). W przeciwieństwie do symbolicznych tendencji romańskich, rzeźba gotycka 
wkroczyła na drogę „uczłowieczenia”, a więc form dynamicznych i realistycznych, czy nawet 
naturalistycznych (XIII w.). Ludzkie ciało zyskiwało prawdziwe, właściwe sobie proporcje, rysy 
twarzy indywidualizowano. Figury gotyckie zaczęły wyrażać emocje i zdarzenia zatrzymane w 
ruchu. Obok funkcji dydaktycznych (biblia pauperum), w tym także opowieści hagiograficznych 
(żywoty świętych) przyjmowały rolę ważnego elementu w budowaniu wyrazu artystycznego 
świątyni gotyckiej. W sensie tematycznym zaczęły pojawiać się również wątki świeckie, 
anegdotyczne, a nawet satyryczne. 

W ciągu trzech stuleci rozkwitu gotyku europejskiego rzeźba przechodziła przez 
kolejne fazy swego rozwoju. Etap pierwszy zamyka się w przedziale czasowym od połowy XII 
wieku do połowy wieku XIV. Pojawiły się wtedy proste przedstawienia figuralne, 
naturalistycznie wydłużone, o trójkątnych twarzach z wyrazistym podbródkiem, oczach w 
kształcie migdała i pogodnym, radosnym wyrazie twarzy. 

Ryc. 350, 351, 352, 353. Wczesna rzeźba gotycka. Od lewej: tympanon katedry w Senlis (Francja); detal 
rzeźbiarski katedry w Laon; dwa tympanony katedry Notre Dame w Paryżu. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 

W etapie drugim, od połowy XIV do początków XV wieku, figury, naturalnej wielkości, 
odkuwane w kamieniu zyskiwały  proporcje coraz bardziej wydłużone. Artyści operowali 
wieloma wygięciami, załamaniami i wypukłościami tworzącymi charakterystyczne efekty 
światłocieniowe. Szaty prezentowanych postaci układano w skomplikowane, drobne fałdy i w 
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faliste załamania. Same posągi coraz mocniej odspajane były od ich podłoża, przyjmując 
charakter samodzielności w ramach bryły architektonicznej.  

Ryc. 354, 355, 356. Dojrzała rzeźba gotycka. Od lewej: fasada katedry w Toledo (Hiszpania); fragment portalu 
katedry w Pampelunie; figury kamienne w klasztorze w Batalha (Portugalia).  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W ciągu XV wieku mamy do czynienia z etapem trzecim, gotyku późnego, gdy prace 

rzeźbiarskie podejmowali artyści znani z nazwiska. Z Niderlandów pochodził Claus Sluter 
działający na dworze burgundzkim (Francja). Uzyskał on wyrazistą spójność realistyczną we 
francuskiej rzeźbie gotyckiej odznaczającej się dynamizmem układu szat, z nadawaniem 
twarzom posągów charakteru portretowego, zindywidualizowanego. Wśród innych rzeźbiarzy 
wymieniani są Juan de la Huerta, Antoine le Moiturier, Wit Stwosz, P. Parler, M. Pacher. 

Ryc. 357, 358, 359, 360. 361. Późno gotycka rzeźba francuska i hiszpańska. Od lewej: Madonna z portalu 
klasztoru w Champmol (Francja), rzeźb. Claus Sluter; „Studnia Mojżesza” w Champmol i szczegół głowy 
Mojżesza, rzeźb. Claus Sluter; ołtarz główny katedry w Toledo; ołtarz klasztoru w Miraflores (Hiszpania). 

Fotografie skopiowane z INTERNETU   
 

Intensywnie w gotyku rozwijała się także rzeźba sepulkralna. Powstawały płyty 
nagrobne, tumby, sarkofagi i nagrobki baldachimowe, umieszczane we wnętrzach kościołów 
katedralnych i klasztornych, a dedykowane królom i książętom. Sarkofagami nazywamy 
ozdobne trumny, w kształcie skrzyni, wykonywane głównie z kamienia lub metali. Te stopniowo 
przekształcały się w tumby, tj. skrzynie trumienne zamknięte od góry płytą z rzeźbioną postacią 
zmarłego. Umieszczane były one zazwyczaj bezpośrednio na posadzce kościoła. 
Wykonywane z kamienia lub brązu, na ściankach bocznych  miały ciągi płaskorzeźb (płaczki, 
motywy heraldyczne, i inne). 

Ryc. 362, 363, 364, 365. Gotycka rzeźba sepulkralna. Od lewej: nagrobek Anny i Bolka III, kościół 
franciszkański w Opolu; nagrobek Kazimierza Jagiellończyka w katedrze na Wawelu; „żałobnicy z Dijon” 

(Francja), fragment nagrobka książęcego; grobowiec Alfonsa VIII, klasztor Las Huelgas, Burgos (Hiszpania). 
Fotografie skopiowane z INTERNETU  
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Powstawały też liczne rzeźby o tematyce kultowo-religijnej, takie jak pietà, grupa 

Chrystusa ze św. Janem, Chrystus Bolesny, krucyfiksy. Najpopularniejsze były Madonny z 
Dzieciątkiem. Matka Boża przedstawiana była jako młoda, piękna i pełna wdzięku, pogodna, 
uśmiechnięta kobieta, która z miłością unosi swego Syna. Zwłaszcza dla figur Maryjnych z XV 
wieku stosuje się określenie „piękna Madonna”. Nurt ten pojawił się już intensywnie w 
twórczości włoskiego rzeźbiarza Giovanni’ego Pisano (1250 – 1315) działającego na 
przełomie XIII/XIV wieku, głównie w regionie Toskanii.  

Ryc. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372. Gotyckie „Piękne Madonny”. Od lewej: Madonna z muzeum w Salzburgu 
(Austria); Madonna  z Krużlowej (Polska); Madonna z terenów Czech; Madonna z Krumlov (Austria); Madonny 

autorstwa Giovanni Pisano (Padwa; Piza; Prato). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Architektoniczne malarstwo ścienne epoki gotyku pozostawało w zaniku, głównie ze 
względu na charakter konstrukcyjny świątyń pozbawionych większych płaszczyzn ściennych. 
Jedynie na terytoriach Italii, ze względu na specyficzny charakter gotyku włoskiego zachowano 
ciągłość tradycji malarstwa ściennego, nazywanego często stylem włoskim, w którym tradycje 
grecko-rzymskie łączono z zapowiedziami renesansu, z najwybitniejszym przedstawicielem 
Giotto di Bondone (1266 – 1337). W analizach bardziej szczegółowych dla nielicznych dzieł 
malarskich gotyku stosuje się podział na: 1. malarstwo linearne (XIII i pocz. XIV w.); 2. styl 
włoski (Trecento), XIV w.; 3. styl międzynarodowy (koniec wieku XIV i 1 poł. XV wieku); 4. Styl 
flamandzki (pocz. XV – pocz. XVI w.). 

Ryc. 373, 374, 375, 376, 377. Niektóre freski Giotta w kaplicy Scrovegnich w Padwie (1303 – 1306). Od lewej: 
Legenda św. Joachima, sceny Maryjne (trzy zdjęcia), Pocałunek Judasza. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Za szczytowe osiągniecie malarstwa flamandzkiego uznawana jest twórczość  Jan van 

Eyck’a (1395 – 1441) oraz jego brata Huberta. Specjalizowali się oni w tablicowym malarstwie 
olejnym, odznaczającym się harmonią i spokojem kompozycji, mistrzowskim operowaniem 
światłem i wprowadzaniem wielu elementów pejzażowych, stanowiących do dziś znakomite 
źródło informacji o kształtowaniu krajobrazów późnego średniowiecza (por. t. II, rozdz. IV.1). 
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Ryc. 378, 379. Malarstwo Jana van Eyck’a Z lewej: Ołtarz Gandawski, fragment sceny „Adoracji Baranka 
Mistycznego”, kościół św. Bawona. Z prawej: madonna z Kanclerzem Rolin, Muzeum Louvru. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU  
 

W nawiązaniu do wcześniejszych tradycji intensywnie rozwijało się natomiast 
malarstwo miniaturowe (miniatorstwo). Biblioteki średniowiecznych klasztorów i muzea 
pełne są bogato iluminowanych rękopisów (kodeksów, biblii, i innych ksiąg). Powstawały 
precyzyjnie wykonywane wielobarwne inicjały, roślinne zdobienia stronic i sceny rodzajowe, w 
których w miejsce obrazów linearnych pojawiało się trójwymiarowe odwzorowywanie wnętrz i 
krajobrazów. Na okres późnego gotyku przypada też rozwój grafiki w postaci drzeworytów. 

Ryc. 380, 381, 382, 383, 384. Miniatury rękopisów średniowiecznych. Od lewej: Kodeks Gracjana; Brewiarz Marii 
de Gueldem; rękopis z Bodleian Library w Oxfordzie; karta z inicjałem, scenka rodzajową i zdobnictwem  

z motywami figuralnymi; karta rękopisu z „Cudem w Kanie Galilejskiej”. Fotografie skopiowane z INTERNETU  
 
Wspominana już minimalizacja płaszczyzn ścian wnętrz budowli kościelnych gotyku 

powodowała, że freski (malarstwo naścienne) zastępowane były polami witraży 
wypełniających potężne pola okien naw, prezbiterów i kaplic świątynnych. Stawały się one 
istotnym elementem katedr i innych kościołów decydując o ich wewnętrznych nastrojach oraz 
grze kolorów i światła. Technika witrażownictwa znana była już w starożytności, a później 
stosowana dość szeroko w romanizmie. Rozkwit tej sztuki związany jest jednak dopiero z 
gotykiem francuskim (XIII w.). Witraże stosowano powszechnie także w innych budowlach 
europejskich, a w XV w. szczególnie wysoki poziom artystyczny osiągnęły w Strasburgu i w 
Norymberdze. W kolejnych stuleciach zapomniane, do architektury powróciły w secesji 
(XIX/XX w.), w tym także na terytoriach polskich (Wyspiański, Mehoffer). Istotą techniki 
witrażowej jest budowanie z drobnych wielobarwnych szkiełek (czerwień – rubin, niebieski, 
zieleń, żółty) dekoracyjnych motywów geometrycznych, roślinnych i narracyjno-figuralnych. 
Poszczególne elementy łączono ołowiem, a kwatery okien dzielono na mniejsze pola poziomo 
i pionowo układanymi listwami metalowymi (szprosami) usztywniającymi płaszczyzny okien.  

Ryc. 385, 386, 387, 388. Witraże gotyckie. Od lewej: katedra w Bristolu (Anglia), trzy elementy; katedra w Kolonii 
(Niemcy). Fotografie skopiowane z INTERNETU. Ryc. 388, fot. Witold Wieszczek, 2013 

 
3. Architektura gotycka na terytoriach Polski 

 
Na obszary polskie architektura gotycka dotarła w pierwszych dziesięcioleciach XIII 

wieku. Jej intensywniejszy rozwój wiązał się ze stabilizacją polityczną po zjednoczeniu 
państwa na początku XIV wieku z lokacjami wielu znaczących ośrodków miejskich, 
występujących w 2 połowie XIII w. i w wiekach XIV, XV. Zasięgiem swym ogarnął całość 
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współczesnej Polski, z wyłączeniem „ściany wschodniej”, a z największym nasileniem w 
regionach Śląska i Małopolski. Krystalizował się ewolucyjnie, z wprowadzaniem do obiektów 
jeszcze romańskich systemów szkieletowych, filarów, przypór, ostrołuków, sklepień krzyżowo-
żebrowych i cegły jako materiału budowlanego. Nowo kształtujący się styl podlegał wpływom 
Europy zachodniej i południowej (Burgundia, Lombardia), ze znacznym jednak ograniczeniem 
ozdobności właściwej katedrom zachodnim, rezygnacją z łuków przyporowych lub ich 
ukrywaniem pod dachami, surowością w wyglądzie zewnętrznym. Mocno rozbudowywano 
prezbiteria otaczając je ambitami. Dominowały układy bazylikowe, niekiedy bez transeptów. 
Na Śląsku i Pomorzu powstawały kościoły halowe. Stosowano też rozplanowania salowe 
(jednonawowe), a także świątynie dwupoziomowe. W całym asortymencie zabytków 
architektury gotyckiej mamy nade wszystko kompleksy klasztorne (cystersi, dominikanie, 
franciszkanie), katedry wznoszone na wcześniejszych, jeszcze romańskich, okazałe świątynie 
farne (parafialne) i pomocnicze w wielkich ośrodkach miejskich, a także parafialne w terenach 
wiejskich. W miastach wznoszono liczne kamienice mieszczańskie i budynki użyteczności 
publicznej, takie jak ratusze, sukiennice, szpitale, giełdy, domy organizacji kupieckich oraz 
systemy murów obronnych z bramami i barbakanami. Odrębną grupę stanowiły liczne 
warownie królewskie, rycerskie i zakonne (por. s. 237 n) . Na obszarach południowych i 
południowo-wschodnich rozkwitało budownictwo drewniane (kościółki wiejskie; por. s. 238 n).   

Ryc. 389, 390, 391, 392, 393. Architektura gotycka na terytoriach polskich. Od lewej: mapka rozmieszczenia 
obiektów gotyckich na terenach Polski; fragment dekoracji rzeźbiarskiej ratusza we Wrocławiu; fragment okna 
kościoła Mariackiego w Krakowie; bryła kościoła św. Katarzyny w Gdańsku. Mapka, [z:] Przemysław Trzeciak, 

1000 tajemnic architektury, wyd. 2, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1967, s. 129. Ryc. 391, 
fot. Anna Mitkowska, 2004; pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
ARCHITEKTURA KLASZTORNA 

 
Rangę wiodącą we wprowadzaniu form gotyckich do architektury romańskiej zyskały 

licznie powstające na terytoriach polskich klasztory cysterskie (por. rozdz. III.1., s. 169 nn). 
Pierwsze z nich pojawiły się już w połowie XII wieku, ale ich główny rozwój przypadł na wiek 
XIII (około 20 obiektów). Zgromadzenia te związane były organizacyjnie z ogólnoeuropejskim 
systemem ich działalności. W Polsce rozwijały się dwie grupy. |Jedną, lepiej do dziś 
zachowaną,  powiązano z Morimond we Francji. Były to m.in. opactwa w Jędrzejowie, 
Sulejowie, Koprzywnicy, Wąchocku, wznoszone często z udziałem budowniczych z Włoch. 
Druga pozostawała pod wpływami filiacji niemieckiej i duńskiej, a reprezentowana jest przez 
takie klasztory jak w Mogile, Rudach, Henrykowie, Lądzie, Paradyżu, Kołbaczu. 
 Klasztorne kompleksy cysterskie składały się kościoła w kształcie bezwieżowej 
trójnawowej bazyliki z transeptem i prosto (płasko) zamkniętym prezbiterium, zajmującym 
jeden bok przestrzennego układu ad quadratum. Pozostałe, trzy skrzydła stanowiły 
zabudowania klasztorne otaczające wewnętrzny dziedziniec – wirydarz. W skrzydle 
wschodnim umieszczano sklepiony kapitularz z kilkoma kolumnami, nad którym 
rozmieszczano cele zakonników. W skrzydle południowym urządzano jadalnię – refektarz wraz 
z kuchnią. Skrzydło zachodnie przeznaczano dla nowicjatu i na pomieszczenia gospodarcze. 
Kościoły cysterskie w całości sklepiano już konstrukcjami krzyżowymi opartymi na gurtach. 
Podwyższone zworniki przełamywały linie łuków tworząc kształty ostrołukowe, a więc gotyckie. 
W narożniki budowli wprowadzano skarpy, a w ścianach pojawiały się podziały odpowiadające 
przęsłom sklepiennym, dając zapowiedź konstrukcji szkieletowych. Coraz częściej do 
obiektów tych wprowadzano cegłę, przy równoczesnym stosowaniu kamienia. Detal 
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architektoniczny, surowy i oszczędny, pozostawał na ogół zdecydowanie romański, 
występując w oknach, rozetach i portalach.  

Ryc. 394, 395, 396, 397. Przykładowe kompleksy klasztorne (romańsko)-gotyckie z terenów Polski. Od lewej: 
klasztor cystersów w Wąchocku, 1 poł. XIII w.; kościół cystersów w Henrykowie, XIII w.; klasztor franciszkanów  
w Krakowie, XIII w.; klasztor dominikanów w Krakowie, kolorem żółtym oznaczono części powstałe w XII i XIII 

wieku. Ryc. 394 i 395, [z:] Jan Zachwatowicz, Architektura polska, „Arkady”, Warszawa 1966, s. 54 n, ryc. 19, 21, 
z komentarzami autorki; ryc. 396 [wg:] Katalogu zabytków sztuki w Polsce, [za:] Jacek Radziewicz-Winnicki, 

Historia architektury średniowiecznej w Polsce. Gotyk, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004, s. 12; ryc. 397, 
[wg:] Radziewicz-Winnicki, op. cit., 13  

 
Od drugiej/trzeciej dekady XIII wieku na arenę twórczości architektonicznej wkroczyły 

kaznodziejskie i „żebracze” zakony franciszkanów i dominikanów. Powtarzając ogólne 
wzorce cysterskie nie wniosły istotniejszego wkładu w rozwój koncepcji przestrzennych, ale 
zaważyły na dalszym rozwoju form protogotyckich i gotyckich, a nade wszystko w 
rozpowszechnianiu cegły jako podstawowego materiału budowlanego. Zarówno obiekty 
cysterskie jak i dominikańskie oraz franciszkańskie, początkami swymi sięgające XII i XIII 
wieku, w ciągu wieków XIV i XV, i później podlegały stałym rozbudowom zyskując w coraz 
większym stopniu charakter czysto już gotycki. 

Ryc. 398, 399, 400, 401, 402, 403. Niektóre gotyckie obiekty cysterskie. Od lewej: widok opactwa w Wąchocku, 
wnętrze klasztoru w Wąchocku; kościół w Jędrzejowie; opactwo w Szczyrzycu; kościół cysterek w Trzebnicy 

(plan); klasztor cysterek w Marianowie. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

KATEDRY GOTYCKIE 
 

Podobnie jak w innych krajach europejskich, także i w Polsce najbardziej okazałe formy 
uzyskiwały kościoły biskupie, czyli katedry. Już w okresie romanizmu wszystkie polskie 
biskupstwa miały swoje świątynie (por. t. II, rozdz. II.1, s. 93 nn). Te w okresie od połowy XIII 
– XV wieku (i później) były wznoszone ponownie i rozbudowywane w miejscu 
dotychczasowych, uzyskując większe rozmiary i okazałe konstrukcje oraz zdobnictwo 
architektoniczne właściwe gotykowi. Budowle gotyckie były zazwyczaj katedrami trzecimi po 
dwóch poprzednich: wczesno i późno romańskich. Do szczególnie wartościowych zaliczana 
jest trzecia (lub czwarta prawdopodobnie) katedra we Wrocławiu pw. św. Jana  Chrzciciela 
(por. s. 216). Uchodzi ona za pierwszą w pełni gotycką budowlę na terytoriach dzisiejszej 
Polski, a wznoszenie jej rozpoczęto w połowie XIII wieku. Powstała jako bazylika trójnawowa, 
bez transeptu, z silnie wydłużonym prezbiterium ujętym prostokątnym obejściem. Obejście to 
sklepiono krzyżowo, a prezbiterium sześciodzielnie. W nawach bocznych zastosowano 
sklepienia trójdzielne, rzadko stosowane, a pojawiające się w Polsce zachodniej we wczesnym 
gotyku i nazywane „piastowskimi”. Za obejściem wzniesiono kaplicę Mariacką, z własnym 
dwuprzęsłowym prezbiterium. Naroża obejścia podkreślono dwoma wieżami, być może o 
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charakterze obronnym. Katedra stanowi rzadki w Polsce przykład wprowadzenia do obiektu 
łuków przyporowych (pierwsze zastosowanie), eksponowanych na zewnątrz (ryc. 407). Całość 
budowli podniesiono z ruin po zakończeniu II wojny światowej. 

Ryc. 404, 405, 406, 407. Katedra wrocławska. Od lewej: górne części wież; wnętrze nawy głównej; plan katedry; 
widok boczny. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
 Katedra św. Wacława na Wawelu w Krakowie wzniesiona została na dwóch 
poprzednich, jako trzecia. Budowę obiektu gotyckiego rozpoczęto w 1320 roku, a ukończono 
w 1364. Nabrała ona szczególnego znaczenia, gdyż stała się kościołem koronacyjnym i 
nekropolią królewską, a w sensie religijnym skupiła się wokół kultu św. Stanisława, biskupa, 
męczennika. Trwająca kilkadziesiąt lat budowa katedry wawelskiej wywarła wielki wpływ na 
rozwój architektury Krakowa i całej Małopolski. Jej oddziaływania sięgały także po Śląsk i 
Czechy. Powstała tu budowla bazylikowa, z korpusem trójnawowym, ze śladowo 
zaznaczonym transeptem, z wydłużonym prezbiterium z prostokątnym obejściem. 
Wzbogacona została o kilka podłużnych kaplic. W znacznym stopniu zastosowano sklepienia 
trójdzielne („piastowskie”). Do korpusu przylega wieża  Srebrnych Dzwonów, stanowiąca 
pozostałość po drugiej, romańskiej katedrze. Druga wieża romańska tylko w niewielkim stopniu 
weszła w skład nowej wieży Zegarowej. Oprócz drobnych prac w ciągu XIV i XV w. istotniejsze 
ingerencje nastąpiły w wieku XVI. Wtedy powstała wieża Zygmuntowska, i słynna Kaplica 
Zygmuntowska („Złota”). Całość katedry materiałowo zyskała strukturę mieszaną. W części 
wschodniej przeważa kamień ciosowy, w części zachodniej cegła. Konstrukcyjnie stanowi typ 
filarowo-skarpowy, tj. z przyporami w węzłach nawy głównej (system krakowski) i z łukami 
oporowymi ukrytymi pod dachem (por. też s. 219).  

Ryc. 408, 409, 410, 411, 412, 413. Katedra na Wawelu, niektóre detale. Na ryc. 408 z lewej wieża Zegarowa,  
z prawej wieża Srebrnych Dzwonów; na ryc. 409 rozeta centralna; na ryc. 410 wieża Zygmuntowska.  

Fot. Anna Mitkowska, 2004 
 

Korpus gotyckiej katedry św. Wojciecha w Gnieźnie wzniesiono na resztkach 
fundamentów trójnawowej świątyni romańskiej. Zasadnicze prace trwały w latach 1342 – 1382. 
Wieżę północną ukończono w 1455, a południową  w 1595 roku. Powstała tu bazylika 
trójnawowa, bez transeptu, z mocno rozbudowanym obejściem z wieńcem kaplic wokół 
prezbiterium. Sklepiona jest w całości krzyżowo. Zastosowano również łuki przyporowe skryte 
pod dachem, a silne przypory biegnące od góry opierają się na tych łękach, tworząc tzw. 
system przypór wiszących, spotykany w bazylikach Polski północnej.  
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Ryc. 414, 415, 416. Plany polskich katedr gotyckich. Od lewej: na Wawelu w Krakowie; w Gnieźnie; w Poznaniu. 
Rysunki, [z:] Zachwatowicz, op. cit., s. 60, ryc. 34, 32, 33 

 
Katedra świętych Piotra i Pawła w Poznaniu częściowo stoi, podobnie jak 

gnieźnieńska, na murach dawnej bazyliki romańskiej. Gotycka budowla wznoszona była w 
ciągu XIV i w początku XV wieku z zastosowaniem cegły jako podstawowego materiału 
budowlanego. Trójnawowa, ze śladowo zaznaczonym dwuprzęsłowym transeptem 
przenikającym się z prezbiterium, po stronie zachodniej flankowana jest imponującymi 
wieżami, z przedsionkiem pomiędzy nimi. Czteroprzęsłowy korpus ujęto obustronnie rzędami 
kaplic tworząc namiastkę układu pięcionawowego. Prezbiterium otoczono wielobocznym 
obejściem z wyraziście ukształtowanymi kaplicami. Całość budowli sklepiono krzyżowo. 
 

ARCHITEKTURA GOTYCKA na ŚLĄSKU 
 

Powtarzając za Radziewicz-Winnickim, op. cit., s. 24, powiedzmy, że ogromne 
znaczenie dla kształtowania się architektury gotyckiej w Polsce miała dzielnica śląska, która 
wprawdzie zwolna oddzielała się politycznie od piastowskiej macierzy, jednakże jeszcze w XIII 
wieku była taką samą częścią dzielnicowej Polski jak inne jej ziemie. Szczególnie silny związek 
Śląska z Krakowem w XIII i XIV w. udokumentowany jest w dziełach  gotyckiej architektury, 
posiadających wspólne „korzenie” warsztatowo-twórcze. W okresie wczesnogotyckim istotne 
znaczenie miała wspominana już katedra we Wrocławiu (por. s. 214 n). Przy jej budowie 
skorzystano z doświadczeń cysterskich, w tym z rozwiązań zastosowanych w kościele 
klasztornym w Henrykowie. Przyjmuje się, że jej rozplanowanie wywarło wpływ na kształt 
katedry wawelskiej. Zastosowany w korpusie katedry we Wrocławiu system wiązany łączył się 
z tradycjami romańskimi. W ukształtowaniu zewnętrznym prezbiterium pojawił się 
nieoczekiwany akcent w postaci dwóch, przysadzistych wież wschodnich. Ukształtowanie 
przęseł pomiędzy korpusem a prezbiterium świadczy o niezrealizowanym zamiarze 
wyodrębnienia w tej budowli transeptu. 

Obok typu bazylikowego, już w XIII wielu na Śląsku pojawiały się budowle halowe, tak 
jak np. w dwunawowym kościele parafialnym w Ziębicach. Ten uznawany jest za pierwszy 
tego typu na ziemiach polskich, w którym w nieśmiały jeszcze sposób poszukiwano nowych 
rozwiązań przestrzennych. Znaczącą pozycję we wczesnych obiektach gotyckich na Śląsku 
zajęły również: kaplica św. Jadwigi ( 1267) przy romańskim kościele cysterek w Trzebnicy, a 
także kaplica św. Tomasza w Raciborzu pochodząca z końca XIII w., posiadająca w znacznym 
stopniu sklepienia sześciodzielne.  

W samym Wrocławiu w wieku XIV pojawiły się równolegle występujące dwa nurty. 
Pierwszy z nich, bazylikowy reprezentowany jest przez kościół św. Marii Magdaleny, św. 
Elżbiety oraz niewielki kościół Bożego Ciała. Drugi, halowy pojawił się w trójnawowym kościele 
NMP na Piasku, św. Doroty oraz w nowym korpusie kolegiaty św. Krzyża na Ostrowie Tumskim 
(kościół dwupoziomowy). 

 

Ryc. 417, 418, 419, 420. Gotyckie kościoły Wrocławia. Od lewej: św. Marii Magdaleny, ikonografia z 1867; św. 
Elżbiety; wnętrze kościoła NMP na Piasku; kościół Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
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Także poza Wrocławiem powstawały liczne świątynie, takie m.in. jak w Strzegomiu, 
Brzegu, Głogowie, Jeleniej Górze, Świdnicy, Kłodzku. Kontynuowano też budowę cysterskich 
bazylik w Henrykowie i Lubiążu. W całym bogactwie specyficznych cech lokalnych zwróćmy 
uwagę na niektóre, te szczególnie charakterystyczne dla regionu (wg Radziewicz-Winnicki, 
op. cit., s. 30 nn). I tak, we wnętrzach budowli śląskich pojawiały się silne podziały wertykalne 
kształtowane służkami i lizenami. Na terenach śląskich nie spotyka się, typowego dla Krakowa 
systemu filarowo-szkarpowego. Powszechna była tu konstrukcja polegająca na połączeniu 
łuków oporowych z wieżami (katedra, kościół św. Marii Magdaleny, św. Elżbiety) i podpieranie 
ich przyściennymi kolumienkami lub lizenami. W kościołach halowych filary często 
pozostawały częściami ścian, a nie elementami podtrzymującymi sklepienie. W rozplanowaniu 
występowało przedłużanie naw bocznych przy nie wyodrębnionym prezbiterium i wieloboczne 
ich kończenie (zakończenia trójabsydowe). Transepty, jeśli stosowano, to na ogół w formach 
śladowych. Tylko w kościołach cysterskich Lubiąża, Henrykowa, Kamieńca i w kościele 
Świętego Krzyża we Wrocławiu pojawiły się w pełni wykształcone nawy poprzeczne.  

Ambity zakończane były prostokątnie, a niekiedy pojawiały się ich formy wieloboczne, 
tak jak miało to miejsce w kościele św. Jakuba w Nysie. Ten,  zbudowany w latach 1401 – 
1430 przez architekta Piotra z Ząbkowic należy do dzieł wybitniejszych. Jednolity w swej 
formie, uzyskał formę trójnawowej hali (wys. 25 m) integralnie zespolonej z halowym 
prezbiterium. We wnętrzu uzyskano efekt lekkości i przejrzystości przestrzennej potęgowany 
ośmiobocznymi flarami międzynawowymi z zastosowaniem w ich trzonach przemiennie 
ułożonego wątku ceglanego i kamiennego (ryc. 424). Obiekt odbudowywany był w XIX w., oraz 
w 2 połowie XX wieku (ze zniszczeń II wojny światowej). 

Ryc. 421, 422, 423, 424, 425. Kościół farny św. Jakuba w Nysie. Od lewej: fasada z wolnostojącą dzwonnicą; 
gęste oskarpowanie od strony prezbiterium; portal z wimpergą; fragment wnętrza z filarami ceglano – 

kamiennymi; fragment wnętrza ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

  Do najciekawszych kościołów bazylikowych Śląska należy pojoannicki kościół św. 
Piotra i Pawła  w Strzegomiu (XIV – XV w.). Powstała tu wielka kamienna świątynia z 
trójnawowym transeptem i z prezbiterium. W wertykalnie ukształtowanej fasadzie szczególną 
uwagę zwraca wieża z mocnym oskarpowaniem, portal główny z wimpergą i smukły, 
wielodzielny horyzontalnie szczyt gotycki.   

Ryc. 426. 427, 428, 429, 430. Kościół św. Piotra i Pawła w Strzegomiu. Od lewej: widok fasady; dwa portale 
gotyckie; rozplanowanie kościoła; epitafia na zewnętrznej ścianie kościoła (XVI, XVII w.). Ilustracje skopiowane  

z INTERNETU; ryc. 427, 428, [z:] K. Czapliński, Perły architektury w Polsce, 2002,  s. 103, ryc. 3, 4  
 
 Warto zatrzymać się także na nietypowym, występującym w kilku śląskich budowlach 
sklepieniu gwiaździstym, w którym wierzchołki żeber gwiazdy czteroramiennej nie schodzą do 
podpór lecz zatrzymują się wyżej, w węzłach ukształtowanych na żebrach przekątniowych. 
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Takie siatki sklepienne odnajdujemy w kościele św. Mikołaja w Brzegu, w nawach bocznych 
kościoła wszystkich Świętych w Gliwicach oraz w Sali Wójtowskiej w ratuszu wrocławskim. 

Ryc. 431, 432, 433, 434. Śląskie sklepienia gwiaździste, z węzłami na żebrach przekątniowych. Od lewej: widok 
kościoła św. Mikołaja w Brzegu, ikonografia z 1884; sklepienia gwiaździste kościoła św. Mikołaja w Brzegu; plan 
kościoła Wszystkich Świętych w Gliwicach, z siatką sklepień; Sala Wójtowska ratusza we Wrocławiu. Ilustracje 

skopiowane z INTERNETU 
 
 Obok bazylik i hal trójnawowych na Śląsku pojawiały się również korpusy kościołów 
dwunawowych. Te związane były najczęściej z kaznodziejskimi zakonami, np. franciszkanów 
w Brzegu i Głogowie. Zakładano także, zwłaszcza na prowincji kościółki jednonawowe. 
Okazalej prezentuje się kościół św. Piotra i Pawła we Wrocławiu, z kwadratową nawą, z 
centralnie usytuowanym jednym filarem. 
 W zakresie architektury świeckiej rozwijającej się od końca XIII w., a zwłaszcza w 
wiekach XIV i XV na uwagę zasługują domy mieszczańskie. Początkowo jeszcze drewniane, 
najczęściej w konstrukcji szachulcowej, w ciągu XIV wieku, zwłaszcza te usytuowane przy 
reprezentacyjnych placach miejskich (rynkach), zyskiwały ściany murowane. Były to wąskie 
kamieniczki o rozmiarach związanych z parcelami miejskimi, z wysokimi szczytami 
osłaniającymi dwuspadowe dachy. Kamienice mieszczańskie  posiadały sklepione piwnice i 
sienie, a mieszkalne pomieszczenia wyższych kondygnacji przekrywano stropami belkowymi. 

Ryc. 435, 436, 437, 438. Kamieniczki przyrynkowe we Wrocławiu, odbudowane ze zniszczeń II wojny światowej, 
na parcelach średniowiecznych. Fot. Katarzyna Hodor, 2006 

 
Z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego rangę wiodącą wśród gotyckich budowli 

świeckich mają oczywiście budowle użyteczności publicznej, takie jak ratusze, sukiennice, 
jatki, domy kupieckie. Te na terytoriach śląskich zachowały się w niewielkim stopniu, ze 
względu na zniszczenia II wojny światowej. W ramach tendencji artystycznych obiekty te 
porównywalne są na Śląsku i w Małopolsce, a to w wyniku silnych związków ośrodków 
miejskich obu regionów. Zarówno do Wrocławia jak i do Krakowa docierały oddziaływania 
praskiego warsztatu budowniczych  Parlerów (XIV, XV w.). 

Ryc. 439, 440, 441, 442, 443. Ratusz wrocławski. Od lewej, elewacja wschodnia w dzień i nocą; widok ogólny; 
szczyt z maswerkami (fot. Michał Świderski); plan. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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Ratusz Wrocławski jako jedyny wśród kilku innych powstałych na Śląsku w 

średniowieczu (Świdnica, Jawor, Nysa, Jelenia Góra) zachował się w swej gotyckiej postaci. 
Ukształtowany z budynków hal handlowych i sądowniczych usytuowany jest w centrum 
przestrzeni rynku. Jest to obiekt piętrowy, trójnawowy, przekryty trzema odrębnymi dachami 
osłoniętymi ozdobnymi szczytami. Elewację udekorowano bogatymi wykuszami, kamiennymi 
laskowaniami, figurami i gzymsami, a po zachodniej stronie umieszczono kwadratową wieżę, 
pierwotnie zwieńczoną hełmem iglicowym (obecnie renesansowym). Okazale urządzono wiele 
wnętrz ratuszowych, sklepionych, filarowych. 
 

ARCHITEKTURA GOTYCKA w KRAKOWIE i w MAŁOPOLSCE 
  
 W Krakowie (będącym stolicą Małopolski) zwłaszcza lokacyjnym powstało wiele 
okazałych budowli gotyckich. Większość z nich w swej oryginalnej formie przetrwała do dzisiaj. 
Utrata niektórych obiektów nastąpiła w ramach „potopu szwedzkiego” w połowie XVII wieku, 
oraz na skutek wielkiego pożaru znacznej części miasta z 1850 roku.  Wśród wszystkich 
zabytków miejsce szczególne zajmuje katedra wawelska (por. s. 215), zarówno z racji rangi 
artystycznej jak i szerokiego jej oddziaływania na architekturę Krakowa i regionu. Wśród 
rozwiązań szczegółowych zwróćmy uwagę na ostatnie przęsło przed ołtarzem w prezbiterium 
skonstruowane jako dziewięciopolowe, a nazwane wspominanym już sklepieniem 
„piastowskim”. Jest to pierwsze w Polsce sklepienie, w którym żebro przewodnie opiera się na 
trzech wspornikach, przechodząc z podpór na ścianach bocznych na punkt podparcia w 
dwuarkadowej ścianie wschodniej prezbiterium. Rozwiązanie to porównywalne jest z 
zastosowanym w katedrze wrocławskiej, podobnie jak prostokątny plan chóru z ambitem. W 
prezbiterium ustawiono również grobowiec Władysława Łokietka, fundatora trzeciej katedry 
krakowskiej. Pomimo zastosowania systemu filarowo-szkarpowego, nie zrezygnowano tu z 
łuków oporowych (ukrytych pod dachem). Charakterystyczne i mocno oryginalne jest 
ukształtowanie fasady (elewacja zachodnia) katedry ze skromnym szczytem „otulonym” 
dwoma wieżami  (por. ryc. 408, na s. 215). 

Ryc. 444, 445, 446, 447, 448. Katedra na Wawelu w Krakowie. Od lewej: sylweta wież katedralnych; sklepienie 
prezbiterium; grobowiec Władysława Łokietka; wnętrze katedry, ikonografia z 1877; sklepienie kaplicy 

Świętokrzyskiej. Fotografie skopiowane z INTERNETU. 
 
 Na obszarach miejskiej zabudowy Krakowa, Kazimierza i Kleparza, głównie w ciągu 
XIV (i XV) wieku powstawały liczne okazałe świątynie katolickie, często wznoszone na murach 
kościołów wcześniej już istniejących (patrz ryc.  450). Były to, jak je określa Radziewicz-
Winnicki, op. cit., s. 46 wielkie bazyliki typu „krakowskiego”. Stosowano w nich system 
filarowo-szkarpowy polegający na użyciu konstrukcji przyporowej z pominięciem łuków 
przyporowych. Sklepienia naw głównych podpierano szkarpami wyprowadzanymi ponad 
dachy naw bocznych, przy ścianach zewnętrznych nawy głównej. Szkarpy te scalone z filarami 
schodziły do fundamentów budowli. Sporadycznie dodawano też łuki oporowe schowane pod 
połaciami dachowymi naw bocznych. Konstrukcje taką posiadają: wspomniana już katedra 
wawelska, kościół Mariacki, dominikański, św. Katarzyny (Kazimierz), Bożego Ciała 
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(Kazimierz), a także poza Krakowem: w Skalbmierzu, Beszowej, Bodzentynie, a nawet we 
Wrocławiu w kościele Bożego Ciała.  

Ryc. 449, 450, 451, 452, 453. Gotyk małopolski. Od lewej: mapa Polski z oznaczeniem ważniejszych obiektów 
architektury gotyckiej; kościoły Krakowa w końcu XII wieku, opr. Józef Mitkowski; układ urbanistyczny Krakowa 

lokacyjnego; trójmiasto średniowieczne: Kraków – Kazimierz – Kleparz; system „krakowski” przyporowo-
szkarpowy, przekrój i rzut poziomy (plan). Ryc. 449, 451, 453 skopiowane z INTERNETU. Ryc. 450, [za:] Tomasz 
Węcławowicz, Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2005, s.136, il. 40; ryc. 452, [z:]  Plan miasta Krakowa, załącznik, [do:] Jan Garlicki, Jerzy Kossowski, Leszek 
Ludwikowski, Kraków. Przewodnik, Wydaw. Sport i Turystyka, Warszawa 1967 

 
Wszystkie kościoły tej grupy odznaczały 

się nie wyodrębnionym w bryle zewnętrznej 
prezbiterium, ze wspólnym dachem nad nawą i 
prezbiterium, brakiem transeptu, korpusem 
nawowym cztero lub pięcioprzęsłowym, i 
wspomnianymi już szkarpami (skarpami, 
przyporami) często ułożonymi w bardzo gęstym 
rytmie, a także strzelistością całej bryły 
wzmacnianej w niektórych obiektach 
wertykalnymi akcentami wież. We wnętrzach 
uzyskiwano efekt rozdzielenia korpusu od 
prezbiterium poprzez stosownie ścianek 
tęczowych. Wertykalność przestrzeni 
przełamywano  poziomym gzymsem biegnącym 
ponad arkadami. Pionowe służki często 
przerywano niszami przeznaczonymi dla figur 
świętych. 

Obok katedry „ikoną”, symbolem Krakowa 
pozostaje kościół Mariacki (pw. Wniebowzięcia 
NMP) usytuowany przy Rynku Głównym i Placu 
Mariackim w Krakowie, pięknie zamykający 
perspektywę ul. Floriańskiej. Powstał w latach 
1360 – 1397 jako kościół farny pozostający pod 
pieczą mieszczaństwa. W jego miejscu istniał 
wcześniej fundowany przez Iwona Odrowąża 
romański kościół z 1222 roku, przebudowany na 

wczesno gotycki w 1320 roku, prawdopodobnie jako halowy. Ostatecznie powstała tu bazylika 
trójnawowa, z nawami bocznymi obustronnie ujętymi rzędami kaplic pochodzących z XV 
wieku, tworzącymi pozór świątyni pięcionawowej. Czteroprzęsłowy korpus przechodzi w 
wydłużone prezbiterium zamknięte słynnym ołtarzem Wita Stwosza i kilkoma zachowanymi w 
apsydzie średniowiecznymi witrażami, w większości jednak Wyspiańskiego i Mehoffera. 
Sklepienie nawy głównej pochodzi z połowy XV wieku, wzniesione po katastrofie budowlanej 
przekrycia wcześniejszego. Świątynię wzniesiono jako ceglaną, ze starannie układanymi 
wątkami muru (częściowo cegła glazurowana) oraz mistrzowskim detalem kamieniarskim. 
Nawa główna o wysokości 28 m posiada wystrój renesansowy i barokowy. Kościół odnawiano 
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w XVIII wieku, a w latach 1889 – 1891 przeprowadzono gruntowną renowację całego obiektu. 
Odsłonięto wtedy elementy struktury gotyckiej usuwając wartościowy wystrój rokokowy. 
Wkrótce też naniesiona została polichromia ścian wewnętrznych, autorstwa Jana Matejki. O 
wyglądzie zewnętrznym całej bryły kościoła zdecydowały dwie strzeliste, nierównej wysokości 
wieże wysunięte przed fasadę. Wyższa z nich (81 m; niższa – 69 m) zwieńczona została  w 
1478 roku charakterystycznym hełmem, o formach zaczerpniętych prawdopodobnie z 
architektury czeskiej. To z tej wieży codziennie, co godzinę rozlega się hejnał Mariacki. Fasadę 
fary zdobi mocno rozbudowana krypta wejściowa w stylistyce barokowej, stanowiąca jedną z 
bardziej wartościowych kopii kaplicy Grobu Pańskiego w Jerozolimie (por. t. I, s. 312 - 315).  

Ryc. 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465. Kościół Mariacki w Krakowie. Widoki zewnętrzne; 
wnętrze; witraż oraz schematy charakterystycznych ceglanych wątków murów gotyckich. Ryc. 455, 461 – 464 

skopiowane z INTERNETU. Ryc. 456, 457, 459, 460, fot. Anna Mitkowska, 2004; ryc. 458, fot. Katarzyna Hodor 
2004; ryc. 463, 464, fot. Marek Sztorc; ryc. 465, [z:] Tadeusz Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, 

Wydaw. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław… 1980, s. 205, ryc. 396 
 

 Pozostałe kościoły bazylikowe związane są w Krakowie (i na Kazimierzu) z różnymi 
gromadzeniami zakonnymi, w tym wspominanymi już dominikanami i franciszkanami (s. 214). 
Nieopodal Rynku Głównego (ul. Stolarska 12) wznosi się bazylikowy, przyporowo-szkarpowy 
dominikański kościół Św. Trójcy, zrazu istniejący jako romański i wczesno gotycki (poł. XIII 
w.) W stanie dzisiejszym zachwyca oryginalnym gotyckim prezbiterium i korpusem 
bazylikowym (XIV w.). Budowla wielokrotnie niszczona, po pożarze Krakowa z 1850 
restaurowana, zyskała wiele akcentów neogotyckich, w tym okazałą kruchtę zachodnią, 
wewnątrz której zachował się piękny portal gotycki z motywami roślinnymi, datowany na 1400. 
W ciągu XV - XVII wieku powstawały tu kolejne, liczne kaplice. Każda z nich ma swoją złożoną 
historię i oryginalne walory artystyczne. Jedna z nich, Matki Bożej Różańcowej stanowi 
miejsce przechowywania cudownego obrazu Matki Bożej zaliczanego do kopii rzymskiego 
wizerunku Maryi typu Salus Populi Romani (Matki Bożej Śnieżnej; por. tom I, rozdz. VIII.4, s. 
320 nn). Szczególnie wartościową jest renesansowa kaplica Myszkowskich, usytuowana w 
południowej części budowli, wzorowana na wawelskiej kaplicy Zygmuntowskiej.  

 

Ryc. 466, 467, 468, 469, 470. Kościół dominikański Św. Trójcy w Krakowie. Od lewej: widok od strony zachodniej 
(fasada); krużganek klasztorny; wnętrze nawy głównej; szczyt fasady z kruchtą neogotycką; kaplica 

Myszkowskich, widok zewnętrzny. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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W widokowym powiązaniu z dominikanami wznosi się kompleks kościelno-klasztorny 

OO. Franciszkanów (kościół św. Franciszka z Asyżu; Plac Wszystkich Świętych 5). Pierwotna 
budowla powstała w XIII wieku, jako jednonawowa, na planie krzyża greckiego, z cechami 
przejściowymi między romanizmem a gotykiem. Obecna świątynia stanowi XIV –wieczną 
rozbudowę obiektu, który uzyskał wyraźnie widoczny transept i wydłużony korpus nawowy 
oraz trzy kaplice. Wartościową część zespołu stanowią pomieszczenia klasztorne, w których 
zachowały się relikty budowli romańskiej i gotyckiej.  Gotyckie krużganki stanowią swoistą 
galerię sztuki, w której podziwiać można XV –wieczne malowidła, odkryte w początku XX 
wieku, a także liczne portrety biskupów krakowskich. Kościół, podobnie jak bazylika 
dominikańska, mocno ucierpiał w trakcie wielkiego pożaru Krakowa z 1850 roku. Odbudowany 
ze zniszczeń, we wnętrzu posiada wystrój neogotycki. Na szczególną uwagę zasługują witraże 
projektu Stanisława Wyspiańskiego, umieszczone w oknach apsydy prezbiterium. 
Najznakomitszy jest secesyjny (także Wyspiańskiego) witraż „Boga Ojca” („Stwórcy”) 
eksponowany w oknie fasady (strona zachodnia). Zaliczany jest on do najwybitniejszych 
osiągnięć witrażownictwa polskiego. W ciągu XX wieku obiekt zyskał liczne wątki treściowe, 
podnoszące rangę kompleksu dla kulturowego dziedzictwa Polski. Z nim związały się takie 
postaci jak św. Maksymilian Maria Kolbe, kardynał Adam Stefan Sapieha oraz św. Jan Paweł 
II (Karol Wojtyła), a ostatnio dwaj błogosławieni franciszkańscy męczennicy z Peru, Michał 
Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski. Część zachodnia całej budowli pozostaje w widokowym 
bezpośrednim powiązaniu z fasadą Pałacu Biskupiego, ze słynnym „oknem papieskim”.  

Ryc. 471, 472, 473, 474, 475. Kompleks kościelno-klasztorny OO. Franciszkanów w Krakowie. Od lewej: 
oskarpowanie apsydy prezbiterium; fasada (ściana zachodnia); zabudowania klasztorne od strony zachodniej; 

maswerki tympanonu nad wejściem w fasadzie; witraż „Boga Ojca” (S. Wyspiański). Ryc. 471, 475, skopiowane z 
INTERNETU; ryc. 472 – 474, fot. Anna Mitkowska, 2004 

 
Do najznakomitszych, w pełni zachowanych z epoki przykładów sakralnego gotyku 

krakowskiego należy kościół św. Katarzyny i św. Małgorzaty, usytuowany przy ul. 
Augustiańskiej 7, na Kazimierzu, w pobliżu klasztoru OO. Paulinów na Skałce. Budowę wielkiej 
trójnawowej bazyliki, z kilkoma kaplicami, rozpoczęto z inicjatywy Kazimierza Wielkiego , przed 
1363 rokiem. Przeznaczono ją dla sprowadzonego z Czech zakonu augustianów. Budowę 
całości ukończono w 1426 roku. Gwiaździste sklepienia kościoła wykonano w 1505 roku, 
wzorując je na kościele Mariackim. Mistrzowsko i spektakularnie zastosowano tu system 
filarowo-szkarpowy. W latach 1420 – 1430 do kościoła dobudowano kruchtę z ciosów 
kamiennych, z bogatym zdobnictwem gotyckim (strona południowa). Nad portalem 
umieszczono rzeźbę Madonny, pochodzącą z pierwszych lat XVI w. Przy kościele, od strony 
północnej w XIV w. wzniesiono budynki klasztorne z krużgankami wokół czworokątnego 
wirydarza. W krużgankach zachowały się malowidła ścienne z XV i XVI w. Obiekt wielokrotnie 
był częściowo niszczony. W połowie XV wieku po raz pierwszy runęło sklepienie, na skutek 
trzęsienia ziemi (sic!). W 1556 roku świątynia strawiona została przez pożar i odbudowana z 
tych zniszczeń w latach 1561 – 1562. Całość budowli, odnowiona w 1631 roku ponownie 
została uszkodzona w wyniku wstrząsów sejsmicznych z 1786 roku. Kompleksowa renowację 
przeprowadzono w latach 1852 – 1864. Pomimo wielokrotnych ingerencji całość budowli 
zachowała oryginalny, czysto gotycki kształt. Odznacza się ona nadzwyczajną strzelistością. 
Wystrój wnętrza, głównie barokowy, pochodzi z wieków XVII i XVIII, a częściowo z wieku XIX. 
Ołtarz główny, manierystyczny wykonano w 1634 roku. W łuku tęczy zawieszony jest XVII –
wieczny krucyfiks. Współcześnie, obok stałego kultowego użytkowania, wnętrze kościoła św. 
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Katarzyny udostępniane jest na prestiżowe koncerty muzyki dawnej, cyklicznie odbywające 
się w Krakowie.  

Ryc. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485. Augustiański kościół św. Katarzyny w Krakowie. Kruchta 
południowa; oszkarpowanie; pinakle; sklepienia gwiaździste. Fotografie pasa górnego, fot. Anna Mitkowska, 

2004; fotografie pasa dolnego skopiowane z INTERNETU 
 

Także w XIV wieku, z fundacji Kazimierza Wielkiego z 1340 roku powstał kościół 
Bożego Ciała, Kanoników Regularnych Laterańskich, usytuowany przy północno-wschodnim 
narożniku placu Wolnica (rynku kazimierskiego; ul Bożego Ciała 6). Rok 1405 uznawany jest 
za datę ukończenia trójnawowego korpusu. Fasada pochodzi z połowy XV wieku, a wieża 
(wys. 70 m ) z XVII –wiecznym hełmem barokowym powstała w XVI wieku. Wydłużone 
prezbiterium, o długości równej korpusowi, zamknięto trójbocznie i otoczono skarpami. 
Wnętrze o surowej fakturze ścian, z filarami i rozbudowanymi sklepieniami żebrowymi w epoce 
baroku (XVII, XVIII) zyskało bogaty wystrój dekoracyjny (ołtarze). Przy ścianie północnej 
powstał rzeźbiarski manierystyczny Ogrojec, a w pobliżu urządzono obiekt klasztorny z 
kolumnowym dziedzińcem. Kościół ten stanowi jeden z wybitniejszych przykładów gotyku 
krakowskiego oraz harmonijnego współdziałania ozdobnego (czerń i złocenia, formy 
dynamiczne niespokojne) barokowego wyposażenia z konstrukcyjną strukturą gotycką.   

Ryc. 486, 487, 488, 489, 490. Kościół Bożego Ciała w Krakowie. Od lewej: widok ogólny; szczyt i zwieńczenie 
wieży; sklepienia gotyckie nawy głównej; plan budowli; barokowe wyposażenie wnętrza. Ryc. 490, fot. Anna 

Mitkowska, 2004; pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

 Jest w Krakowie także wiele świątyń gotyckich mniejszych i skromniejszych, zazwyczaj 
jednonawowych, usytuowanych w obszarze miasta lokacyjnego. Na uwagę zasługuje kościół 
św. Barbary, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła Mariackiego, pomiędzy 
placem Mariackim a Małym Rynkiem.  Przestrzeń przy prezbiterium kościoła Mariackiego i 
bryłą kościoła św. Barbary tworzy malowniczy gotycki zaułek. Świątynia ta, wzniesiona około 
1400 r., początkowo służyła zapewne jako kaplica cmentarna dla pochówków na placu 
Mariackim. W końcu XVI wielu przy kościele osiedlili się jezuici. Obiekt jednonawowy, na 
zewnątrz posiada wiele wartościowych i interesujących detali architektonicznym. Tuż przy 
wejściu znajduje się kamienna „kruchta” ze scenami Ogrojca, dłuta Wita Stwosza. Na 
ceglanych ścianach budowli odnajdujemy oryginalne gotyckie wątki muru, a także tablice 
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pamiątkowe i epitafia ukształtowane w stylu renesansowym i manierystycznym. W obecnym 
kształcie wnętrze posiada wystrój barokowy. 

Ryc. 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500. Kościół św. Barbary w Krakowie: fasada, detal i ogólny 
widok Ogrojca, wątek muru ceglanego z łukiem, portal boczny, widok ogólny bryły, tablice i epitafia, barokowo 

ołtarz główny. Ryc. 491 – 497, fot. Anna Mitkowska, 2004; pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Do budowli wcześniejszych, bo z 1263 roku pochodzi kościół św. Marka (ul. Św. 
Marka 10, narożnik z ul. Sławkowską), fundacji Bolesława Wstydliwego, który osadził tu 
kanoników regularnych reguły św. Augustyna. Wielokrotnie przebudowywany po licznych 
pożarach, obecnie posiada postać ceglanego, późnego gotyku z XV wieku. Odznacza się on 
umieszczoną przy prezbiterium niewysoką dzwonnicą. Na zewnętrznej ścianie prezbiterium 
znajduje się późno gotycka rzeźba Ukrzyżowania. Wnętrze posiada wyposażenie barokowe 
(XVII, XVIII w.) i atrakcyjne dekoracje stiukowe (1 poł. XVII w.) na sklepieniu.    

Ryc. 501, 502, 503, 504, 505. Kościół św. Marka w Krakowie, widok ogólny i detale zewnętrzne, oraz barokowe 
wyposażenie wnętrza. Ryc. 505 skopiowana z INTERNETU, pozostałe ilustracje,  

fot. Anna Mitkowska 2004 
 

Znakomitym przedstawicielem świątyni jednofilarowej jest krakowski kościół św. 
Krzyża przy placu Św. Ducha. Obiekt ufundowany był przez krakowskiego biskupa Pełkę 
(1186 – 1207), a w 1244 roku przejęty przez zakon duchaków. Kościół odbudowany został po 
pożarze w 1528 r., później wielokrotnie restaurowany. Zachował jednak w pełni swój gotycki 
kształt i wiele gotyckich oraz renesansowych elementów wnętrza. Jednowieżowy, posiada 
proporcjonalny układ bryłowy, z wyodrębnionym korpusem i niższym prezbiterium. Wzniesiony 
został w technice mieszanej, z cegły i kamieni wapiennych. Do kościoła prowadzi wejście w 
formie kruchty w przyziemiu wieży. Nawa główna, prawie kwadratowa, wspiera się na jednym 
centralnie usytuowanym filarze podtrzymującym mocno rozbudowane sklepienie palmowe. W 
skromnym prezbiterium znalazły się atrakcyjne sklepienia sieciowe, a w jednej z kaplic 
bocznych przy kruchcie – sklepienie gwiaździste. Ściany (i częściowo sklepienia) wnętrza 
zdobi renesansowa polichromia. Ołtarz główny posiada stylistykę barokową. W nawie kościoła 
znajdują się barokowe stalle, z połowy XVII wieku. Na ścianach umieszczono liczne epitafia. 
We wnętrzu zachowały się też częściowo stalle gotyckie oraz chrzcielnica z pierwszej ćwierci 
XV wieku. Zupełnie wyjątkowy walor posiada drewniana więźba dachowa, zachowana w 
formach oryginalnie gotyckich. 
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Ryc. 506, 507, 508, 509, 510. Kościół św. Krzyża w Krakowie. Od lewej: widok od strony prezbiterium; filar 
podtrzymujący sklepienie palmowe; modele bryły kościoła. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Wśród zaprezentowanych tu świątyń gotyckich najskromniej przedstawia się kościółek 

św. Idziego, wzniesiony u stóp Wawelu, u zbiegu ulic Grodzkiej 67 i Podzamcze. Został on 
wybudowany na początku XIV wieku. Zrazu znajdował się pod opieką benedyktynów, a w 1320 
roku przeniesiono tu kolegiatę z pobliskiego kościoła św. Andrzeja. W końcu XVI wieku 
świątynie przejęli dominikanie. Współcześnie gotyckie pozostaje prezbiterium ze szkarpami. 
Wnętrze zdominowane jest wystrojem barokowych, znajdują się tu także drobne elementy 
gotyckie i renesansowe. Obiekt posiada atrakcyjnie powiązanie widokowe z podwawelskim 
barokowym kościołem bernardynów. Na ścianie przedsionka znajdują się liczne tablice, 
upamiętniające bohaterów I i II wojny światowej. Na placu w pobliżu kościoła od 1991 roku stoi 
drewniany krzyż poświęcony pamięci Polaków pomordowanych w Katyniu i innych miejscach 
sowieckiej i hitlerowskiej kaźni, przy którym często odbywają się uroczystości patriotyczne.  

Ryc. 511, 512, 513, 514. Kościół św. Idziego w Krakowie, widoki bryły i fragment wnętrza barokowego. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
Także poza Krakowem, w regionie Małopolskim i w sąsiedztwie powstawały liczne 

kościoły gotyckie, związane z fundacjami Kazimierza Wielkiego (XIV w.) m.in. w Stopnicy 
(1362), Chybicach (1362), Skotnikach (1372), Stróżyskach (po 1378) i Szańcu (po 1499), a 
także nie zachowane w ich formach pierwotnych: w Niepołomicach, Szydłowie i Starym 
Korczynie. Najdoskonalszą w tej grupie pozostaje kolegiata w Wiślicy (1350). Uznawana jest 
ona za kościół dwunawowy, najstarszy i największy tego typu na terytoriach polskich. Można 
go także określać jako jednonawowy z trzema filarami pośrodku korpusu, ze sklepieniami 
piastowskimi w nawie oraz z wydłużonym czteroprzęsłowym prezbiterium, z gęstym 
zewnętrznym oskarpowaniem. W prezbiterium znajdują się rusko-bizantyńskie freski fundacji 
Władysława Jagiełły. W podziemiach eksponowane są pozostałości dwóch wcześniejszych, 
romańskich kościołów. 
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Ryc. 515, 516, 517, 518. Kolegiata w Wiślicy. Od lewej: plan budowli; widok od strony prezbiterium z gęstym 
oskarpowaniem; wnętrze korpusu z trzema filarami; okna i freski rusko-bizantyńskie w prezbiterium kolegiaty. 

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 
Grupę budowli gotyckich Krakowa uzupełniają liczne świeckie obiekty 

architektoniczne. I tak w czasach królów Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego 
rozbudowywano królewską rezydencję na Wawelu. W końcu XIV wieku zamek (górny) 
prezentował się okazale. Wzniesiony został na nieregularnym planie, z wewnętrznym 
dziedzińcem. Obiekt ten, poza nielicznymi reliktami nie zachował się do dzisiaj, ulegając 
gruntownej renesansowej przebudowie. Badania nad ustaleniem jego oryginalnego kształtu 
prowadzone były już od XIX wieku przez wielu badaczy, m.in. Prylińskiego, Odrzywolskiego, 
Hendla, Tomkowicza, Szyszko-Bohusza, a ostatnio Walczego i Pijanowskiego. 

Za panowania Kazimierza Wielkiego drewniana zabudowa miejska zastąpiona została 
murowanymi kamieniczkami mieszczańskimi. Wiele dzisiejszych kamienic, w swej 
wewnętrznej strukturze budowlanej kryje liczne pozostałości Krakowa gotyckiego. Są to często 
odnajdywane portale, obramienia okiem, fragmenty dekoracji kamieniarskich. W XIV –
wiecznym Krakowie domy zwrócone były swoimi wąskimi szczytami ku ulicom i pierzejom 
Rynku. Fasady były zazwyczaj trójosiowe (czasem dwuosiowe) i trójkondygnacyjne. Domom 
narożnym nadawano rozmiary większe (np. „Pod Krzysztofory”, „Pod Baranami”; „Pod 
Jaszczurami”). W wielu kamienicach do dziś zachowały się gotyckie, sklepione piwnice.  

Jednym z symboli Krakowa stały się Sukiennice usytuowane w centrum Rynku 
Głównego, na osi północ - południe. Początkowe kramy kupieckie (1257), zastąpione zostały 
w XIV w. ceglano-kamienną halą targową. Spalony w 1555 roku obiekt przebudowany został 
przez architekta Padovano w stylu renesansowym (attyka), a w latach 1842 – 1896 krakowski 
architekt Tomasz Pryliński dokonał w obiekcie neogotyckiej przebudowy (podcienia arkadowe, 
wzorowane zapewne na Pałacu Dożów w Wenecji, por. s. 201). Od początku swego istnienia 
hala miała długość ponad 100 m i ujęta była szkarpami. Od strony wschodniej i zachodniej 
elewacje ozdobione są wewnętrznymi ostrołukowymi arkadami. Obecnie na parterze znajdują 
się kramy handlowe, a na piętrze Galeria Malarstwa Muzeum Narodowego, z dziełami 
wybitnych polskich malarzy takich jak: Juliusz Kossak, Grottger, Podkowiński, Gierymski, 
Boznańska. Do najsłynniejszych należą: „Pochodnie Nerona” Siemiradzkiego i „Hołd Pruski” 
Jana Matejki. W ramach renesansowej przebudowy Sukiennice przekryto dachem 
pogrążonym osłoniętym pięknymi kamiennymi attykami, które stały się wzorcowymi dla innych 
attyk polskich (i Słowacji). Do wnętrza hali wprowadzono sklepienie kolebkowe z lunetami. 

Ryc. 519, 520, 521, 522. Sukiennice krakowskie. Od lewej: ikonografia historyczna, stan sprzed XIX –wiecznej 
przebudowy; elewacja północno-wschodnia; fragment neogotyckich podcieni arkadowych; widok od strony 

południowo-wschodnie. Ryc. 520, 521, fot. Anna Mitkowska, 2004; pozostałe fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

W południowo-zachodnie części Rynku Głównego, przy Sukiennicach wznosi się 
samotnie dziś stojąca wieża ratuszowa. Budynek ratusza krakowskiego powstał 
bezpośrednio po lokacji miasta, więc w 2 połowie XIII wieku. Wznoszenie wieży ukończono w 
1383 roku. Całość kompleksu wielokrotnie rozbudowywano: w XIV, XV i XVI w. Wielki pożar z 
1686 roku zniszczył pierwotny strzelisty hełm, który zastąpiono, istniejącym do dzisiaj, 
barokowym. Zaniedbany budynek ratusza wyburzono w początku XIX wieku, pozostawiając 
na płycie rynku jedynie wieżę. Ta zachowała strukturę i cechy gotyckie, a jej trzon pokryty jest 
kamiennymi laskowaniami. W latach 60 –tych XX wieku do wieży dodano wykusze, które 
zakłóciły statykę budowli. Niezbędne były wtedy interwencyjne prace wzmacniające 
konstrukcję. W przyziemiu, na wejściu dodano schody ujęte dwoma kamiennymi lwami, 
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przeniesionymi tu z dworu Morstinów w Pławowicach. W ocalałej z gotyckiego ratusza wieży 
na piętrze zachowała się sklepiona sala z bogatą dekoracją kamieniarską. Na płycie rynku, w 
pobliżu wieży, w posadzce placu znajdują się płyty pamiątkowe: „hołdu pruskiego” i przysięgi 
Tadeusza Kościuszki.  

Ryc. 523, 524, 525, 526, 527, 528. Ratusz krakowski. Od lewej: widok ogólny; detal laskowań i XX –wieczny 
wykusz; oznaczenie elementów niegotyckich (kolor żółty), wykusz, lwy s Pławowic; na zdjęciu następnym (ryc. 

526) wykusz i hełm barokowy; domniemany plan średniowiecznego ratusza; makieta bryły ratusza. Ryc. 523, 524, 
526, fot. Anna Mitkowska, 2004; pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU (z podkreśleniami autorki) 

 
Do dobrze zachowanych świeckich budowli gotyckich należy Collegium Maius, 

najstarsza siedziba Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie przeznaczona na cele muzealne i 
biblioteczne oraz reprezentacyjne. Obiekt powstał z zespolenia kilku wykupionych za klejnoty 
królowej Jadwigi kamienic mieszczańskich przy ul. Św. Anny i Jagiellońskiej. Przez Akademię 
Krakowską użytkowany był od roku 1400. Kompleks pochodzi z XIV wieku, z poszerzeniami 
wykonanymi w XV wieku. Zabudowania uformowane w czworobok, wewnątrz posiadają 
dziedziniec arkadowy. Arkady podpierają wewnętrzny ganek stanowiący trakt komunikacyjny 
kompleksu. Detal architektoniczny (kamieniarka) wskazuje na okres przejściowy między 
gotykiem a renesansem. Na zewnętrznej ścianie wschodniej umieszczono malowniczy wykusz 
dla lektora w Stuba Communis („Izba Wspólna”). Szczególnie dużo detali gotyckich i wczesno 
renesansowych zachowało się we wspomnianym dziedzińcu. Poważniejsze prace 
konserwatorskie obiektu przeprowadzono w XIX wieku, pod kierunkiem Karola Kremera, 
wprowadzając do kompleksu wiele elementów neogotyckich. Kolejna renowacja nastąpiła w 
połowie XX wieku, pod kierunkiem profesora Karola Estreichera, który doprowadził do 
przywrócenia w znacznym stopniu form oryginalnych, gotyckich (i renesansowych). 

Ryc. 529, 530, 531; 532; 533; 534; 535, 536. Collegium Maius Akademii Krakowskiej (Uniwersytetu 
Jagiellońskiego). Od lewej u góry: szczyty elewacji wschodniej z wykuszem; portal gotycki w sieni przyziemia; 

wykusz Stuba Communis; okno renesansowe w elewacji. Od lewej na dole: dziedziniec arkadowy; wnętrze 
biblioteki; klatka schodowa ze sklepieniami żebrowymi. Ryc. pasa górnego, fot. Anna Mitkowska, 2004; ryc. pasa 

dolnego skopiowane z INTERNETU 
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Kilkadziesiąt lat po swej lokacji (1257), od końca XIII w., głównie w wieku XIV i 
częściowo w wieku XV, Kraków otoczony został pierścieniem podwójnych murów obronnych 
z fosami i wałami, basztami oraz 8 bramami: Rzeźniczą, Mikołajską, Grodzką, Floriańską, 
Sławkowską, Szewską, Wiślną i Nową. W drugiej połowie XV w. miasto posiadało 17 baszt, a 
w końcu XVI wieku, łącznie 33 baszty. Ceglano-kamienny mur wznosił się na wysokość 7 m i 
posiadał, 2,5 m szerokości. Częściowo wyposażony był w drewniane ganki. Od XVII wieku 
stan murów pogarszał się. W drugim dziesięcioleciu XIX wieku mury zostały rozebrane, z 
zachowaniem niewielkiego jedynie fragmentu - to za sprawą interwencji profesora Feliksa 
Radwańskiego. Do dziś utrzymały się Brama Floriańska i 3 baszty: Pasamoników, Stolarska, 
Ciesielska oraz wysunięty na zewnątrz obwarowań barbakan. W miejscu wyburzonych murów 
w 1 połowie XIX wieku, zgodnie z europejskimi tendencjami, powstał pierścień ogrodów 
miejskich, popularny dziś ciąg spacerowy -   „Planty Krakowskie”. 

Ryc. 537, 538, 539, 540, 541, 542. Zachowane fragmenty murów obronnych Krakowa. Od lewej: fragment murów 
wzdłuż ul. Pijarskiej z bramą Floriańską, w głębi baszta Pasamoników; arsenał i baszty Ciesielska i Stolarska, od 
strony Plant, brama Floriańska, widok od strony miasta; baszta Pasamoników; baszta Stolarska (dwa zdjęcia); 
ganek straży miejskiej między bramą Floriańską a basztą Pasamoników. Ryc. 540, 541, fot. Anna Mitkowska, 

2004; pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Na przedpolu bramy Floriańskiej powstał barbakan nazywany też rondlem. Jego formy 
wywodzone są z architektury arabskiej, a do Europy przeniesione zostały z krajów Bliskiego 
Wschodu. Barbakan krakowski powstał w latach 1498 – 1499 i pierwotnie połączony był szyją 
z bramą Floriańską. Szyję tę zburzono w początku XIX wieku. Sama budowla, jako zachowana 
w swych gotyckich formach należy dzisiaj do najznakomitszych europejskich przykładów 
średniowiecznej architektura militaris. Jest to obiekt wzniesiony na planie niepełnego okręgu, 
z czterema kondygnacjami obronnymi: dwoma dolnymi dla broni cięższej; dwoma górnymi dla 
ostrzału bronią lekką. Całość wzniesiono z cegły. Nad fosą, przed bramą barbakanu 
przerzucony był most zwodzony.  

Ryc. 543, 544, 545, 546. Barbakan krakowski. Od lewej: widok ogólny; budowla od strony bramy; wnętrze 
obiektu; schemat fortyfikacji Krakowa w rejonie Barbakanu. Fotografie skopiowane z INTERNETU; plan (ryc. 

546), [z:] Przemysław Trzeciak, 1000 tajemnic architektury, „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1967, s. 111 
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Ryc. 547, 548. Średniowieczne obwarowania Krakowa i Kazimierza. Z lewej: rozplanowanie układów 
urbanistycznych z zaznaczonymi ciągami obwarowań; z prawej: widok Krakowa i Kazimierza z „Kroniki Hartmana 

Schedla”, 1493. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 
Swoje własne mury obronne posiadał także krakowski Kazimierz. Te zachowały się 

jedynie szczątkowo, m.in. przy ogrodach klasztornych augustianów i paulinów na Skałce oraz 
w pobliżu Starej Synagogi.  
 

RZEŹBIARSKA  TWÓRCZOSĆ WITA STWOSZA 
 

Z Krakowem gotyckim związał się pochodzący ze Szwabii  Wit Stwosz (Veit Stoß, 1448 
– 1533). Obok Albrechta Dürera, Adama Krafta, Tilmana Riemenschneidera należał on do 
najwybitniejszych rzeźbiarzy późnego gotyku europejskiego. Kształcił się u Niderlandczyka 
Mikołaja z Lejdy. Początkowo prowadził samodzielny warsztat w Norymberdze. Wkrótce 
przeniósł się (1477) do Krakowa, rezygnując z obywatelstwa norymberdzkiego. W Krakowie 
przez 12 lat pracował nad swym największym dziełem, tj. ołtarzem głównym (tryptyk) dla 
kościoła Mariackiego (por. s. 220 n). Ołtarz ten mierzy 11 m szerokości i 13 m wysokości, a 
rozmiar największych figur wynosi 2,8 m. Postaci wyrzeźbiono z drewna lipowego, konstrukcję 
wykonano z drewna dębowego, a tło z drewna modrzewiowego. Całość stanowi największą w 
Europie nastawę ołtarzową, z około 200 –ma sylwetkami ludzkimi. Treści ikonograficzne 
związane są z życiem Matki Bożej i Jezusa. Przedstawienia figuralne łączą w sobie cechy 
mistycyzmu zmieszane z naturalizmem i daleko posuniętym realizmem, posiadając 
równocześnie wyraziste efekty niespokojnego dynamizmu, z unoszonymi przez wiatr szatami. 
Scena główna stanowi wyobrażenie „Zaśnięcia Maryi”, w skrzydłach bocznych umieszczono 
epizody Maryjne i z życia Chrystusa.  

Ryc. 549, 550, 551, 552. Twórczość rzeźbiarska Wita Stwosza. Od lewej: scena główna, „Zaśnięcie Maryi”; 
tryptyk Mariacki, otwarty; „Pozdrowienie Anielskie” z kościoła św. Wawrzyńca w Norymberdze; „Chrystus w 

Ogrodzie Oliwnym” (płaskorzeźba przechowywana w Pałacu Erazma Ciołka w Krakowie).  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 553, 554, 555, 556. Ołtarz Mariacki w Krakowie, niektóre sceny ze skrzydeł bocznych. Od lewej: 
„Zwiastowanie”; „Narodziny Jezusa”; „Przybycie mędrców ze Wschodu”; „Wniebowstąpienie Jezusa”. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 

 Wit Stwosz wykonał też wiele innych rzeźb dla Krakowa. Były to m.in. kamienny 
krucyfiks Slackera (obecnie wewnątrz bazyliki Mariackiej); płaskorzeźba „Ogrojec” przy 
kościele św. Barbary (por. s. 224, ryc. 499); nagrobek królewski Kazimierza Jagiellończyka w 
katedrze na Wawelu; płyta nagrobna Filipa Kallimacha w kościele Dominikanów. Jego 
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autorstwa są także  w katedrach w Gnieźnie i we Włocławku płyty nagrobne biskupów 
Zbigniewa Oleśnickiego i Piotra z Bnina.  

Ryc. 557, 558, 559, 560, 561.Krakowskie rzeźby Wita Stwosza. Od lewej: kamienny krucyfiks z kościoła 
Mariackiego; fragment płaskorzeźby „Ogrojca” na kościele św. Barbary w Krakowie; XIX –wieczna ikonografia 

nagrobka Kazimierza Jagiellończyka na Wawelu; oraz widok ogólny tego nagrobka; płyta nagrobna Filipa 
Kallimacha z kościoła dominikanów. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
W 1494 roku artysta powrócił do Norymbergi, gdzie wykonał jeszcze kolejne dzieła, 

takie jak: ołtarz Bamberski i „Pozdrowienie Anielskie” dla kościoła św. Wawrzyńca. W Krakowie 
pozostał jego syn Stanisław Stwosz, autor tumby nagrobnej króla Jana Olbrachta (katedra 
na Wawelu). Dzieło to uzupełnione przez Franciszka Florentczyka o „toskańską” arkadę stało 
się „pomostem” pomiędzy epokami średniowiecza i nowożytności, przejściem stylu gotyckiego 
w renesansowy. 

Ryc. 562, 563, 564, 565. Kaplica grobowa króla Jana Olbrachta na Wawelu. Od lewej: widok tumby w niszy na 
ikonografii historycznej; widok ogólny wnętrza kaplicy grobowej; nagrobny wizerunek króla; widok zewnętrzny 

kaplicy Jana Olbrachta. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

ARCHITEKTURA GOTYCKA w WIELKOPOLSCE, 
na MAZOWSZU i WARMII, POMORZU WSCHODNIM i ZACHODNIM 

 
 W dzielnicy wielkopolskiej w epoce gotyku powstały liczne ceglano-kamienne 
kościoły, niektóre bazylikowe, inne halowe. W regionie tym nastąpiło zespolenie form 
pomorskich ze śląskimi. Do dzieł wybitniejszych należą bez transeptowe katedry w Poznaniu 
i Gnieźnie (por. s. 215 n). Zastosowano w nich systemy łuków przyporowych z „wieżami sił” 
(masywnymi filarami bocznymi) i z przyporami wiszącymi. Prezbiteria ujęto wieńcami kaplic. 
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Ryc. 566, 567, 568, 569. Gotyk wielkopolski. Od lewej: widok ogólny kolegiaty NMP na Ostrowie Tumskim 
 w Poznaniu; oraz widok od strony prezbiterium; fragment sklepień gwiaździstych; bryła kościoła gotyckiego  

w Gosławicach. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Do grupy kościołów halowych należy kolegiacki kościół NMP na Ostrowie Tumskim, 
wzniesiony w latach 1435 – 1444, związany z warsztatem szczecińskiego architekta Henryka 
Brunsberga (Pomorze Zachodnie, „styl piękny”), a także efektowny kościół w Gosławicach. 
 Architektura Mazowsza pozostawała pod znaczącymi wpływami kompozycji 
stosowanych w XIV wieku w Państwie Krzyżackim. Powstawały budowle rezydencjonalne, 
takie jak Zamek Książęcy w Warszawie, zamki w Piotrkowie i Ciechanowie, a także 
warszawskie mury obronne. W zakresie architektury sakralnej charakterystyczne były bazyliki 
z wolno stojącymi wieżami (campanillami). Były to m.in. kościół Nawiedzenia NMP na Nowym 
Mieście w Warszawie (1470), kolegiata w Pułtusku (1449), kościoły farne w Łomży i w 
Ciechanowie. Powstawały też świątynie typu halowego, takie jak archikatedra św. Jana w 
Warszawie (odbudowana ze zniszczeń wojennych 1944 roku), kościół parafialny św. Jerzego 
w Kętrzynie (ze sklepieniem kryształowym), kościoły w Bydgoszczy i w Gostyniu, 

Ryc. 570, 571, 572, 573. Gotyckie kościoły Mazowsza. Od lewej: kościół Nawiedzenia NMP w Warszawie; 
kolegiata w Pułtusku (z przebudowami barokowymi); kościół św. Jerzego w Kętrzynie, widok od strony apsydy; 

oraz wnętrze ze sklepieniami kryształowymi. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 574, 575, 576, 577. Archikatedra św. Jana w Warszawie. Od lewej: fasada z trójkątnym szczytem; ruiny 
katedry w 1945 roku; wnętrze ze sklepieniami gwiaździstymi; fasada. Fotografie skopiowane z INTERMETU  

(ryc. 577, fot. Marek Sztorc) 
 

Interesująco prezentuje się gotycka architektura Warmii. Kojarzona jest najczęściej z 
zespołem katedralnym we Fromborku, w pełni ufortyfikowanym. Wzniesiona z cegły świątynia 
halowa z lat 1329 – 1388, ujęta została czterema narożnymi smukłymi wieżyczkami. Wewnątrz 
zastosowano sklepienia gwiaździste. 

Ryc. 578, 579, 580, 581. Archikatedra we Fromborku. Od lewej: widok ogólny; widok na organy i sklepienie 
gwiaździste; nawa główna; plan obwarowanego kompleksu katedralnego. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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W Ornecie, w latach 1338 – 1349 powstał kościół św. Jana Chrzciciela, bazylikowy, 
orientowany, trójnawowy, czteroprzęsłowy, bez wydzielonego transeptu i prezbiterium w 
całości wzniesiony z cegły.  Po stronie zachodniej usytuowano wieżę wys. 45 m, wtopioną w 
korpus. Od wschodu i zachodu ściany zewnętrzne wzmocniono szkarpami, w które 
wkomponowano mniejsze kaplice, co daje pozór układu pięcionawowego. Nad ścianami 
wybudowano rzędy szczytów bocznych, zakończonych sterczynami. W fasadzie zastosowano 
dla naw bocznych wysokie, wertykalnie zdobione pinaklami ścianki osłonowe. Krawędzie 
dachowe kaplic posiadają daleko wysunięte „rzygacze” przeznaczone dla odprowadzania wód 
opadowych. Zewnętrzne ściany udekorowano szerokim ceglanym fryzem z glazurowanej 
cegły z lat 1390-1450. Wnętrze kościoła przekryto rozbudowanym sklepieniem gwiaździstym. 
W różnych miejscach świątyni zachowały się malowidła z XIV i XV w. ścienne w stylu gotyckim, 
stanowiące pozostałości pierwotnego wystroju malarskiego. 

Ryc. 582, 583, 584, 585. Kościół św. Jana Chrzciciela w Ornecie. Od lewej: widok ogólny; elewacja boczna; 
fragment ściany z „rzygaczem”; wnętrze kościoła ze sklepieniami gwiaździstymi. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 

Ryc. 586, 587, 588, 589. Katedra w Olsztynie. Od lewej: widok boczny; dolna część wieży; nawa główna z siatką 
sklepienną; ogólny widok bryły. Ryc. 586, fot. Anna Mitkowska, 2005; pozostałe fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 
W 2 połowie XIV wieku wzniesiono katedrę w Olsztynie. Posiada ona 

charakterystyczny układ bazylikowy, trójnawowy, z jedną wieżą usytuowaną w osi fasady. W 
całości ceglana, wzmocniona została skarpami w ścianach bocznych, a wieża dekorowana 
jest pasmami arkadowych blend, tynkowanych. Stanowiła ona zapewne wzorzec dla licznych 
prowincjonalnych, jednowieżowych kościołów gotyckich rozsianych na terytoriach Warmii. 
Kościoły takie istnieją do dziś w: Barczewie, Kiwitach, Sątopach, Olsztynku, Reszlu, Nidzicy, 
Gietrzwałdzie. Świątynia w Gietrzwałdzie (obecnie neogotycka) zyskała sławę jako Maryjne 
sanktuarium pielgrzymkowe, w którym 140 lat temu miały miejsce, oficjalnie uznane przez 
Kościół Katolicki gietrzwałdzkie objawienia Matki Bożej.   
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Ryc. 590, 591, 592, 593, 594. Gotyckie, prowincjonalne kościoły Warmii. Od lewej: kościół w Barczewie;  
w Kiwitach; w Sątopach; w Gietrzwałdzie (obecnie neogotycki); ikona Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Ryc. 590 – 

592, fot. Anna Mitkowska; ryc. 593, 594, fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

 W epoce gotyku terytoria Pomorza Wschodniego (Gdańskiego) znajdowały się pod 
wpływami niemieckiego kręgu kulturowego, w znacznym stopniu objęte polityczną 
zwierzchnością Państwa Krzyżackiego. Mieliśmy tu więc do czynienia z jego mocnymi 
wpływami, zwłaszcza w zakresie architektura militaris, z kształtowaniem jednolitych 
schematów stylowych budownictwa XIII, XIV, XV wieku. W grupie obiektów sakralnych regionu 
ukształtowały się cechy wyraziście odróżniające je od budowli powstających w obszarach 
Królestwa Polskiego. 

Ryc. 595, 596. Terytoria Pomorza Wschodniego (czerwone prostokąty) w kontekście uwarunkowań politycznych. 
Z lewej: „Państwo Niemieckie od IX – XV wieku”, opr. Józef Mitkowski; z prawej: „Polska za Kazimierza 

Wielkiego”, opr. Józef Mitkowski. Mapy, [z:] Atlas historyczny świata, pod red. Józefa Wolskiego, PP Wydawnictw 
Kartograficznych, Warszawa Wrocław 1998, s. 49, 55 

 

 W głównym ośrodku miejskim regionu, tj. w Gdańsku powstawały gotyckie świątynie, 
głównie typu halowego (XV w.), z wprowadzaniem przypór konstrukcyjnych do wnętrz. 
Wiodący w mieście kościół parafialny NMP początkowo powstał jako bazylikowy. Wkrótce 
jednak, w 2 połowie XIV i w XV w. uzyskał kształt halowy, stając się reprezentatywnym 
przykładem „gdańskiego” typu sakralnego. W schemacie tym bryła dzielona była na trzy 
wyraziste części: prezbiterium (jednonawowe), korpus nawowy, wieża. Prezbiterium kryte 
dachem dwuspadowym, od wschodu wzbogacano o ozdobny szczyt z licznymi sterczynami i 
wieżyczkami. W niektórych okazalszych kościołach stosowano prezbiteria trójnawowe, halowe 
(kościoły: NMP, św. Katarzyny, św. Jana), integralnie związane z korpusem nawowym, z 
nawami krytymi oddzielnymi dachami. Po stronie wschodniej kształtowano trzy szczyty 
(kościoły św. Katarzyny, św. Brygidy w Gdańsku). Wieże stawiano zazwyczaj na osi kościoła, 
po stronie zachodniej (fasada). Odmiennie, w świątyniach klasztornych wieże sytuowano na 
styku prezbiterium i korpusu nawowego. 

Ryc. 597, 598, 599, 600. Kościół Mariacki w Gdańsku. Od lewej: widok ogólny (zdjęcie nocne); kościół  
w ikonografii historycznej; widok sklepienia nawy głównej, widok na trzy nawy układu halowego. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 

Wspomniana już bazylika Mariacka (Wniebowzięcia NMP) w Gdańsku należy do 
największych swojego typu konstrukcji ceglanych na świecie (dł. 105,5 m; szer. 66 m; 
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sklepienia na wysokości 30 m; wieża wys. 78 m.). Świątynię budowano ponad 150 lat, od 1361 
roku. W połowie XV wieku powstał transept i prezbiterium, a następnie przystąpiono do 
rozbudowy wieży oraz założenia sklepień. Całość planu przestrzennego ukończona została w 
1502 roku. Tak powstała „gdańska” hala ukształtowana na planie krzyża łacińskiego. 
Trójnawowy układ prezbiterium i korpusu, przecięty także trójnawowym halowym transeptem 
zaliczany jest do najdoskonalszych tego typu rozwiązań architektury sakralnej. Ściany budowli 
posiadają gładką ceglaną fakturę, przerywane są wysokimi wąskimi oknami (37 okien). Całą 
konstrukcję przyporową wprowadzono do wnętrza, wydzielając nią ciągi wąskich, cechowych 
kaplic. Rozczłonkowana strefa dachów ze szczytami i wieżyczkami w znacznym stopniu 
stanowią o specyfice „stylu pomorskiego”. We wnętrzu, rozdzielonym na trzy nawy smukłymi 
ośmiobocznymi filarami zastosowano bogate sklepienia gwiaździste w nawie głównej, 
sieciowe i kryształowe w nawach bocznych. 

Ryc. 601, 602, 603. Kościół Mariacki w Gdańsku. Od lewej: rozplanowanie; sklepienia gwiaździste, sieciowe  
i kryształowe (dwa zdjęcia). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
 Opisywany obiekt stał się wzorcowym dla wielu innych kościołów, takich m.in. jak: św. 
Jana i św. Katarzyny w Gdańsku. W świątyniach tych zastosowano uproszczone nieco 
schematy. Najbliższy modelowi Mariackiemu stał się halowy kościół farny św. Jana w Toruniu, 
oraz franciszkański kościół NMP także w Toruniu. Na tle tych budowli nietypowo prezentuje 
się pocysterska katedra w Pelplinie. W oryginalny sposób zestawiono tu bazylikowy układ 
prezbiterium i korpusu, z dwunawowym halowym transeptem, przy wysokości sklepień 
odpowiadających nawie głównej. W północnej nawie prezbiterium zastosowano angielski typ 
sklepienia, z żebrem przewodnim biegnącym przez całą jego długość. 

Ryc. 604, 605, 606, 607, 608. Katedra w Pelplinie (kościół pocysterski). Od lewej: plan; widok ogólny; sklepienia 
nawy głównej; sklepienie kryształowe w północnym ramieniu transeptu; portal gotycki. Ilustracje skopiowane  

z INTERNETU 

Ryc. 609, 610, 611, 612. Gotyckie kościoły bazylikowe Pomorza Wschodniego. Od lewej: fasada katedry  
w Oliwie; barokowe organy w katedrze oliwskiej; rozplanowanie kompleksu kościelno-klasztornego w Oliwie; bryła 

kościoła św. Jakuba w Toruniu. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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Typ bazylikowy kościołów Pomorza Wschodniego reprezentowany jest przez 
pocysterski kompleks katedralny w Oliwie, a także kościół św. Jakuba w Toruniu. Ten 
zbudowany został w latach 1309 – 1340 jako parafialny. Uzyskał prostokątne, pięcioprzęsłowe 
prezbiterium, zamknięte zewnętrzną ścianką szczytową. Bazylikowy korpus nawowy, 
czteroprzęsłowy pozyskał wprowadzoną od strony zachodniej masywną wieżę, nakrytą 
wyraźnie dwudzielnym dachem. W korpusie budowli zastosowano system przypór wiszących, 
łuki przyporowe i „wieże sił”, zbliżone do modeli wielkopolskich. Ceramiczna dekoracja 
zewnętrzna nawiązuje do „gotyku pięknego” Pomorza Zachodniego (por. s. 236 n). 

Do typu pseudo bazylikowego (nawy oboczne minimalnie niższe od nawy głównej, brak 
okien w ścianach nawy głównej) należy katedra w Kwidzynie, zespolona z kompleksem 
zamkowym dawnej Kapituły Pomezańskiej  (Pomezania to terytorium w Prusach zamieszkane 
przez Pomezanów, jedno z pierwszych podbitych przez Zakon Krzyżacki). Świątynia posiada 
układ wydłużony, z dwupoziomowym prezbiterium i ze stojącą obok dzwonnicą, pełniącą 
równocześnie funkcję wieży strażniczej zamku. Trójnawowy korpus nakryto dwuspadowym 
dachem, pod którym znajdują się galerie obronne. W nawie głównej zastosowano sklepienia 
gwiaździste, w nawach bocznych piastowskie. 

Ryc. 613, 614, 615, 616. Katedra w Kwidzynie. Od lewej: kompleks zamkowo-kościelny; wnętrze nawy głównej  
z widocznymi fragmentami naw bocznych; zewnętrzny widok prezbiterium z oskarpowaniem. Fotografie 

skopiowane z Internetu. Ryc. 612, 613, fot. Albin Marciniak 
 

W całej gotyckiej architekturze sakralnej okresu dojrzałego Pomorza Zachodniego 
(XV w.), podobnie jak na Pomorzu Wschodnim z powodzeniem rozwiązywano problem 
uzyskiwania jednolitego wnętrza halowego złączonego w całość z prezbiterium (i obejściem). 
W konstrukcji przyjęto także systemy przypór wewnętrznych. Te na ścianach zewnętrznych 
znaczono dekoracyjnymi, płaskimi lizenami. Pomiędzy przyporami umieszczano galerie (z 
kaplicami) obiegające ambit i nawy boczne. 

Wcześniej, w okresie XIII, XIV wieku powstawało wiele prostych jednonawowych 
kościółków wiejskich, oraz większe, sytuowane w rozwijających się miastach, kościoły farne. 
Dla terytorium Pomorza Zachodniego stosuje się również określenie „Niżu Nadbałtyckiego”, 
obejmując nim zjawiska artystyczne związane ze wzrostem gospodarczym miast, 
pozostających w pewnych związkach z ośrodkami północnej Europy (hanzeatyckimi). Wiele 
kościołów powstających pomiędzy końcem XIII i początkiem XVI wieku posiadało sporo cech 
wspólnych. Cegła zastosowana jako podstawowy budulec, porównywalne warsztatowo detale, 
dawały obiekty nieomal identyczne. Charakterystyczny był wyraźny podział bryły na 
prostokątnie zamknięte prezbiterium trzynawowego, zbliżonego do narysu kwadratu korpusu 
nawowego o tej samej wysokości co prezbiterium, lecz przykrytego nieco wyższym dachem, 
oraz rozbudowanej masywnej ściany zachodniej (fasady) znanej z architektury romańskiej jako 
westwerk. Całość wieńczono jedną lub dwoma wieżami przylegającymi do korpusu 
nawowego. Nawy, zazwyczaj w układzie halowym (sporadycznie bazylikowym) dzielono 
między sobą ośmiobocznymi, wysokimi filarami. Wedle takiego schematu powstały XIV –
wieczne kościoły w Wolinie, Gryficach, Trzebiatowie, Pyrzycach, Nowogardzie, Goleniowie, 
Reczu, Drawsku Pomorskim oraz we wczesnych fazach kościołów farnych w Stargardzie, 
Szczecinie, Kołobrzegu oraz kościoły klasztorne w Bukownie Morskim (cystersi) i w Szczecinie 
(franciszkanie). Do ciekawszych przykładów kościołów halowych należy, rozbudowana w XV 
w. wymieniona już kolegiata konkatedralna w Kołobrzegu. Korpus jej poszerzono ostatecznie 
do pięciu naw, oraz wprowadzono potężną wieżę, o szerokości przekraczającej pierwotny 
trójnawowy korpus, z dachem trójdzielnym, zwieńczonym pośrodku sygnaturką.  
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Ryc. 617, 618, 619, 620. Kolegiata konkatedralna w Kołobrzegu. Od lewej: widok ogólny od strony prezbiterium; 
wieża (fasada); stalle kanoników w prezbiterium; widok na prezbiterium z oskarpowaniem zewnętrznym. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 621, 622, 623, 624. Wygląd zewnętrzny i wnętrze kościoła parafialnego w  Świdwinie. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

  
Do świątyń o nietypowym kształcie bazylikowym należy kościół parafialny w Świdwinie 

(pogranicze Pomorza Zachodniego i Środkowego). Uformowanie jego partii wschodniej, w 
pomniejszeniu nawiązuje do XIV –wiecznej (bazylikowej) fazy kościoła farnego w Stargardzie, 
związanego z działalnością twórczą Henryka Brunsberga. To on, działając na przełomie XIV 
i XV w. podejmował zagadnienie ujednolicania wnętrz kościelnych. Rozwinął także specyficzny 
typ zdobnictwa architektonicznego polegający na zastosowaniu dekoracji ceramicznej z 
glazurowanej, barwionej cegły, z której formował koronki fryzów, wimpergów, maswerków i 
sterczyn. Kościół w Stargardzie należy do najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego 
i szerzej regionów Morza Bałtyckiego. Posiada on wieżę wysokości 83,5 m dającą wgląd w 
rozległy krajobraz. Początkowo, w XIII w. istniał tu kościół drewniany, później halowy, a od 
1388 (do 1500), pod kierownictwem Brunsberga, trwała budowa kościoła bazylikowego o 
nadzwyczaj klarownym, a równocześnie mocno złożonym rozplanowaniu. Prezbiterium 
uformowano z wielobocznym ambitem. Przypory budowli wprowadzono do wnętrza. Te w 
zarówno w ambicie jak i prezbiterium oraz w korpusie nawowym osadzone głęboko tworzą 
dwukondygnacyjną przestrzeń z kaplicami i galeriami (emporami), z przejściami wyciętymi w 
grubości wewnętrznych przypór. Nad galeriami zastosowano trójprzęsłowe sklepienia. Ściany 
zewnętrzne zdobią detale z ceramicznymi lizenami. 

 

Ryc. 625, 626, 627, 628, 629. Kościół parafialny w Stargardzie. Od lewej: plan; widok ogólny; wnętrze nawy 
głównej; fragment ceramicznej dekoracji ściany; sklepienie nawy głównej. Ilustracje skopiowane z INTERNETU; 

ryc. 627, 628, fot. Marek Sztorc 
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  Ten sposób dekorowania architektury gotyckiej zyskał miano „gotyku pięknego”. 
Rozprzestrzenił się on nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale także Brandenburgii, Maklemurgii, 
a w pojedynczych przykładach wystąpił także na terenach Wielkopolski, Kujaw i w Gdańsku 
oraz Toruniu. Sam Brunsberg pochodził prawdopodobnie z Gdańska, a intensywniejszą 
działalność rozwinął w Szczecinie. Z jego warsztatu wyszły takie obiekty szczecińskie jak 
kościół św. Piotra i Pawła, południowe kaplice katedry św. Jakuba, ratusz i nieistniejący dziś 
kościół NMP. W wielu obiektach regionu powstawały też liczne budowle nawiązujące do 
zdobnictwa warsztatu Brunsberga. Były to m.in.: kościół Zamkowy w Malborku, kościół 
pocysterski w Pelplinie, kościół franciszkanów w Gdańsku, fara w Brodnicy, kościół św. Jakuba 
w Toruniu. Najbogatsze, najbardziej wyrafinowane dekoracje „gotyku pięknego” wystąpiły 
jednak na elewacjach ratuszy w Szczecinie i w Chojnie (oraz w Stargardzie). 

Ryc. 630, 631, 632, 633. Ratusze „gotyku pięknego” na Pomorzu Zachodnim. Od lewej: ratusz w Szczecinie, 
fasada ze czterokondygnacyjną ścianką osłonową; widok ogólny ratusza w Chojnie; detal szczytu ceramicznego 
ratusza w Chojnie; fasada ratusza w Stargardzie. Fotografie skopiowane z INTERNETU. Ryc. 632, fot. Mateusz 

Atroszko 
 

W konkluzji, powtarzając za Radziewicz-Winnickim, op. cit., s. 84 stwierdzić należy, że: 
styl Brunsberga, określany mianem „gotyku pięknego” przedstawiał formy lekkiej architektury 
w reprezentacyjnym zacięciu, wyzwalającej doznania zmysłowe, architektury zmierzającej 
zarówno w odniesieniu do przestrzeni wewnętrznej jak i bryły zewnętrznej do uzyskania 
wrażenia harmonii, przejrzystości i umiarkowania, a przy tym ozdobionej eleganckimi choć z 
szablonowymi elementami dekoracyjnymi.  

 
ZAMKI SREDNIOWIECZNE 

Ryc. 634, 635, 636, 637. Średniowieczne zamki na terytoriach polskich. Od lewej: Będzin; Bobolice; Chęciny; 
Ciechanów. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Na terytoriach Polski do początków XIV wieku większość warowni wznoszona była jako 

konstrukcje drewniane, otoczone wysokimi wałami i palisadami. Aktywność budowlana króla 
Kazimierza Wielkiego, panującego w latach 1333 – 1370 doprowadziła do powstania 53 
zamków murowanych i ufortyfikowania 27 miast. Zamki wznoszono wedle dokładnych planów, 
wzdłuż granic państwowych i na ważniejszych szlakach handlowych. W ślad za aktywnością 
królewską poszło także  rycerstwo, tak że kraj pokrył się gęstą siecią warowni (rozwinięcie 
zagadnienia w rozdz. IV.1). Zamki budowane w ciągu XIV wieku były raczej niewielkie, 
wznoszono je na południu z kamienia łamanego, na północy z cegły. Architektura warowna 
była surowa, pozbawiona ozdób i dekoracji, poza nielicznymi obiektami rezydencjonalnymi 
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(Wawel, zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim). W terenach górskich wykorzystywano 
naturalne ukształtowanie terenu, wpisując się w złożoną topografię. Fortece wznoszone na 
skalistych wierzchołkach gór nie wymagały murów obronnych okalających kompleks 
zamkowy. Zamki nizinne odznaczały się regularniejszymi planami, ze starannie urządzonym 
systemem fos i murów. 

Odrębny typ zamków związanych jest z Państwem Krzyżackim. Zakon wznosił budowle 
wielkich rozmiarów, na wysokich brzegach rzek, ceglane. W zamku wysokim sytuowano 
klasztor i kaplicę. Oddzielony był on fosą ze zwodzonymi mostami od zamku niskiego, gdzie 
sytuowano zabudowania gospodarcze. Najbardziej reprezentatywnym przykładem tej 
kategorii warowni jest zamek krzyżacki w Malborku (koniec XIII w. – poł. XV w.), wpisany na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ryc. 638, 639. Zamek krzyżacki w Malborku. Panorama i widok „z lotu ptaka” całego kompleksu. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
GOTYCKA ARCHITEKTURA DREWNIANA 

 
W całym bogactwie gotyckich budowli powstających na terytoriach Polski mamy 

jeszcze fenomen na skalę światową w postaci drewnianych kościółków (i domów 
mieszkalnych), rozsianych głównie w prowincjonalnych obszarach południowych i południowo-
wschodnich naszego kraju. Specyfika tych obiektów wyrastała z mocnych, pradawnych tradycji 
budownictwa drewnianego, utrzymujących się ze sporym nasileniem w ciągu XV i XVI wieku. 
Drewno stosowano wtedy w wielu jeszcze budowlach zamkowych i rezydencjonalnych. 

Ryc. 640, 641, 642, 643. Drewniane gotyckie kościółki Małopolski, Lista Światowa UNESCO. Od lewej: kościół  
w Sękowej; wnętrze kościoła w Binarowej; bryła kościoła w Dębnie; widok ogólny kościoła w Blizne(m). Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 
Drewniane budownictwo sakralne w pewnym stopniu nawiązywało do schematów 

murowanych świątyń gotyckich, co przejawiało się głównie w kształtowaniu całej ich bryły. 
Drewniane kościółki mają szerokie, schodzące nieomal do ziemi i wyciągnięte stromo do góry 
połacie dachowe. W Małopolsce odznaczały się one strzelistością, przedłużaniem dachu z 
korpusu nad węższe prezbiterium, z  opuszczaniem po bokach stropu do tzw. zaskrzynień, a 
samym połaciom dachowym nadawano miękkie załamania. Plany takich kościołów były 
zazwyczaj dwuczłonowe, złożone z kwadratowej nawy i z mniejszego (także kwadratowego) 
prezbiterium. Zamknięcia chóru kształtowano trójbocznie lub płasko. Bryłę wzbogacano o 
rozszerzającą się ku dołowi wieżę, wznoszoną w systemie słupowym, nakrywając ją 
strzelistym, stożkowym hełmem oraz sygnaturką nad stykiem korpusu z prezbiterium. Ściany 
wznoszono zazwyczaj w systemie zrębowym. Na terenach wschodnich, zamieszkałych przez 
ludność ruską hełmom nadawano charakterystyczne cebulaste kształty. We wnętrzach ściany 
i oszalowany strop pokrywano wielobarwną polichromią. W XVI wieku w malarstwie tym 
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pojawiają się motywy renesansowe. W 2003 roku grupa 6 drewnianych gotyckich kościółków 
Małopolski znalazła się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są to obiekty w 
Binarowej, Blizne(m), Dębnie, Haczowie, Lipnicy Murowanej, Sękowej. 

 
* * * 

 
Także w zakresie obiektów mieszkalnych, zwłaszcza w miasteczkach i wsiach 

prowincjonalnych utrzymywało się budownictwo drewniane. Obiekty takie nie zachowały się 
zazwyczaj do naszych czasów. Jednym z interesujących świadectw średniowiecznych 
domostw drewnianych pozostaje kompleks zabudowań w Lanckoronie. W obecnej postaci 
pochodzą one wprawdzie z końca XIX wieku, lecz w ramach mającej wtedy miejsce 
zmasowanej ich odbudowy powtórzono jednak dość wiernie kształty sprzed zniszczenia z 
ostatniej ćwierci XIX wieku, które jak można przypuszczać w ciągłości historycznej 
utrzymywały formy jeszcze średniowieczne (z XIV wieku), 
       Miasteczko Lanckorona, położone ok. 40 km na południowy-zachód od Krakowa, w 
pobliżu trasy komunikacyjnej do Wadowic, tradycjami osadniczymi sięgające co najmniej XIII 
wieku, lokowane na prawie Magdeburskim w wieku XIV, obecnie administracyjnie wieś i 
siedziba Gminy, pomimo wielokrotnego niszczenia jego substancji architektonicznej do dziś 
zachowało charakter tradycyjnej architektury, odznaczającej się wyrazistością formalną, tak 
daleko idącą, że możemy mówić o „stylu lanckorońskim”. Wybitne walory oryginalnego 
lanckorońskiego stylu architektonicznego dostrzegli i sławili m.in. Jan Matejko i Stanisław 
Wyspiański. 

Domy lanckorońskie, przysadziste, zwarte w swej bryle, kryte wysokimi dachami 
naczółkowymi z mocno wysuniętymi bez słupowymi okapami, z wielkimi wrotami pośrodku 
fasad wprowadzającymi w gospodarcze sienie przejezdne, w pierzejach rynkowych ustawiono 
zazwyczaj szczytowo, w gęstej zabudowie, dzielone jednak pomiędzy sobą 
charakterystycznymi gospodarczymi „miedzuchami”. Po wspomnianym pożarze końca XIX w. 
zostały odbudowane z zastosowaniem tradycyjnych materiałów: drewna, gontów, kamiennych 
piaskowcowych podmurówek, z utrzymaniem autentyzmu form architektonicznych, o czym 
świadczą przekazy ikonograficzne w postaci fotografii z końca XIX wieku.  

 

Ryc. 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657. Domy w „stylu lanckorońskim. Wygląd 
domów historycznych (ikonografia ze zbiorów prywatnych) oraz współczesne zdjęcia  domów przyrynkowych  

w Lanckoronie, stan z 2004 – 2007. Fot. Anna Mitkowska 
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Pozornie dzisiejsze domy Lanckorońskie, zwłaszcza oglądane z zewnątrz, sprawiają 
wrażenie kubatur pozostających w niezłym stanie technicznym. Jednakże najdrobniejsza 
ingerencja remontowa w substancję budowlaną odsłania ogrom usterek i zniszczeń. Są to 
przede wszystkim zawilgocenia prowadzące do gnicia i zagrzybiania elementów drewnianych, 
czasem niszczenie belek konstrukcyjnych przez korniki. Prowizoryczność wykonania, np. brak 
warstw izolacyjnych nad fundamentami i pod podłogami, a czasem całkowity brak 
fundamentowania, źle wykonane instalacje kominowe, brak wentylacji pomieszczeń 
sanitarnych i gospodarczych – uniemożliwiają prowadzenie na bieżąco robót 
wykończeniowych podnoszących standard mieszkań. Zastąpienie tradycyjnego krycia gontem 
dachówką cementową lub eternitem powoduje przeciążenia konstrukcji w pierwszym 
przypadku, w drugim zagrożenie zdrowia mieszkańców. Brak rynien i rur spustowych lub ich 
zniszczenie pogłębiają dewastację substancji budynków poprzez permanentną penetrację 
wód opadowych. Klepiska pozostające jako dawny sposób urządzenia podłóg w 
pomieszczeniach, w praktyce uniemożliwiają mieszkanie w obiekcie. Ostatnio odnotowuje się 
jednak wzmożony ruch remontowy tych domów, ze stosowaniem materiałów współczesnych 
dobieranych zgodnie z autentyzmem formy i tradycyjnej estetyki. 

Ryc. 658, 659, 660, 661, 662, 663. Przykład stanu wnętrz domu mieszkalnego w Lanckoronie przed remontem 
(ok 1997 roku) i po remoncie (ok. 2002). Fot. Anna Mitkowska 

 
W konkluzji tego fragmentu rozważań (przytoczonych z drobnymi korektami i skrótami, 

[za:] Anna Mitkowska, Typowe materiały i technologie budowlane w kreowaniu autentyzmu 
formy tradycyjnego prowincjonalnego domu (na przykładzie Lanckorony), [w:] „Czasopismo 
Techniczne”, z. 9/2007, rok 104, „Architektura” z. 4-A/2007, Kraków 2007, s. 231 nn), 
stwierdzić należy, że o specyficznych cechach architektonicznego stylu lanckorońskiego 
decydują: kształt bryły domu, wysokość dachu i kąt nachylenia połaci dachowych, proporcje 
części składowych kubatury, kolor i faktura zastosowanych tradycyjnych materiałów 
budowlanych (drewno, lokalny kamień naturalny) oraz specyficzny sposób wiązania ze sobą 
poszczególnych drobnych elementów konstrukcji i detalu (wątki murów i nawierzchni). 
Wszystkie obecnie dostępne nowoczesne materiały budowlane, w tym: kamień sztuczny, płytki 
ceramiczne, blacha dachowa, kształtki wykończeniowe z tworzyw sztucznych, szkło, pustaki 
ceramiczne, betony – dają możliwość uzyskania pełnego autentyzmu formy w domach 
wyremontowanym z użyciem tych nowych, współczesnych wyrobów. Wymagana jest jedynie 
staranność doboru konkretnych elementów imitujących wcześniejsze rozwiązania plastyczne. 
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Ryc. 664. Dziedziniec arkadowy zamku biskupów warmińskich 
w Lidzbarku Warmińskim (okładka książki) 
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opracowanie przygotowane w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych 
Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej 
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   Rozdział IV 
 

   KRAJOBRAZY i MIASTA ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY 
 

Przez kilka stuleci, poczynając od renesansu, epoka średniowiecza postrzegana była 
jako okres upadku kultury, utraty zdobyczy antyku. Stopniowo, w miarę postępu 
szczegółowych badań historyków sztuki, głównie XX wieku i dzisiejszych, pogląd ten odchodzi 
w zapomnienie na rzecz dostrzegania wybitnej kulturotwórczej dla cywilizacji Zachodu rangi 
tego tysiącletniego z górą okresu historii Europy. Dziś, co wykazano w rozdziałach I – III (tom 
II podręcznika) oczywista stała się wybitna ranga budowli romańskich i gotyckich dla 
ukształtowania trwałych fundamentów architektury europejskiej, aż do czasów współczesnych. 
Nie do przecenienia pozostaje fakt zmagań Zachodu z naporem ideologii i religii 
muzułmańskiej, której z powodzeniem przeciwstawiono chrześcijańskie koncepcje życia i 
działalności człowieka. A rozwój uniwersytetów, w pewnych zresztą przenikaniach 
doświadczeń świata arabskiego, stworzył podwaliny intelektualnej nadbudowy rejonu 
Zachodniej Europy.  

Ciągle jeszcze mniej dostrzegany jest aspekt krajobrazowy, decydujący o trwaniu w 
terenie materialnych świadectw podstaw cywilizacyjnych Zachodu. To właśnie szeroko 
zakrojona działalność inwestycyjna w postaci budowy miast, zamków, klasztorów, świątyń 
katolickich stworzyła kształt przestrzenny współczesnej Europy zdominowanej do dzisiaj 
pejzażami o rodowodzie średniowiecznym. Z satysfakcją należy odnotować, że w ostatnich 
latach także i ten aspekt kulturowego dziedzictwa naszego świata zachodniego staje się 
przedmiotem szerszych zainteresowań, czego spektakularnym świadectwem pozostaje 
wieloodcinkowa brytyjska seria filmów popularno-naukowych z cyklu „Świat z góry” 
emitowanego w kanale PLANETE+. W kolejnych odcinkach tej serii prezentowane są 
atrakcyjne krajobrazy wielu krajów europejskich, w ich finezyjnym splocie piękna dzikiej 
przyrody i wplatanych w nią dzieł człowieka, w znacznym stopniu średniowiecznych.    

Ryc. 1, 2, 3. Kadry z serii „Świat z góry”. Od lewej: Majorka; oraz dwa zdjęcia Granady. Fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

 
1. Krajobrazy średniowiecznej Europy  

 
Rozmaitość kształtów krajobrazów średniowiecznych odzwierciedla sytuację 

polityczną i społeczną terytoriów europejskich w okresie V – XV wieku. Kultura „starego 
kontynentu” w tym czasie kształtowała się pomiędzy spuścizną grecko-rzymską 
reprezentowaną przez Zachodnie Cesarstwo Rzymskie, a Bizancjum (Wschodnie Cesarstwo 
Rzymskie) oraz światem arabskim, muzułmańskim. Dla fizjonomii obszarowej znaczące były 
rozmaite aspekty życia cywilnego, takie jak osadnictwo i struktury socjalne ludności, czynniki 
produkcyjne, organizacja terytorialna, formy własności ziemskiej. Istotna była też zmienna 
sytuacja polityczna, z wieloma kształtującymi się państwami narodowymi, a także małymi 
autonomiami lokalnymi. Poważną siłę stanowiły wielkie obszary upraw rolnych, często 
rozwijające się poza strukturami terytorialnych podziałów politycznych. Z dzisiejszego punktu 
widzenia, w terytoriach europejskich mamy do czynienia z kilkoma charakterystycznymi typami 
obiektów pejzażowych, takimi jak 1. warownie (zamki) średniowieczne; 2. osady mieszkalne, 
w tym miasta, miasteczka, wsie; 3. opactwa i mniejsze klasztory; 4. kościoły w krajobrazach 
otwartych i centra pielgrzymkowe; 5. rejony upraw rolnych; 6. kompozycje ogrodowe; 7. 
specyficznie polskie relikty przeszłości takie jak gródki wczesno średniowieczne. Wszystkie 
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wymienione typy krajobrazów średniowiecznych zachowały się w terenie niekiedy w formach 
szczątkowych, kiedy indziej w pełnych kształtach architektonicznych. Odrębnym 
zagadnieniem pozostają ikonograficzne odwzorowania tych obiektów, prezentowane na 
rozmaitych dziełach plastycznych epoki takich jak mozaiki, freski, płaskorzeźby itp.   

Tabl. I. Przykładowe typy szczegółowe krajobrazów średniowiecznych w Europie (wg autorskich podpisów na 
ilustracjach). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W wyniku różnorodności sytuacji lokalnych w X wieku ukształtował się porządek 

feudalny. W sensie krajobrazowym (i społeczno-politycznym) rysowała się wzajemna izolacja 
terenów miejskich i rolnych (krajobrazy otwarte). Rozległe terytoria obejmowali swym 
władaniem przedstawiciele kościoła: biskupi oraz zgromadzenia zakonne z licznymi 
opactwami, posiadający znaczne obszary ziemskie, w których tworzyli prężne ośrodki agrarne. 
Pierwsze znaczące interwencje na zdegradowanych terytoriach po rzymskich podjął Karol 
Wielki (IX w.), zmierzający do scalenia obszarów europejskich na wzór Cesarstwa 
Rzymskiego, z próbami rozwoju technik rolnych. Jeszcze w X wieku, także w ramach 
niepokojów związanych z ekspansją muzułmańską na kraje basenu Morza Śródziemnego, 
wszechobecny był kryzys terytorialny. Wiek XI i XII przyniósł wzmocnienie ekonomiczne, 
rozwój miast i gospodarstw rolnych, a także występowanie drobnej własności rolnej. 
Krajobrazy europejskie porządkowane ośrodkami związanymi z traktami komunikacyjnymi i 
rzekami zyskiwały mocne podstawy ekonomiczne, z rozkwitem aktywności produkcyjnej. Stan 
taki trwał również w XIII wieku, aby stopniowo wchodzić w fazę kolejnego regresu. 

 
WAROWNIE (ZAMKI) ŚREDNIOWIECZNE 

 
W dziedzictwie pejzażowym wieków średnich na plan pierwszy wysuwają się licznie 

rozsiane w terytoriach europejskich malowniczo wtopione w lokalne krajobrazy dzieła obronne 
w postaci zamków średniowiecznych. Te wznoszone były w strategicznych punktach obszarów 
państwowych (własnościowych), na wierzchołkach skalistych gór, a także na równinach i w 
rozlewiskach rzek. Jako świadomie tworzone punkty obserwacyjne (zapowiadające 
renesansowe belwedery), budowane dla kontrolowania terytoriów, siłą rzeczy zawsze 
odznaczały się wybitnymi walorami krajobrazowymi z atrakcyjnymi powiązaniami widokowymi. 
Widoczne z oddali, tworzyły w terenie charakterystyczne znaki oraz potwierdzenie dominacji 
lokalnego władcy, często przyjmując na siebie funkcje centrów politycznych. Charakter twierdz 
zyskiwały także całe ośrodki miejskie, otaczane zwartym kordonem potężnych często murów 
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obronnych. Ich cechą charakterystyczną była pełna izolacja od otoczenia oraz zręczne 
wykorzystywanie lokalnych możliwości topograficznych co prowadziło do efektów nazywanych 
dziś architekturą organiczną. Wznoszone najczęściej z miejscowego kamienia, w obszarach 
górskich integralnie zespalały się z podłożem formacji skalnych. 

Ryc. 4, 5, 6, 7. Przykładowe fortece średniowieczne. Od lewej: Spiski Hrad (Słowacja); zamek Bran 
(Siedmiogród); obwarowania miasta Avila (Hiszpania); ruiny zamku Rocca (Italia). Fotografie skopiowane 

 z INTERNETU 
 

Obiekty tego typu powstawały w różnych regionach europejskich, m.in. w Italii, Francji, 
Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Słowacji, Polsce (od końca XII w. i w XIII w.), Szwajcarii, na 
Wyspach Brytyjskich. Niektóre rodowodem swym sięgają nawet VI, VII wieku. Większość 
pochodzi z okresu średniowiecza dojrzałego, z (XI w.) XII – XV w.   

 Ryc. 8, 9, 10, 11. Wybrane przykłady zamków średniowiecznych w ich rozwarstwieniu historycznym od X – XIV  
 w. Od lewej: zamek Fénis (Italia), XIV w.; zamek Graines (Italia), XI w; wieża zamkowa Gressan (Italia), X – XII 

w.; zamek Verrès (Italia), XIV w. Rysunki, [z:] Annalisa Maniglio Calcagno, Architettura del paesaggio.  
Evoluzione storica (Architektura krajobrazu. Ewolucja historyczna), wydaw. „Calderini”, Bologna 1983, s. 38 

 
Wspólną cechą wszystkich zamków europejskich pozostaje ich różnorodność, 

sprowadzająca się do niezliczonej liczby konkretnych, każdorazowo indywidualnie 
potraktowanych obiektów. Równocześnie miały one wiele cech wspólnych, co nie 
przeszkadzało w całkowicie oryginalnym ich kształtowaniu. Mieliśmy więc kordony murów 
obronnych, wieże i baszty na planach kwadratu, okręgu, a czasem wieloboku, fosy, wewnątrz 
zabudowania mieszkalne, kaplicę, stajnie, spichlerze. Od XV wielu wprowadzano basteje, tj. 
niskie, dwukondygnacyjne baszty na planie okręgu lub podkowy, także nasypy ziemne 
formowane jako stanowiska dla artylerii. Różnego typu materiały budowlane (kamień, cegła, 
drewno) zespalały się z lokalnymi specyficznymi cechami krajobrazów pierwotnych. 

 

Ryc. 12, 13, 14. Różnorodność zamków. Od lewej: zamek Conwy, XIII w., Walia; dwa zamki z grupy fortec Valle 
d’Aosta (Italia). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Zamki największe, o pełnym programie, stanowiły trójdzielne kompleksy zwartych 
zabudowań, z murami obronnymi wprowadzanymi pomiędzy poszczególne części. Budowle 
takie składały się z zamku wysokiego, średniego i niskiego. W okresie pokoju użytkowano 
całość kompleksu. W razie oblężenia istniała możliwość stopniowego wycofywania się do 
zamku średniego i wysokiego, a na koniec do wieży mieszkalnej (ze studnią), czyli do stołpu. 
W zamku wysokim sytuowano pałac (budynek mieszalny, rezydencję) oraz kaplicę zamkową. 
W zamku średnim znajdowało się poszerzenie pomieszczeń użytkowych oraz rozbudowany 
system fortyfikacji z basztami i murami. W zamku dolnym urządzano obszerny dziedziniec i 
pomieszczenia gospodarcze. Wszystkie części otaczano zbiorczym murem obronnym oraz 
fosą. Do wnętrza kompleksu prowadził most zwodzony przerzucony nad fosą. 

Ryc. 15, 16, 17. Rozbudowane programy kompleksu zamkowego. Od lewej: schemat ideowy konstrukcji zamku  
o pełnym programie funkcjonalnym i obronnym; zamek Rocca Maggiore w Asyżu (Italia); zamek w Fenis (Italia).                       

Ryc. 15, [z:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 449  
(z podkreśleniami autorki). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Konkretny, faktyczny indywidualny kształt obiektów wynikał z kilku stałych czynników, 

takich jak. 1. stopień zagrożenia ze stronny zewnętrznych sił politycznych; 2. przyjęty dla 
obiektu stopień jego obronności; 3. możliwości finansowe właściciela fortecy; 4. ogólne zasady 
(schematy) konstruowania zamków średniowiecznych; 5. lokalne uwarunkowania 
topograficzne; 6. miejscowe (regionalne) tradycje budowlane i architektoniczne.      

W zakresie typologicznym wyróżnia się odpowiednio, według szczegółowych kryteriów 
podziałów: lokalizacyjnie zamki samotne oraz związane z miastem (w jego bliskim sąsiedztwie 
lub zespolone z miejskimi murami obronnymi). Pod względem genezy dzielimy je na zamki 
odśrodkowe, wzniesione wokół samotnej wieży obronnej lub dośrodkowe, gdy powstawała 
forteca wewnątrz muru obronnego wzniesionego na wybranym terenie. Z punktu widzenia 
uwarunkowań topograficznych mamy do czynienia z zamkami nizinnymi i wyżynnymi 
(górskimi). Niektóre z nich uzyskiwały rozplanowanie całkowicie nieregularne, inne zbliżone 
do zgeometryzowanego. 

 

Ryc. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Odmiany regionalne zamków średniowiecznej Europy. Od lewej  
u góry: Itala (Torrechiara); przykład francuski; Rumunia (Bran); Szkocja (Eilean Donan); Niemcy (zamek 

Lichtenstein). Od lewej na dole: Hiszpania (Alcazar, Segovia); Szwajcaria (Chillon); Niemcy (Neuschwanstein); 
Anglia (Donnington); Portugalia ( Almourol); Austria (Hohenwerfen). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Ryc. 29, 30. System warowni średniowiecznych w dolinie Aosty. Z lewej: rozmieszczenie zamków, [za:] Maniglio, 
Architettura del paesaggio…, 1983,  op. cit., s. 38. Z prawej mapa obszaru Valle d’Aosta (dolina Aosty), 

skopiowana z INTERNETU 

 
Szczególnie atrakcyjne postaci krajobrazów kulturowo-przyrodniczych zyskały, 

zakładane w bardziej znaczących politycznie krajach europejskich, systemy twierdz budujące 
wielkoprzestrzenne terytorialne struktury warowne. Wśród dziś najgłośniejszych znalazła się 
grupa zamków doliny Aosty, autonomicznego regionu w północno-zachodnich Włoszech (por. 
ryc. 13, 14, s. 246). Od zachodu graniczy on z Francją, od północy ze Szwajcarią a od wschodu 
i południa z regionem Piemontu (północne Włochy). W rejonie tym w okresie od XI – XVI w. 
powstało ponad 70 warowni usytuowanych w atrakcyjnych wysokogórskich alpejskich 
krajobrazach. Wczesne, z XI – XIII w., miały charakter zdecydowanie obronny. W ciągu XIV – 
XVI coraz częściej przekształcały się w okazałe rezydencje możnych rodów.  

Ryc. 31, 32, 33, 34, 35. Niektóre zamki doliny Aosty. Od lewej: Arnad, XII w.; Introd, XIII w.; Arvier, XIII w.; Salle, 
XIII w.; Graines, XI w. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 36, 37. Zamki nad Loara (Francja). Z lewej: mapka rozmieszczenia ważniejszych obiektów.  
Z prawej: zamek Sully. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
W historycznej krainie doliny Loary od czasów średniowiecznych do XIX w. powstało 

łącznie ponad 300 zamków romańskich, gotyckich i rezydencji nowożytnych. Kompleks tych 
budowli, często wzbogacanych ogrodami (por. s. 259) stanowi jedną ze znakomitszych atrakcji 
turystycznych Francji, a środkowy bieg doliny wraz z zamkami i pałacami wpisany jest na Listę 
Światową UNESCO. Obecnie największą uwagę przykuwają pałace renesansowe (i 
późniejsze), takie m.in. jak Villandry, lecz malowniczy, kulturowo-przyrodniczy zespolony z 
rzeką krajobraz warowny ukształtował się już w epoce średniowiecza. 
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Ryc. 38, 39, 40, 41. Średniowieczne zamki nad Loarą (Francja). Od lewej: Ainay-le-Vieil; Ancenis, X, XV w.; 
Angers, X, XII w.; Châteaudun, XII w. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Także w Polsce, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej powstał system warowni, 

ciągnący się od Krakowa do Częstochowy (i dalej po Poznań) wznoszonych zapewne na 
śladach wczesnych gródków średniowiecznych sięgających X w. Okazalsze warownie 
powstawały już od XIII wieku. Wzmacniane były staraniem Władysława Łokietka (1306 – 
1333), a nade wszystko przez Kazimierza Wielkiego (1333-1370). Niektóre w ciągu XVI w. 
rozbudowano w reprezentacyjne rezydencje renesansowe (np. Pieskowa Skała). Dzisiejsza 
trasa turystyczna, obejmująca obszary małopolskie i śląskie, znana jako popularny turystyczny 
„Szlak  Orlich Gniazd” przebiega urokliwymi krajobrazami skałkowymi ożywianymi 
zabezpieczonymi trwale ruinami fortec średniowiecznych. Te, w większości zniszczone 
najazdem szwedzkim w połowie XVII w. i w początku wieku XVIII w., w ciągu XIX w. popadały 
w dalsze zaniedbanie. Ich ruiny tworzą niezrównane znaki krajobrazowe piętrzące się w 
malowniczych realiach geologicznych wapiennych skał (ostańców) osiągających wysokość do 
30 m. Zamki wznoszone z kamienia wapiennego (i piaskowców) wyrastały wprost ze skalnego 
podłoża wpisując się w rzeźbę masywów wapiennych. Posiadały więc rozplanowania 
nieregularne, indywidualne, z widoczną jednak częścią wewnętrzną mocniej 
zgeometryzowaną. Łącznie do zwiedzania udostępnionych jest 18 obiektów. Są to zamki: 
Będzin, Bobolice, Bydlin, Korzkiew, Lipowiec, Mirów, Morsko, Ogrodzieniec, Ojców, Olsztyn, 
Ostrężnik, Pieskowa Skała, Pilica, Rabsztyn, Siewierz, Smoleń, Tenczyn, zamek królewski na 
Wawelu. 

Ryc. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Zamki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Z lewej: mapka rozmieszczenia 
obiektów; dalej niektóre obiekty zamkowe (trwałe ruiny). Mapka, [z:] Jerzy Pleszyniak, Zamki Jury i ich okolice, 
wydaw. Alatus, Katowice 2007, s. 119. Fotografie pasa górnego skopiowane z INTERNETU. Fotografie pasa 

dolnego, fot. Anna Mitkowska, 2007 

Ryc. 49, 50, 51, 52. Plany niektórych zamków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Od lewej: Tenczyn; Będzin; 
Ogrodzieniec, całość kompleksu; Ogrodzieniec, plan zamku górnego. Rysunki, [z:] Pleszyniak, Zamki Jury…, op. 

cit., s. 111, 13, 49, 51 
 

OSADY ŚRENIOWIECZNE 
(panoramy, widoki i wnętrza krajobrazów miejskich) 
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W ciągu XI – XIV wieku odnotowuje się także wzmożony ruch budowlany i 

organizacyjny na rzecz zakładania centrów mieszkalnych w postaci rozwijających się 
organizmów miejskich (por. rozdz. IV.3, s. 272 nn), a także wiejskich. Wiele spośród nich 
wyrastało z tradycji osad jeszcze etruskich (Italia) oraz warownych obozów rzymskich. 
Niektóre powstawały jako ważne ośrodki polityczne, w których naczelnym zadaniem było 
uzyskanie daleko posuniętej obronności. Otaczane więc były wysokimi murami z licznymi 
bramami miejskimi, izolując się od otoczenia. Zakładane na szlakach handlowych, wzdłuż 
rzek, nad jeziorami, na równinach, w dolinach górskich i na stokach wzgórz zręcznie 
wykorzystywały lokalne uwarunkowania topograficzne. Zabudowania w obrębie murów: 
mieszkalne, kościelne, władzy świeckiej, tworzyły podporządkowane wymogom funkcji 
obszary zwartej zabudowy, z ciasnymi, często krętymi uliczkami. Te w widokach zewnętrznych 
tworzyły perfekcyjnie ukształtowane, charakterystyczne panoramy górujące w rozległych 
krajobrazach otwartych, z wyrazistym rytmem elementów pionowych w postaci dominanty, 
subdominant i akcentów (ryc. 53).  

Ryc. 53. Struktura panoramy miasta średniowiecznego na przykładzie Lublina, z oznaczeniem elementów 
wertykalnych. Panorama, [z:] Tadeusz Tołwiński, Urbanistyka,tom I, Budowa miasta w przeszłości, Wydaw. 

Zakładu Budowy Miast Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1934, s. 149, ryc. 103, z podpisami autorki 
 

Z krajobrazowego punktu widzenia to właśnie panoramy miast i wsi średniowiecznych 
(ale także zamków, klasztorów, sanktuariów pielgrzymkowych), stanowią szczególnie cenny 
wkład w koncepcje formowania harmonijnych postaci pejzażowych. I choć miasto 
średniowieczne stanowiło przestrzennie proste odzwierciedlenie potrzeb utylitarnych, to 
niejako ubocznie tworzyło modelowe struktury kompozycyjne, których zasady do dziś 
pozostają aktualne, choć często trudne są obecnie do osiągnięcia.  W krajobrazach otwartych 
postrzegamy je jako zestaw widoków, tj. fragmentów „ścian” widzianych okiem człowieka bez 
zmiany kierunku patrzenia. W ścianach tych pojawiają się elementy mocne, nazywane 
motywem panoramy układane na tle, wedle trzech schematów: usytuowania wewnątrz pola 
tła, przecinających tło oraz trójstronnie ramowane wąskimi pasami tła. Panoramy możemy 
podziwiać z bardzo odległych dystansów, albo w zbliżeniu całości lub ich fragmentu. W ramach 
efektów wizualnych równie ważne jest oglądanie panoramy z zewnątrz jak i podziwianie 
licznych powiązań widokowych z wnętrza zabudowy na okoliczne krajobrazy i ich elementy. 
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Tabl. II. Istota panoramy w krajobrazie otwartym jako zespołu widoków z motywem i schemat wzajemnych relacji: 
tło – motyw. Opr. autorka na podstawie studialnych rysunków Krystyny Dabrowskiej-Budziło, [w:] Janusz 

Bogdanowski, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydaw. 
PAN, Wrocław … 1976, s. 116 n. Panoramy środkowej części planszy: górna J. Bogdanowski (oraz po prawej); 

dolne, [z:] materiały [do:] Studium uwarunkowań… dla Wiślicy”, 1999/2000 (A. Mitkowska, G. Schneider-Skalska) 

 
Każdy z obiektów obszarowych ma w swym otoczeniu widoczne własne panoramy. Im 

większy obiekt, tym efekty panoramiczne są bardziej rozbudowane i atrakcyjne. Stąd obok 
zamków, klasztorów, rezydencji, willi itp., najbardziej wyraziste formy panoramiczne tworzone 
są właśnie strukturami miejskimi. Malowniczo prezentują się także, choć w drobnej w 
porównaniu z miastami skali, panoramy osad wiejskich.  

Ryc. 54, 55. Najbardziej wyraziste formy panoram. Z lewej: panorama miasta zabytkowego (Florencja, Italia); 
z prawej: panorama osady wiejskiej (Owiesno, Dolny Śląsk, gmina Dzierżoniów).  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
W bardziej szczegółowym analizowaniu kształtu kompozycyjnego różnych panoram na 

plan pierwszy wysuwa się rozmaitość wprowadzanego do nich, wspomnianego już rytmu 
elementów pionowych. Składowe wertykalne rozstawiane są w wyrazistych odległościach, 
nazywanych „skokiem” rytmu oraz w zróżnicowanych wysokościach („amplituda” rytmu). 
Wielorakie kombinacje „skoku” i „amplitudy” dają całą gamę rozwiązań szczegółowych od 
najprostszych z przyjęciem stałego „skoku” i „amplitudy” do najbardziej złożonych, z 
grupowaniem „skoku” i z różnicowaniem „amplitudy”. O atrakcyjności ściany panoramy 
decydują też konkretne rozwiązania zastosowane w tkance zabudowy miejskiej. Są to: forma 
ogólna poszczególnych budowli; ich formy szczegółowe; zastosowane materiały budowlane; 
ich kolory i faktura; ogólna masa poszczególnych obiektów; zespolenie z ukształtowaniem 
terenu; oraz z roślinnością komponowaną i spontaniczną.  

Tabl. III. Zasady kształtowania rytmu panoram (z lewej) oraz elementy składowe panoram i ich znaczenie 
kompozycyjne. Schemat rysunkowy rytmu panoram wg Krystyny Dąbrowskiej-Budziło, [z:] Bogdanowski, 

Kompozycja…, op. cit., s. 120 (z podkreśleniami autorki.) Fotografia fragmentu miasteczka włoskiego i widok 
Krakowa z kroniki Schedla skopiowane z INTERNETU 

 
W syntetycznym ujęciu na całość panoramy składają się poszczególne jej plany 

ułożone „kulisowo” od przedpola, przez miąższ panoramy (w różnych dystansach ścian 
szczegółowych) aż po linię nieba tj. krawędź górną, której rozrzeźbienie często decyduje o 
atrakcyjności zestawu widoków. Ważne są też ramy panoramy, tj. wyraziste wyodrębnienie jej 
granic. W miastach średniowieczny ramy te kształtowano szczególnie dobitnie, a to poprzez 
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ujmowanie całej zabudowy kordonem murów obronnych zamykających całość obrazu 
krajobrazowego. 

O estetycznej jakości panoram decyduje również ich integralne zespolenie z terenem. 
W takim aspekcie, w realiach polskich wyodrębniamy trzy podstawowe typy topograficzne: 1. 
miasta na płaskim cyplu u podnóża góry; 2. miasta na płaskiej skarpie nadrzecznej; 3. miasta 
w kotlinie między wzgórzami (tabl. IV). W bardziej szczegółowym ujęciu różnie prezentują się 
panoramy obiektów usytuowanych: A. na równinie; B. na wierzchołku góry; C. na stoku 
górskim; D. w kombinacji stoku i wierzchołka góry; E. w dolinie górskiej; F. w rozlewisku wód 
(jeziora, rzeki); patrz tabl. V. 

Tabl. IV. Zbiorcze pokazanie składowych kompozycyjnych panoramy miejskiej (z lewej). Z prawej: podstawowe 
typy kompozycyjne panoram miejskich w kontekście uwarunkowań topograficznych. Opr. Krystyna Dąbrowska-

Budziło; rysunki skopiowane, [z:] Bogdanowski, Kompozycja…, op. cit., s. 122 n 

Tabl. V. Typy panoram wynikające ze zróżnicowanych lokalizacji topograficznych (wg podpisów). 
Opr. Anna Mitkowska 

 
Interesujące efekty estetyczne uzyskujemy, gdy widoki (panoramy) oglądamy poprzez 

rozmaite przegrody terenowe (sztuczne i naturalne) nazywane oknami widokowymi i 
przeźroczami. Budują one nastroje tajemniczości i tworzą wyraziste ramy widoku. 
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Tabl. VI. Okna (z lewej) i przeźrocza widokowe (z prawej). Wybrane przykłady uformowań sztucznych 
(budowlanych) i przyrodniczych (roślinność). Zestawiła Anna Mitkowska. Zdjęcia obiektów: Kalwaria 

Zebrzydowska i Pilica, fot. Anna Mitkowska (2004. 2005); Nieborów, fot. Marek Siewniak (ok. 2000); Rzym, fot. 
Jan Mitkowski, ok. 2007 

 
Przytoczone tu analizy postaci panoramicznych osad mieszkalnych i rangi powiązań 

widokowych należą do kanonu warsztatu studialno-projektowego architekta krajobrazu, 
stanowiąc jego ważną składową. W ujęciach panoramicznych określamy zasoby 
krajobrazowe, ich stan zachowania, zagrożenia i formułujemy wytyczne projektowo-
realizacyjne oraz wprost przygotowujemy projekty dzisiejszej ochrony i kształtowania panoram 
obiektów historycznych (i współczesnych).   

Tabl. VII. Przykładowe studium projektowo-konserwatorskie dla panoram ruin zamku w Ogrodzieńcu. Rysunki, [z:] 
Bogdanowski, Kompozycja…, op. cit., s. 158 n 

 
Intensywniejsze badania dotyczące widoków i panoram prowadzone były w latach 70 

–tych, 80 –tych XX wieku w zespole prof. Janusza Bogdanowskiego ze znaczącym udziałem 
Krystyny Dąbrowskiej-Budziło. Opracowane wtedy metody pozostają aktualne do dzisiaj i 
powinny być stosowane w procesach studialno-projektowych. Interesujące poszerzenie 
zagadnienia zaproponowała  Katarzyna Rozmarynowska w 2013 roku w swoim wykładzie 
habilitacyjnym, O znaczeniu dalekich widoków. Część rozważań dotyczyła odpowiedzi na 
pytania: na czym polega wartość dalekiego patrzenia i czy zawsze doceniano dalekie widoki. 
Wedle Rozmarynowskiej widok jako wizualne doświadczenie krajobrazu nie występuje 
samoistnie, lecz  tworzy go relacja jaka zachodzi pomiędzy człowiekiem a oglądanym 
pejzażem. Wśród wartości dalekiego widoku wyodrębnia: poznawczą;  egzystencjalną; 
symboliczną; estetyczną. Walor poznawczy oznacza zaspokajanie pierwotnej potrzeby 
człowieka jaką jest zapewnianie sobie bezpieczeństwa. Pozwala w porę dostrzec zbliżające 
się zagrożenia (wróg, zjawiska atmosferyczne). W wymiarze egzystencjalnym daleki widok 
przybliża nieznane, poszerza pole percepcji umożliwia uznanie widzianej okolicy za własną. 
W widokach krajobrazowych zapisane są także różne znaczenia symboliczne (symbol, „skrót 
świata” wedle koncepcji H. Elzenberga żyjącego w latach 1887 - 1967). Aspekt estetyczny 
związany jest z radością wynikającą z obcowania z pięknem przyrodniczym i kulturowym. 

Ryc. 56. Wielka oś widokowa w Wersalu symbolizująca panowanie króla nad światem. [Za:] Katarzyna 
Rozmarynowska, O znaczeniu dalekich widoków, wykład habilitacyjny (wersja elektroniczna, na prawach 

rękopisu), Kraków 2013 (Politechnika Krakowska, Wydz. Architektury) 
 

Tradycje doceniania rangi dalekich widoków, a inaczej mówiąc sytuowania obiektów 
wznoszonych przez człowieka w pięknych kontekstach krajobrazowych  sięgają zapewne 
najstarszych, prehistorycznych kultur (por. t. I, rozdz. II. 2, s. 47 nn). Piśmiennictwem 
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potwierdzone zalecanie uwzględniania aspektów widokowych w budowlach świątynnych 
znajdujemy już u Witruwiusza (I w. przed Chr.). W epoce średniowiecza czynnik poznawczy 
dominował, a efekty estetyczne powstawały spontanicznie, niejako ubocznie w stosunku do 
potrzeb utylitarnych. Przełomowe dla doceniania estetyki krajobrazowej stały się poglądy 
Francesco Petrarki (1 połowa XIV w.; 1304 - 1374), kiedy za jego sprawą natura z przedmiotu 
badanego stała się przedmiotem doznania estetycznego. W kolejnych epokach splatały się ze 
sobą nierozerwalnie aspekty poznawcze, egzystencjalne, symboliczne i estetyczne. Wiek XIX 
przyniósł wprowadzanie do pejzaży także i wątków ideologicznych. 

Powracając do osadnictwa średniowiecznego należy jeszcze zatrzymać się na 
charakterystycznych, wysoce wartościowych postaciach krajobrazu miejskiego. Ten 
postrzegamy poprzez poszczególne „wnętrza” miejskie i ich sekwencje, w obiektach 
zachowanych z epoki roztacza przed zwiedzającymi cały wachlarz szczegółowych 
estetycznych sytuacji krajobrazowych. Ich piękno i wdzięk malowniczości, podobnie jak w 
systemach konstrukcyjnych budowli średniowiecznych, także w środowisku miejskim tworzy  
sytuacje piękne wprost wynikające z funkcjonalnej logiki organizmów miejskich, z ich walorów 
użytkowych. Szczególnie atrakcyjnie prezentują się miasteczka i osady sytuowane w 
krajobrazach górskich, z zabudową nieregularną, organicznie wpisującą się w skomplikowane 
ukształtowanie terenu. 

Ryc. 57, 58, 59, 60. Wnętrza średniowiecznych krajobrazów miejskich. Od lewej: Anghiari (Toskania); Pitigliano 
(Toskania); Albarracin (Hiszpania); Santo Stefano di Sessanio (Abruzja, Italia). Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 
 Większość miast bezpośrednio, a przynajmniej pośrednio wiązano z biegiem rzek, 
które przepływały przez centrum zabudowań, lub obrzeżnie okalały ich obszary. 
Koniecznością stawało się więc wprowadzanie przepraw mostowych. Dla celów 
komunikacyjnych wykorzystywano obiekty pamiętające czasy rzymskie i wznoszono nowe, 
średniowieczne, najczęściej kamienne, czasem z cegły lub drewniane. Odznaczały się one 
perfekcyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjno-budowlanymi, przy równoczesnych wysokich 
walorach estetycznych. Jedno lub kilku przęsłowe mosty stapiały się organicznie z lokalnymi 
krajobrazami przyrodniczymi, tworząc ważne punkty formalnego oddziaływania w widokach i 
panoramach miast i ich otoczenia przyrodniczego.   

Ryc. 61, 62, 63, 64. Niektóre przykłady mostów średniowiecznych z terenów Italii. Od lewej: Ponte di Dolceacqua 
w Imperia (Liguria); Ponte di Fontainemore (dolina Aosty); Ponte della Maddalena w Bagni di Lucca (Toskania); 

Ponte Scaligero di Castelvecchio (Verona). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

 
OPACTWA, KLASZTORY,  

(sanktuaria, kościoły prowincjonalne, pustelnie) 
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Obok zamków i miast średniowiecznych także rozsiane w terytoriach poszczególnych 
krajów liczne siedziby zgromadzeń zakonnych, oraz centra pielgrzymkowe i prowincjonalne 
kościoły wiejskie (włoskie pieve), a także pustelnie chrześcijańskie należą do istotnych 
wyróżników kompozycji krajobrazowych. Jak już wielokrotnie wspominano rolę wiodącą 
odgrywały opactwa i klasztory benedyktynów i cystersów. Jedni i drudzy osiedlali się z dala od 
większych ośrodków miejskich, benedyktyni na wzgórzach, cystersi w dolinach i na równinach. 
Z racji organizacji życia klasztornego związanego obok modlitwy także z aktywnością 
gospodarczą i intelektualną, tworzyli swoiste centra kultury dla okolicznej ludności (por. t. I, 
rozdz. IX.5, s. 373 nn oraz t. II, rozdz. III.1, s. 169 nn), przechowywali dziedzictwo rzymskie. 

Ryc. 65, 66, 67, 68. Krajobrazy klasztorów średniowiecznych. Od lewej: opactwo cysterskie  w Vezzolano 
(Piemont); wirydarz opactwa cysterskiego w Staffarda (Piemont); Sacra di S. Michele (benedyktyni, Piemont) 

schemat ogrodu klasztornego. Rysunki, [z:] Maniglio, Architettura del paesaggio, op. cit.,  s. 42  

 
W ramach pełnej autonomii poszczególnych klasztorów, wokół nich zakonnicy 

konkretnego obiektu tworzyli prężne często gospodarstwa rolne, zajmujące znaczne obszary 
ziemskie, rozwijające z powodzeniem najnowsze tendencje technik rolnych, konstruowania 
urządzeń hydrotechnicznych, uprawy winorośli. Aktywność ta splatała się z budowaniem 
nowych postaci krajobrazów uprawowych, tak jak miało to np. miejsce w dolinie Padu 
(północna Italia), gdzie powstała rozwinięta sieć kanałów irygacyjnych, porządkujących 
strukturę krajobrazową.  

Wiele klasztorów europejskich lokalizowanych zazwyczaj w odludnych terenach 
powstawało w okresie od X – XIII wieku, i później. Stanowiły one kompleksy zabudowań z 
kilkoma dziedzińcami, otoczonych murami obronnymi, z wewnętrznymi ogrodami (por. s. 259 
n). W centrum zespołu klasztornego urządzano wirydarz, zamknięty dla wiernych, 
przeznaczony dla użytkowania jedynie przez zakonników klasztoru. Stanowił on miejsce 
symboliczne „raju niebiańskiego” i przeznaczone dla medytacji. Elementy wodne także miały 
swoją symbolikę związaną najczęściej z „Jerozolimą Niebiańską”. Modelowy schemat 
organizacyjny kompleksu klasztornego zarejestrowano na wspominanej już kilkakrotnie mapie 
kompleksu w Sankt Gallen (Szwajcaria, benedyktyni), ze złożonym systemem zabudowań i 
ogrodów (por. t. I, rozdz. IX.5, s. 380). 

Ryc. 69, 70, 71. Klasztory średniowieczne. Od lewej: cystersi w Fontenay (Francja); Monastero koło Sieny 
(Toskania); opactwo w Valsenio (Emilia Romagna). Fotografie skopiowane z INTERNETU; ryc. 69,  

fot. S. Alain Doire 
 

Niezrównane efekty krajobrazowe uzyskano w głośnym do dziś opactwie 
benedyktyńskim Mont Saint  Michele (Francja). Obiekt założony na maleńkiej, skalistej 
wyspie pływowej, w południowo-zachodniej Normandii, góruje nad otoczeniem, a z lądem 
stałym połączony jest wąską groblą o dł. ponad 1 km, odsłaniającą się w godzinach odpływu 
fal morskich Kanału La Manche. Początki klasztoru sięgają VIII wieku. Kompleks stopniowo, 
zwłaszcza w XI wieku rozbudowywano do kształtu miniaturowego miasteczka z kilkunastoma 
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domami. Miejsce to już w średniowieczu przyciągało rzesze pielgrzymów, a obecnie, wpisane 
na Listę Światową UNESCO odwiedzane jest przez ponad 3 miliony turystów rocznie. W 
wiekach średnich łączyło się z ważnymi europejskimi szlakami pielgrzymkowymi 
prowadzącymi z Zachodu do Rzymu i Jerozolimy. Obiekt francuski wpisuje się również w tzw. 
świętą linię sanktuariów dedykowanych św. Michałowi Archaniołowi biegnącą prostokreślnie 
przez siedem, w górskich krajobrazach malowniczo usytuowanych obiektów od Irlandii (Skellig 
Michael), poprzez Anglię (St Michael’s Mount), Francję (Mont Saint Michel), Włochy (Sacra di 
Sant Michele; Monte Sant’Angelo), Grecję (Isa di Simi) do Izraela (Monte Carmelo). 

Ryc. 72, 73, 74, 75. Europejskie sanktuaria św. Michała Archanioła. Od lewej: lokalizacja francuskiego Mont Saint 
Michele; widok ogólny Mont Saint Michele; „linia święta” siedmiu sanktuariów św. Michała Archanioła; Sacra di 

San Michele, Piemont. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 76, 77, 78, 79, 80. Mont Saint Michele (Normandia, Francja). Od lewej: przekrój pionowy, stan z 1875; plan 
przyziemia; plan kondygnacji drugiej; plan kondygnacji trzeciej; plan całej wyspy z fortyfikacjami. Rysunki 

skopiowane z INTERNETU 
 

Swoją specyficzną rangę krajobrazową posiadały także licznie w średniowieczu 
(poczynając od romanizmu) zakładane w prowincjonalnych obszarach krajów europejskich 
samotne kościółki misyjne przeznaczone dla ubogiej ludności wiejskiej. Zjawisko to 
szczególnie wyraziście zarysowało się w Toskanii, o czym wspomniano już w tomie II, rozdz. 
I.4, s. 64. Powtórzmy więc, że w całej Toskanii oraz innych pobliskich regionach, wśród 
romańskich częste były świątynie po włosku nazywane pieve, czyli lokalne kościoły 
ewangelizacyjne (misyjne). Termin ten wywodzony z łacińskiego plebs (lud) oznacza 
prowincjonalne kościoły wiejskie, zespolone z wyraźnie wydzieloną częścią przeznaczoną do 
udzielania Sakramentu Chrztu Świętego. Budowle sakralne typu pieve niejednokrotnie stawały 
się kościołami parafialnymi oraz lokalnie pełniły funkcję probostwa z podległymi mu kościołami 
pomocniczymi. Były więc centrami życia religijnego i świeckiego dla okolicznej ludności, a 
wiele z nich do dziś użytkowanych jest przez wiernych Kościoła Katolickiego. Przeznaczone 
były dla ludu, wieśniaków, pasterzy, ale także i pielgrzymów w drodze do miejsc świętych. W 
uproszczeniu powtarzały cechy sakralnej architektury romańskiej ukształtowane w ośrodkach 
miejskich, w stolicach mikroregionów. Powstawały głównie w ciągu XI, XII wieku, reprezentując 
nurt archaizujący, nawiązujący do form stosowanych w IX wieku (architektura karolińska, 
przedromańska).  Wznoszono je w krajobrazach otwartych, przy traktach komunikacyjnych i 
trasach pielgrzymkowych. Często budowane były na ruinach świątyń etruskich, rzymskich lub 
wczesno chrześcijańskich. Choć skromne, to odznaczały się elegancją, stając się klejnotami 
lokalnych krajobrazów. Wśród najważniejszych wymieniane są: Pieve di Montemignaio, Pieve 
di Stia, Pieve di Romena, Pieve di Strada e Pieve di Socana, la Pieve di Gropina. 
Architektonicznie, zgodnie ze stylistyką romańską eksponowały kubiczność brył. Widoczne 
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wyraźnie elementy wertykalne i horyzontalne uzyskiwały idealną proporcjonalność 
symbolizującą równowagę ducha i ciała. W strukturze kompozycyjnej powściągliwe, proste, 
ale „zasadnicze”, bez zbędnego zdobnictwa wykonywane były z szorstkiego, szarego 
kamienia. Zdobnictwo rzeźbiarskie umieszczano głównie na kapitelach. Choć nie wykonywane 
przez wybitnych rzeźbiarzy to odznaczały się wysokim, wyrafinowanym poziomem 
artystycznym. Wartość szczególną stanowiła w nich perfekcyjna gra światła wpadającego 
przez biforia, we wnętrzach tworząc sugestywną tajemniczą atmosferę, zapowiadającą w 
pewnym sensie jedną z naczelnych cech architektury gotyckiej jaką było mistrzowskie 
operowanie światłem.  

Ryc. 81, 82, 83. Kościółki typu pieve. Od lewej: w Romena (Toskania); w Ottavo-Brisighella (Emilia Romagna);  
w San Leonardo (Toskania). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Asortyment pełnych wdzięku klasztornych obiektów sakralnych uzupełniają licznie 
zakładane wśród dzikiej przyrody pustelnie (eremy) średniowieczne. Gdy było to możliwe z 
racji uwarunkowań topograficznych wiązane były z trudno dostępnymi masywami skalnymi, z 
którymi zespalały się nierozerwalnie. Tak powstawały klejnoty kameralnej architektury 
zakonnej formami swymi nawiązujące do tradycji starożytnych świątyń skalnych i pół skalnych 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu (por. t. I, rozdz. X.3 – X.6, s. 410 nn ). Splatają się w nich poza 
stylowe tendencje organiczne z nurtami architektury romańskiej (archaizującej) i sygnałów 
gotyku.  

Ryc. 84, 85, 86, 87. Pustelnie pół skalne w Italii. Od lewej: erem San Nicola (Monte Epomeo, wyspa Ischia, Morze 
Tyrreńskie); San Cataldo w Cottanello (Lazjum); Santa Maria Giacobbe w Pale di Foligno (Umbria); San Bartolo 

w Roccamorice (Abruzja). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

KRAJOBRAZY ROLNICZE 
(ikonografia z epoki) 

Ryc. 88, 89. 90. Prace polowe na miniaturach z XII w. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
 Wraz z miastami, zamkami i klasztorami, na zewnątrz, u ich murów powstawały zrazu 
drobne, a stopniowo coraz większe gospodarstwa rolne. Cechą naczelną krajobrazów 
rozległych (otwartych) stało się mocne i wyraziste oddzielenie krajobrazów miejskich od 
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krajobrazów zielonych. Rozgraniczenie to wyraźnie rysowało się także w sąsiedztwie warowni 
i kompleksów klasztornych wychodzących ze swymi uprawami poza kordony murów 
obronnych. Zaczęły kształtować się rolnicze strefy podmiejskie, związane często z drobną 
własnością ziemską możniejszych rodów rycerskich budujących zaczątki arystokracji 
europejskiej.  

Tabl. VIII. Charakterystyczne przykłady krajobrazów średniowiecznych. Z lewej: z wyrazistym podziałem na 
krajobrazy miejskie i zielone; pośrodku krajobrazy zmierzające do ładu formalnego charakterystycznego dla 

renesansu; z prawej: niektóre przykłady do dziś zachowanych krajobrazów średniowiecznych. Ilustracje czarno-
białe, [z:] Adolf Waas, Der Mensch im deutschen Mittelalter, Hermann Böhlaus Nachf., Graz – Köln 1964, po s. 

44, ryc. 4; po s. 176, ryc. 14; po s. 44, ryc. 3. Pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Stopniowo, wraz z postępującym w XI – XIII w. rozwojem technik rolnych i nowych form 
zarządzania rolnictwem wprowadzanych głównie przez wspominane już klasztory cysterskie 
rozrastały się obszary rolnicze, powstawały wsie. Otwarte tereny upraw sąsiadowały z ciągle 
gigantycznymi kompleksami leśnymi i nieużytkami dzikich łąk. Na szeroką skalę prowadzono 
(benedyktyni, cystersi) prace irygacyjne (kanały, fosy) regulujące stosunki wodne w terenach 
upraw, zajmowano się również regulacjami rzek. Wszystko to tworzyło nowe sytuacje 
krajobrazowe (np. wspominana już dolina Padu). Ekspansja rolnictwa z czasem postępowała 
pochłaniając znaczne obszary wcześniejszych puszcz. Ostatecznie zaczęły się rysować 
negatywne zjawiska nadmiernego wyrębu lasów pod cele rolnicze, ale i w ośrodkach 
portowych. To wywoływało wzmożenie niekorzystnych zjawisk erozyjnych. W 
dotychczasowych nieużytkach następowała wymiana roślinności spontanicznej na 
wartościowe kultury rolne, często ogradzane dla ich bezpieczeństwa. Co ciekawe, 
najcenniejsze gatunki uprawowe wprowadzano w obręb obwarowanych miast,, klasztorów, 
zamków. W krajach śródziemnomorskich rozkwitały uprawy oliwek, winorośli, cytrusów, 
wymagające starasowania terenów. Wykorzystywano więc naturalne ukształtowania wzgórz, 
wprowadzając na stoki systemy odwodnień. W rozwiniętych gospodarstwach rolnych 
zakładano wyrazisty wielopolowy ład przestrzenny, który w niektórych regionach Europy do 
dziś czytelny jest w terenie (Italia, Francja, Anglia). Ten formalny porządek upraw, zespalanych 
integralnie z ukształtowaniem terenu  zaczął zapowiadać zmierzanie ku kształtowaniu 
krajobrazów o estetyce renesansowej. 

Ryc. 91, 92, 93, 94. Średniowieczne krajobrazy Toskanii i Ligurii zmierzające do estetyki renesansowej. Z lewej; 
krajobrazy wiejskie na fragmencie fresku Buon Governo z Palazzo Pubblico w Sienie (ikonografia); z prawej 

winnice w Ligurii (Italia) na stoku i na terenie równinnym. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Wiele informacji o kształcie rolnictwa średniowiecznego pozyskujemy z materiałów 
archiwalnych, z dokumentów z epoki, z dzieł malarskich i płaskorzeźb występujących w 
obiektach architektonicznych. Odnotowywane są w nich sezonowe cykle upraw rolnych, ale 
także przestrzenny kształt gospodarstw oraz prace związane z przekształcaniem terenów pod 
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świadomie urządzane uprawy (ikonografia historyczna). Zgodnie z tendencjami epoki, 
świadectwa te mają zazwyczaj charakter schematyczny, symboliczny, idealistyczny a nie 
naturalistyczny. Odczytujemy z nich jednak pozycję człowieka wśród natury i poetykę 
krajobrazów. Roślinność, zwłaszcza w zdobnictwie architektonicznym przybiera charakter 
dekoracyjny, wyidealizowany. Późno średniowieczna ikonografia mocno podkreśla granice 
między miastem a uprawami rolnymi, przyrodą, wsiami. Przedstawienia XIV wieku odnotowują 
zmianę podejścia w relacji człowiek - natura oraz dbałość o kształt krajobrazu otwartego i 
miejskiego z elementami łączącymi oba światy miejski i zielony, w tym z ogrodami typu hortus 
conclusus (ogród zamknięty). 

Ryc. 95, 96, 97, 98, 99. Różne prace polowe na miniaturach średniowiecznych. Fotografie skopiowane 
z INTERNETU 

 
OGRODY SREDNIOWIECZNE 

 
 W wielu zamkach i klasztorach średniowiecznych, zwłaszcza w okresie od XIII – XV 
wieku zakładano, niewielkie zazwyczaj, kompozycje ogrodowe. Sytuowano je w obrębie 
kompleksu budowlanego. Szczelnie otoczone murami (lub wysokimi żywopłotami), izolowane 
od świata zewnętrznego, realizowały ideę hortus conclusus z symbolicznymi wyobrażeniami 
Edenu (ogrodu rajskiego). Wprowadzano do nich drobne rośliny ozdobne oraz rośliny 
użytkowe takie jak zioła lecznicze i aromatyczne, winorośle, drzewka owocowe, warzywa. 
Pojawiały się też elementy małej architektury w postaci pergoli, trejaży, studzienek, fontann, 
ław darniowych, kopców i altanek. W układzie kompozycyjnym posiadały formy kwaterowe, 
wirydarzowe, najczęściej jednoprzestrzenne, czasem nieco rozbudowane, a sporadycznie 
wychodzące poza obręb murów obronnych i przechodzące w rozłogi pól uprawnych.  

Ryc. 100, 101, 102, 103, 104. Przykładowe schematy kompozycji średniowiecznych ogrodów klasztornych (trzy 
ilustracje od lewej) i zamkowych (dwie ilustracje od prawej). Ilustracje kolorowe skopiowane z INTERNETU; 
ilustracja czaro-biała, [z] Alessandro Tagliolini, Storia del giardino italiano, wydaw. La casa USHƎR, Firenze 

1988, s. 35, ryc. 13 
 

Ogrody w stylistyce średniowiecznej zakładano w całej Europie, głównie na terenach 
dzisiejszych Włoch, Francji, Anglii, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Rosji, a także Polski. Już w 
okresie IX – X wieku, a zwłaszcza w przedziale czasowym XIII – XV wieku na tereny związane 
z basenem Morza Śródziemnego (Sycylia, Hiszpania, Portugalia) wkraczały ogrody islamu 
(muzułmańsko-arabskie). W miarę splatania się średniowiecza z epoką renesansu powstawały 
zamki o charakterze bardziej rezydencjonalnym niż obronnym, w których kompozycjom 
ogrodowym przeznaczano większe obszary. Następowało też stopniowe otwieranie się 
ogrodów na okoliczne krajobrazy. Szczególnie spektakularną grupę stanowią wspominane już 
(por. s. 248) zespoły zamkowo-ogrodowe doliny Loary (Francja). Te masowo zakładane w 
średniowieczu, w dobie renesansu i baroku ulegały daleko idącym przebudowom i 
rozbudowom, a ogrody zyskiwały charakter wieloczęściowych, starasowanych sekwencji 
układów kwaterowych, wzbogacanych skomplikowaną ornamentyką kwiatową parterów 
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ogrodowych (barok w sztuce ogrodowej).  W obecnym kształcie ogrody te wychodzące poza 
obręb kompleksu zamkowego stanowią przykłady stylu renesansowego, barokowego, a nawet 
angielskiego (swobodnego, krajobrazowego). 

Ryc. 105, 106, 107, 108. Przykłady ogrodów zamków nad Loarą. Od lewej: Chambord; Chenonceau; Villandry; 
Chaumont. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Podobnie jak w rezydencjach nad Loarą, także w innych regionach Europy do dziś 
zachowało się niewiele śladów oryginalnych średniowiecznych kompozycji ogrodowych. 
Wiedzę o ich kształtach kompozycyjnych czerpiemy z licznych świadectw z epoki takich jak 
malarstwo tablicowe i freski, arrasy, miniatury a także z opisów poetyckich, legend i innych 
utworów literackich, traktatów teoretycznych (Colonna, Boccaccio, Kresczentyn). 

Ryc. 109, 110, 111, 112. Przykłady ogrodów średniowiecznych w traktacie Kresczentyna (dwie ilustracje z lewej) i 
w Decameronie Boccaccia (dwie ilustracje z prawej). Ilustracje czarno-białe, [z:] Tagliolini, op. cit., s. 51, ryc. 21; 

s. 47, ryc. 18. Pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

KRAJOBRAZY PIERWOTNE 
(geografia Europy) 

Cała złożoność 
materialnych przejawów 
działalności człowieka 

średniowiecznego 
osadzona została w 
atrakcyjnych krajobrazach 
przyrodniczych, co wybitnie 
podnosi ich rangę 
estetyczną. Sam kontynent 
europejski to obszary 
półkuli północnej leżące na 
styku półkuli wschodniej i 
zachodniej. W istocie 
swojej mamy tu do 
czynienia z 
subkontynentem (rodzajem 
gigantycznego półwyspu) 
Eurazji, oddzielonym od 
terytoriów azjatyckich 
łańcuchem gór Uralu.   
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Wyodrębnianie Europy jako kontynentu samodzielnego, nie wynika z uwarunkowań 
geograficznych lecz z jej wyrazistej odrębności kulturowo-politycznej. Całość tego 
specyficznego kontynentu z trzech stron ujęta jest wodami mórz i oceanów (Ocean Atlantycki, 
Ocean Arktyczny, Morze Śródziemne, Morze Czarne i inne). Europa jest najbardziej 
rozczłonkowaną częścią świata, o silnie rozbudowanej linii brzegowej, której długość wynosi 
ok. 38 tys. km (bez linii brzegowej wysp). Około 25% jej powierzchni stanowią półwyspy, 
spośród których największymi są: Półwysep Skandynawski (800 tys. km²); Półwysep Iberyjski 
(580 tys. km²); Półwysep Bałkański (470 tys. km²); Półwysep Apeniński (150 tys. km²); 
Półwysep Kolski (120 tys. km²); Półwysep Krymski (25 tys. km²); Półwysep Jutlandzki (24 tys. 
km²); Półwysep Bretoński (24 tys. km²). Znaczne obszary europejskie to tereny nizinne i 
równinne. Jednakże o szczególnym ich charakterze decydują liczne łańcuchy górskie, w śród 
których najważniejsze to: Alpy, Apeniny, Pireneje, Karpaty, Bałkany, Góry Dynarskie, Góry 
Skandynawskie i wiele innych drobniejszych pasm (patrz ryc. 113, mapa skopiowana z 
Internetu). Do najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo należą liczne w linii brzegowej Europy 
masywy skalne wpadające stromymi ścianami skalnymi (klifami) wprost do wód morskich. 
Wypiętrzone na wysokość kilkudziesięciu, a nawet kilkuset metrów tworzą pionowe urwiska z 
licznymi  jaskiniami, prześwitami i utworami geologicznymi powstałymi w długotrwałych 
procesach wypłukiwania mniej wytrzymałych składników skalnych.  

Tabl. IX. Piękno przyrody krajów europejskich, wybrane przykłady. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

PODSUMOWANIE 
 

Sumując uwagi o postaciach średniowiecznych krajobrazów europejskich stwierdzić 
należy, że ich cechą naczelną było wyraziste oddzielanie kompleksów architektonicznych 
takich jak miasta, wsie, klasztory, zamki od rozległego zielonego otoczenia. Linie graniczne 
podkreślane były masywnymi kordonami murów obronnych, a poszczególne budowle 
architektoniczne także zyskiwały rozbudowane dzieła obronne (warowne zamki i klasztory). 
Efekt taki wynikał z realizowania potrzeb bezpieczeństwa osad i siedlisk ludzkich od 
potencjalnego wroga (sąsiada). Te „wyspy” rozmaitych zabudowań, mocno znaczone były w 
krajobrazach otwartych systemami akcentów pionowych z subdominantami i dominantami, 
stanowiąc wyraziste, często symboliczne znaki pejzażowe. Choć uznaje się, że w epoce 
średniowiecza zagubiono starożytną umiejętność współdziałania ze środowiskiem 
przyrodniczym, to równocześnie wymogi funkcjonalne dyktowały rozwiązania przestrzenne 
polegające na nierozerwalnym zespoleniu podłoża z budowlami i ich kompleksami. Miasta, 
zamki i klasztory powstające terenach rozrzeźbionych lub w rozlewiskach wód integralnie 
zespalały się z lokalnym podłożem tworząc nieskończone liczby obiektów o charakterze 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Skandynawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Iberyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Ba%C5%82ka%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Apeni%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Kolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Krymski
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Jutlandzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Breto%C5%84ski
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organicznym i malowniczym. Poczynając od XIII wieku, wraz z rozpowszechnianiem się 
postaw franciszkańskiego umiłowania przyrody i rozwijającą się stopniowo estetyką 
zmierzającą do renesansu, rezydencje, miasta i ogrody coraz częściej zaczynały otwierać się 
na przyrodę i doceniać jej piękno. 

Ryc. 114, 115, 116. Przykłady izolowania osad średniowiecznych od otoczenia przyrodniczego. Od lewej: osada 
w regionie Trentino Alto Adige (Italia); miasteczko Calcata w Lacjum (Italia); mury obronne Carcassonne 

(Francja). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
2. Sacrum krajobrazów wsi polskiej, ujęcie monograficzne 

     (kościółki, kapliczki przydrożne i kalwaryjskie, gródki wczesno średniowieczne) 
 
W (XI) XIII – XV w. na terytoriach Polski obok wielu ośrodków miejskich powstawały 

lub były rozbudowywane liczne, wcześniejsze już osady wiejskie (i małe miasteczka), z 
dominującymi w ich panoramach bryłami lokalnych (parafialnych) kościołów, które w mniej lub 
bardziej zmienionych formach przetrwały do dzisiaj. W tym miejscu tekstu podręcznika 
prezentowane są więc rozważania stanowiące  szkicową próbę uchwycenia problematyki 
kształtowania krajobrazów wsi polskiej z uwzględnieniem czynnika architektury sakralnej i 
podkreślenia jej wybitnej rangi pejzażowej. Stanowią one zespolenie zagadnień związanych z 
mechanizmami budowania kompozycji krajobrazowych, krystalizowaniem się i rozwojem form 
sacrum krajobrazowego oraz z pokazaniem konkretnych przykładów polskiego dziedzictwa 
krajobrazowego kształtowanego kubaturowymi obiektami sakralnymi (kościółki, kapliczki). 
Uwzględniono tu m.in. wyniki badań dotyczących klasycznych metod krajobrazowych wg 
koncepcji  Bogdanowskiego1; rozważania związane z historycznymi zjawiskami konstruowania 
sacrum krajobrazowego2; a także materiały inwentaryzacyjno-studialne zebrane przez autorkę 
na terenach Polski poczynając od lat 70 -tych XX wieku (równolegle z badaniami nad polskim 
i europejskim fenomenem kalwaryjskim)3. Tekst ten stanowi powtórzenie z pewnymi 
modyfikacjami treści artykułu: Anna Mitkowska, Rola architektury sakralnej w kształtowaniu 
krajobrazu kulturowego, [w:] „Krajobrazy Polski – nasze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze”; 
mat. konf. Góra Św. Anny 2008; s. 33 – 35 i 41 - 47.  W przeciwieństwie do całości podręcznika, 
zaopatrzony on został szczegółowymi przypisami, stanowiąc przykład opracowania 
studialnego wyposażonego w pełny „warsztat naukowy” (por. rozdz. II.5, s, 140 nn). 

                                                           
1 Wyniki te opublikowano w rozprawie: Anna Mitkowska, Architekt krajobrazu w służbie ludności lokalnego 

mikroregionu [w:] „Oblicza dobra”. Sympozja 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 

2007, s. 79 – 92. 
2 Te zwieńczone zostały przygotowaniem do druku rozprawy: Anna Mitkowska, Europejskie sacrum ogrodowe – 
ewolucja historyczna i typologiczna (Sacro-Expo, SARP Kielce 2008). 
3 Materiały te opracowywane były m.in. w ramach V grupy tematycznej nt. „Ochrona i kształtowanie zabytkowych 
układów przestrzennych” Programu Międzyresortowego pt. „Rewaloryzacja zespołów zabytkowych”: MR 1/6-V, w 
indywidualnym temacie: Anna Mitkowska, Aranżacja przestrzenna programowych układów sakralnych w 

krajobrazie, Kraków 1982-84 [etap II, 1983: Kościoły w krajobrazach wsi podkrakowskiej], maszynopisy na prawach 

rękopisu. 
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Ryc. 117, 118. Kościoły jako dominanty panoram miasteczek i wsi. Z lewej: miasteczko średniowieczne  
w krajobrazie; z prawej: wieś średniowieczna w krajobrazie otwartym. Rysunki, [z:] Bogdanowski, Kompozycja…, 

op. cit., s. 26 n, tabl.IV.1, IV.2 
 

KRAJOBRAZ 
 
Poszukując znaczenia architektury sakralnej dla kształtowania postaci kulturowych 

krajobrazów komponowanych w ich wiejskiej odmianie, w pierwszym rzędzie przywołać należy 
klasyczne teorie dotyczące postrzegania, badania i projektowania krajobrazów. Zanim jednak 
przejdziemy do tego wątku rozważań, przypomnijmy, iż troska o kształt estetyczny 
krajobrazowego otoczenia człowieka towarzyszyła mu od początku jego artystycznej 
aktywności, a więc już od znanych archeologom kultur prehistorycznych, żeby wspomnieć 
tylko fascynujące organiczne krajobrazy osad kontynentu Eurazji. Wybitne dzieła 
krajobrazowe formowane świadomie powstawały w wielkich cywilizacjach starożytnych: 
Mezopotamii, Egiptu, Grecji, Rzymu, niejako w postaci produktu ubocznego poczynań 
architektonicznych. Do dziś przetrwały świadectwa tak znakomitych krajobrazów kulturowych 
jak np. piramidy egipskie, czy akwedukty rzymskie (por. tom I, passim).  

Szczególnie interesujący pozostaje fakt, że wiele wysiłku wkładano w kreowanie 
krajobrazów sakralnych (nekropolie, święte góry, sanktuaria skalne i pół skalne) 
wyprzedzająco w stosunku do zapewniania utylitarnych potrzeb dawnych społeczeństw. 
Cywilizacja Imperium Rzymskiego wytworzyła modele kompozycyjne krajobrazów 
rezydencjonalno-rolniczych, które twórczo rozwinięto w epoce renesansu europejskiego 
(włoskiego). Harmonijne krajobrazy willowe (rezydencjonalne) zespolone z uprawami rolnymi 
masowo powstające w rejonach Toskanii w XIV/XV i XVI w. do dziś zachwycają pięknem i 
logiką konstrukcji, odpowiadającej na żywotne potrzeby mieszkańców regionu4. 

Kolejne epoki historyczne przynosiły dalsze dokonania w zakresie budowania 
różnorodnych form krajobrazowych, zarówno w ich wymiarze świeckim jak i sakralnym. Wśród 
polskich osiągnięć na podkreślenie zasługuje m.in. mało znany nurt budowania kompleksów 
pejzażowych związanych w okresie baroku z działalnością zakonów franciszkańskich (głównie 
reformatów)5. Równocześnie pojawiające się coraz intensywniej żywiołowe przemiany 
terytorialne uwarunkowane rozwijającą się produkcją i kolejnymi rewolucjami przemysłowymi 
XVIII i XIX wieku wymusiły intensywny rozwój profesjonalnych działań na rzecz ochrony 
przyrody i podnoszenia jakości życia szerszych rzesz ludności (głównie robotniczej). Te, 
związane początkowo ze środowiskami twórczymi Anglii (krajobrazowe ogrody angielskie) 
najbardziej prężnie rozwinęły się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

Na gruncie polskim nowoczesne studialne i projektowe poczynania krajobrazowe 
wyrastające podobnie jak w USA (przełom XIX i XX wieku) z ruchów ochrony przyrody 
krystalizowały się intensywnie w znaczącym stopniu (obok ośrodków badawczych 
Wielkopolski i Warszawy) w środowisku krakowskich uczonych już w 1 połowie XX w., jako 
kontynuacja tradycji XVIII-XIX wiecznych (Izabela Czartoryska, Marian Raciborski, Gwalbert 
Pawlikowski). Szczególna ranga postaci obiektów krajobrazowych dla kraju pięknie 
wyartykułowana została w przytaczanej już definicji Zygmunta Nováka, który pisał, że 
krajobraz jest wyrazem kultury społeczeństw, jest miernikiem narodowym, jest 
wychowawczym ugorem, którego uprawa decyduje o przyszłej roli narodu. Dodajmy w tym 
miejscu, iż w naszym społeczeństwie problemy ochrony krajobrazowej, w tym ochrony 
przyrody ciągle jeszcze i to masowo postrzegane bywają bardziej w kategoriach fanatycznej 
batalii ekologicznej o nikomu nie potrzebne (zdaniem dyletantów) drobne okazy flory i fauny 
niż dotykania całej złożoności splotów wartości przyrodniczych i kulturowych.  

Tymczasem szczególnie istotny pozostaje fakt, że poszukiwanie i kształtowanie 
piękna krajobrazowego (jako podstawowego zadania architektury krajobrazu) staje się 
przestrzenno-formalną i estetyczną odpowiedzią na zapotrzebowanie funkcjonalne miejsca i 

                                                           
4 Fragmenty tekstu prezentowanego w części drugiej artykułu powtórzono [za:] Mitkowska, Architekt krajobrazu…, 

op. cit., s. 80, 82 n. 
5 Zagadnieniom tym poświecono rozprawę: Anna Mitkowska (współpraca Katarzyna Hodor), Sanktuarium Matki 
Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Pilicy-Biskupicach, Kraków-Pilica 2008. 
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jego mieszkańców, w tym względów bezpieczeństwa, ekonomicznych i społecznych, z 
wydobywaniem przyrodniczej i kulturowej (historycznej) tradycji miejsca. Realizacyjnie 
stanowi rezultat inżyniersko wykorzystanych możliwości technicznych epoki.  Często jednak 
zapominamy, że postać krajobrazu, to prawdziwy zapis złożonych związków uwarunkowań 
przyrodniczych z gospodarką człowieka. Projektowanie krajobrazowe powinno więc 
odpowiadać na potrzeby mieszkania, pracy, usług, wypoczynku, komunikacji i całej 
infrastruktury technicznej, osadzonych w warunkach geograficznych i w historycznych 
tradycjach miejsca. Co więcej, w krajobrazowym splocie rozmaitych elementów 
ukształtowania i pokrycia terenu powstają skomplikowane związki organiczne (biocenozy) i 
sztuczne będące wynikiem ingerencji człowieka. Nie widoczne na pierwszy rzut oka 
zależności i sprzężenia, gdy są niepotrzebnie naruszane, prowadzą do niszczenia zasobów i 
w konsekwencji do dewastacji krajobrazu, a więc degradacji warunków i środowiska życia 
człowieka. 

Profesjonalne próby kompleksowego ogarnięcia zależności krajobrazowych podjął, 
kontynuując myśli Tadeusza Tołwińskiego, Zygmunta Nováka i Gerarda Ciołka, profesor 
Janusz Bogdanowski (1929-2003) we współpracy z Janem i Marią Bruzdami. Po wieloletnich 
pracach przygotował spójną, interdyscyplinarną i logiczną metodę studiów i projektów 
krajobrazowych, która do dziś pozostaje aktualna, a często wręcz wizjonerska i niezastąpiona 
jako klasyka metodyki w zakresie najszerzej rozumianej architektury krajobrazu (J. 
Bogdanowski, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Wrocław 1976). Niektóre 
z podstawowych założeń koncepcji Bogdanowskiego, to: ogólne i szczegółowe typologie, 
jednostki architektoniczno-krajobrazowe, teoria „wnętrz” krajobrazowych, metoda przekrojów 
historycznych (tradycja miejsca), studia panoramiczne i inne (por. tom I, rozdz. VI, s. 207 nn).  

W typologicznej systematyce krajobrazowej wg J. Bogdanowskiego, gdy zamierzamy 
rozważać krajobrazy związane z bryłami świątyń usytuowanych w krajobrazach wsi polskiej, 
poruszać się będziemy w scenerii krajobrazów naturalnych i kulturowych, w ich typach: 
otwartym i zielonym. Istota osiągniętych efektów kompozycyjnych widoczna jest w 
postrzeganiu tych krajobrazów nade wszystko w kategoriach „wnętrza” krajobrazowego, a w 
ramach tego „wnętrza” - szczególnie jego ścian budowanych widokami panoramicznymi 
kompleksów zabudowań wiejskich. Panoramy te stanowią wypadkową działalności człowieka 
(zabudowania, rozłogi pól, trakty komunikacyjne) integralnie zespolonej z zastaną topografią 
(wzgórza i ich stoki, jary i wąwozy, doliny, równiny, tafle wodne itp.) tworząc splot oryginalnych 
i różnorodnych postaci pejzażowych (por. s. 249 nn). 

Ryc. 119, 120, 121. Kościoły w krajobrazach otwartych i zielonych. Od lewej: sanktuarium franciszkańskie 
(reformackie) w Pilicy-Biskupicach; bazylika pielgrzymkowa w Wambierzycach (Kotlina Kłodzka); bazylika 
wambierzycka w krajobrazie otwartym (na tle Szczelińca Wielkiego). Fotografie ze zbiorów A. Mitkowskiej 

 
Współczesne krajobrazy stanowią więc zapis i wypadkową historycznych procesów 

przyrodniczych i kulturowych. Powstałe w odległej przeszłości osady mieszkalne, stopniowo 
w miarę potrzeb i powstających nowych możliwości technicznych rozbudowywano, dodając 
wartości nowe do wcześniej już istniejących. W tym miejscu odnotować należy, iż od 
początków państwowości polskiej (X w.) poprzez kolejne epoki historyczne i stylowe 
(średniowiecze, renesans, barok) rozwój ten dokonywał się w harmonijnej kontynuacji 
wartości zastanych. Drastyczne, niszczące przemiany krajobrazowe wsi polskiej, 
zapoczątkowane rewolucją przemysłową połowy XIX wieku, nasiliły się w wieku XX, osiągając 
formy patologiczne w okresie po II wojnie światowej (2 połowa XX w.). 
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SACRUM KRAJOBRAZOWE 

Ryc. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128. Polskie kościółki romańskie. Od lewej: kościół NMP w Inowrocławiu; 
kolegiata w Kruszwicy; kościół św. Andrzeja w Krakowie; rotunda św. Gotarda w Strzelinie; kaplica templariuszy  
w Chwarszczanach; kościół św. Idziego w Inowłodzu; kościół św. Wojciecha w Kościelcu. Fotografie skopiowane 

z INTERNETU 
 
Nawet pobieżny rzut oka na większość prowincjonalnych polskich krajobrazów 

wskazuje wyraźnie na, zgodną z 1000 –letnim obyczajem dominację w nich znaków formalno-
treściowych w postaci brył zabytkowych kościółków katolickich oraz świątyń (cerkiewki, 
synagogi, meczety) innych wyznań (protestanci, prawosławni, greko-katolicy, wyznawcy 
judaizmu, muzułmanie). Intuicyjnie wyczuwamy, że świątynie te promieniując na otoczenie, 
budują klimat świętości w wymiarze terytorialnym (obszarowym)6. Rolę uzupełniającą pełnią 
samotne lub grupowe kapliczki, wzmacniające specyficzny klimat formalno-treściowy i 
symboliczny wsi polskiej, a także pradawne przed państwowe kurhany (por. s. 271). 

Ryc. 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138. Kapliczki przydrożne i cmentarne (dwa zdjęcia z prawej)  
w gminie Wiślica. Fot. Anna Mitkowska, 2000 

 
Przypomnijmy, że powszechne koncepcje nadawania rangi świętości wybranym 

elementom  i obszarom przyrodniczych sięgają czasów prehistorycznych, co najmniej paleolitu 
- epoki budzącego się twórczego geniuszu człowieka. Co więcej, wczesne wierzenia religijne 
zespalano z symbolami przyrodniczymi uzyskującymi rangę rozmaitych bóstw. Wymieńmy 
przykładowo w Mezopotamii: Enki – bóg wody, w Egipcie: Geb – bóg ziemi i Nut – bóg nieba. 
Znane są bóstwa przyrody w terenach afrykańskich, Tybecie, czy święte rytuały kultu przyrody 
w starożytnej Grecji (por. t. I, rozdz. II, III).  
 Znamienny pozostaje fakt, że najstarsze ślady budowlanej (inżynierskiej) działalności 
człowieka wskazują na skupianie uwagi prehistorycznych twórców na tworzeniu miejsc kultu 
bóstw i sił przyrody utożsamianych z siłami boskimi. Tendencje te występowały równolegle w 
różnych regionach świata, dających początek rozmaitym religiom i cywilizacjom. Do dziś 
niewyjaśnione pozostają szczegóły symboliki stref sacrum odkrytych we francuskim Carnac, 
składających się z kamiennych menhirów, a sięgających co najmniej epoki neolitu a może 
paleolitu, krąg słoneczny w Stonhaime, czy tajemnicze znaki (ryty) symbolizujące słońce, a 
może nawet kosmos lub wszechświat, a odnajdywane na terenach Afryki, Ameryki Północnej 
i Południowej, Australii (por. t. I, rozdz. II).  
 Sacrum kultur prehistorycznych i starożytnych najintensywniej chyba przejawiało się 
obok oczywistego symbolicznego i utylitarnego znaczenia wody, powszechnym w skali ogólno 
światowej kultem drzewa. Zjawisko to rozpowszechniało się na wszystkich kontynentach, 
współdziałając z lokalnymi wierzeniami religijnymi. Kraje kultur starożytnych, daleko 
wschodnie, amerykańskie, europejskie, w tym słowiańskie, pełne są świętych drzew, których 
prapoczątek odnajdujemy w raju biblijnym. Z czasem coraz częściej miewaliśmy do czynienia 

                                                           
6 Zamieszczone uwagi dotyczące kształtowania sacrum krajobrazowego w przekrojach historycznych, stanowią 
fragment tekstu: Mitkowska, Europejskie sacrum ogrodowe… (Sacro-Expo, SARP Kielce 2008), op. cit, passim. 
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z grupami drzew w postaci świętych gajów, rozwijających się szczególnie intensywnie w 
antycznej Grecji i starożytnym Rzymie, później w manieryzmie i w ogrodach angielskich XVIII 
i XIX wieku.  

Ryc. 139, 140, 141, 142. Święte drzewa w różnych regionach świata (wedle podpisów na zdjęciach). Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
Te budowały szersze konteksty krajobrazowych stref sacrum, w których miejsce 

naczelne zajmowały góry. Szczyty górskie od pradawnych czasów postrzegano i 
identyfikowano z możliwością zbliżania się człowieka do sił boskich. Wielu górom nadawano 
rangę obiektów świętych (Mont Everest, góra Ślęża, Góra Świętej Anny, Kilimandżaro, góry 
Australii, czy Południowej Dakoty w Ameryce Północnej, i wiele innych)7. Świętość góry tak 
dalece fascynowała człowieka, że dość szybko, bo już w kulturach starożytnych zaczęto 
świadomie formować sztuczne święte góry takie np. jak zikkuraty Mezopotamii, piramidy 
egipskie, sanktuaria górskie w Indiach (por. t. I, rozdz. II, III). 
 Średniowiecze europejskie przyniosło szerokie rozpropagowanie rangi przyrody w jej 
wymiarze kontemplacyjno-religijnym, przekładającym się miedzy innymi na efekty 
kompozycyjne dzieł ogrodowych i krajobrazowych. Mowa tu o fenomenie życia świętego 
Franciszka z Asyżu, który w końcu XII i początku XIII wieku objawił chrześcijańskiej Europie 
fundamentalne znaczenie wartości przyrodniczych w życiu człowieka. Wskazał jako wiodącą 
postawę pełnego dialogu z naturą8. 

 
KOŚCIOŁY w KRAJOBRAZACH POLSKI 

 
Tysiąc lat chrześcijaństwa na ziemiach polskich oraz osadzenie rozwoju 

cywilizacyjnego i kulturowego naszego kraju w nurtach chrześcijańskiej Europy Zachodniej, 
spowodowały, że jednym z podstawowych wyróżników pejzażowych pozostają masowo 
występujące w nich obiekty sakralne.  Poszukiwanie sacrum krajobrazowego związanego z 
architekturą świątyń stanowiących ważne znaki przestrzenne, prowadzi do postawienia 
pytania o faktyczny zasięg oddziaływania sacrum właściwego i jego rozprzestrzeniania się w 
obszarach okalających kubaturę kościoła, czy kaplicy. 

I choć tradycyjnie (z punktu widzenia historyków sztuki) termin sacrum zarezerwowano 
dla wnętrz świątynnych, to co najmniej od kilkunastu lat uprawnione stało się dostrzeganie 
wątków świętości w wymiarze obszarowym, a więc krajobrazowym. Mowa tu o kategorii 
sacrum wkraczającego w strefy uznawane dotychczas za profanum. Wydaje się, że w ramach 
sytuacji krajobrazowych występujących na terenach Polski (i całej Europy) można mówić o 
trzech kategoriach sacrum krajobrazowego: A. sacrum bezpośredniego; B. sacrum 
wrażeniowego; oraz C. sacrum terytorialnego budowanego systemami świątyń. W dalszej 
części rozważań podaje się autorską próbę zdefiniowania tak zaproponowanej systematyki.  

A. Krajobrazowe sacrum bezpośrednie: na terenach Polski występuje ono masowo, w 
znacznym stopniu decydując o oryginalnym klimacie wsi polskiej. Mowa tu o najbliższym 

                                                           
7 Ten fascynujący fenomen dziejów ludzkości ciągle nie w pełni został rozpoznany. Monumentalną publikację 
poświęconą tej problematyce wydano jako tom dyskusyjnych materiałów konferencyjnych (Torino, Moncalvo, 
Casale Monferrato) z 2004 roku, Religioni e Sacri Monti, red. Amilcare Barbero i Stefano Piano, Ponzano 

Monferrato [b.r.]. 
8 Szczegóły faktograficzne życia Św. Franciszka z Asyżu znajdziemy m.in. [w:] Théophile Desbonnets OFM, 
(uzupełnił Wacław M. Michalczyk), Na szlakach św. Franciszka z Asyżu, Kraków-Asyż 1981. 
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otoczeniu kościółków wiejskich, a więc o terenie kościelnym, wydzielonym murem 
granicznym, często włączanym w użytkowanie religijno-kultowe. Pozornie bezwartościowe, 
tereny te zawsze urządzone są ze znaczną starannością, a nade wszystko z wyraźną myślą 
treściową i formalną. Ich elementem stałym pozostaje ścieżka obiegająca bryłę kościoła, 
atrakcyjny typowo polski drzewostan (lipy, kasztanowce) oraz wyraziste ogrodzenie 
(murowane, drewniane) z bramkami. Bywa, że obszary te rozbudowywane są o cmentarzyki 
przykościelne oraz o pojedyncze figury wolno stojące, kapliczki, lub serie kapliczek w postaci 
Stacji Drogi Krzyżowej (małe kalwarie) lub Stacji Różańcowych. W programach mocniej 
rozbudowanych ścieżka okrężna wzbogacana jest o ścieżki pomocnicze, tworzące dość 
skomplikowane i zróżnicowane układy planistyczne. Ostatecznie więc każdorazowo w 
otoczeniu kościółka wiejskiego mamy do czynienia ze specyficzną formą kompozycji 
ogrodowej, zazwyczaj ascetycznej w swych kształtach, ale budującej lokalny klimat miejsca, 
a nade wszystko wzbogacającej grupą zieleni wysokiej widok panoramiczny kompleksu 
kościelnego. W takim rozumieniu tych obiektów, stwierdzić należy, że mieszczą się one 
typologicznie, w ramach sztuki ogrodowej - w znaczącej i bogatej grupie ogrodów 
przyświątynnych, i jako takie wymagają starannego rozpoznania ich cech kompozycyjnych, 
oszacowania wartości historycznych i podejmowania działań na rzecz ich zachowania oraz w 
miarę potrzeby, profesjonalnej rewaloryzacji. 

Tabl. X. Podstawowe typy sacrum, opr. A. Mitkowska. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
B. Krajobrazowe sacrum wrażeniowe: stanowi fascynujące zjawisko kulturowe, 

związane formalnie z rozleglejszymi terenami, których granice wyznaczone są zasięgiem 
widoczności świątyni – znaku w krajobrazie. I choć całe terytorium w sensie utylitarnym 
znajduje się po stronie profanum, to psychologiczny odbiór górującej w oddali świątyni 
powoduje, że jej sacrum promieniuje na tereny przeznaczone dla codziennego życia 
okolicznej ludności. Oryginalne postaci takiego właśnie sacrum wrażeniowego odnajdujemy 
w wielu regionach Polski (i Europy). Wspomnijmy przykładowo strefę widoczności 
Sanktuarium Bernardyńskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej (zasięg widoczności w promieniu 
około 20 km), czy franciszkańskiego Sanktuarium na Górze Świętej Anny (zasięg widoczności 
w promieniu co najmniej 50 km). Wymienione przykłady wskazują wyraźnie, że takie sytuacje 
krajobrazowe szczególnie często związane są z kompleksami kalwaryjskimi (m.in. Banská 
Štiavnica na Słowacji; Varallo Sesia w Piemoncie – północne Włochy, i wiele innych). Z punktu 
widzenia ochrony dziedzictwa krajobrazowego strefy te wywołują wiele problemów, 
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wynikających z konieczności pogodzenia gospodarczego rozwoju regionu z działaniami 
konserwatorskimi w zakresie zachowania oryginalnych form komponowanego krajobrazu 
historycznego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony istotnych powiązań widokowych. 

C. Krajobrazowe sacrum terytorialne: budowane jest nagromadzonymi na znacznym 
obszarze zespołami świątyń, kaplic i innych obiektów sakralnych. Ta kategoria sacrum 
krajobrazowego ciągle pozostaje na ogół nie dostrzegana w terenie. A stanowi ona 
szczególnie wartościowe świadectwa kształtowania form krajobrazowych w wymiarze wielko 
przestrzennym. I tak, sacrum bezpośrednie i wrażeniowe związane z konkretnymi obiektami, 
bywa potęgowane logicznie skonstruowaną grupą obiektów sakralnych, rozmieszczonych w 
niewielkiej odległości od siebie, w większych regionach. W takich przypadkach powstaje 
rozległa strefa sacrum krajobrazowego, przybierającego różnorodne formy, zależne od typu 
usytuowanych w nim kubatur. Najczęściej mamy do czynienia z kompleksami wolno stojących 
kapliczek, figur świętych i krzyży przydrożnych, które na pejzaże różnych mikroregionów 
nakładają warstwę sakralną. Przykłady takiego sacrum obszarowego odnotowujemy np. w 
rejonie gminy Wiślica (woj. Świętokrzyskie), na Warmii, czy w Kotlinie Kłodzkiej. Bywa także, 
że w mechanizmy tworzenia krajobrazu komponowanego włączają się lokalne kościoły 
parafialne i pomocnicze oraz towarzyszące im cmentarze wiejskie, tak jak ma to między 
innymi miejsce w fascynującym krajobrazie Rowu Krzeszowickiego (pod Krakowem)9.  

W ramach tej kategorii sacrum krajobrazowego odrębne, wybitne miejsce zajmują 
systemy kaplic pielgrzymkowych tworzących, wspominane już w tomie I podręcznika (rozdz. 
VIII.3, s. 315) obiekty kalwaryjskie, powstające w Europie od czasów wypraw krzyżowych, a 
rządzące się swoimi oryginalnymi regułami kompozycyjnymi. W swych formach 
rozbudowanych (od XV w., a zwłaszcza w XVII – XVIII w.) tworzą one najdoskonalsze i 
najpełniejsze formy sacrum krajobrazowego10. Podkreślić należy, że z punktu widzenia 
typologii dzieł człowieka mieszczą się one w nurcie dzieł ogrodowych, stanowiąc ich 
specyficzną odmianę rodzajową w postaci sakralnych parków krajobrazowych, formalnie 
autonomicznych i pozostających w luźnym tylko związku z tendencjami epok stylowych, w 
których powstawały. Są to fascynujące przykłady ogrodów osadzonych w całej złożoności 
doświadczeń historycznych i uwarunkowań ideowych. Jako obiekty nierozerwalnie związane 
z chrześcijaństwem, a ściślej mówiąc z zamierzonymi ruchami ewangelizacji kościoła 
katolickiego, wyrastają z koncepcji sacrum przedchrześcijańskiego świata kultur starożytnych, 
a nawet prehistorycznych. Splatają się w nich w jednorodną całość tendencje związane z 
kultem drzewa, świętymi gajami, kreowaniem ogrodów przyświątynnych świata antycznego 
zespolonych z izolowanymi miejscami kultowymi lub z kompleksami świątyń osadzanych w 
krajobrazach o wybitnych wartościach przyrodniczych. Fascynującym epizodem świata 
antycznego jest tu słynna willa Hadriana w Tivoli pod Rzymem z początku II wieku po Chr., w 
znacznym stopniu pomyślana jako terenowe pamiątki wschodnich podróży imperatora 
Hadriana.  

Ryc. 143, 144, 145, 146. Przykłady świętych gór kalwaryjskich (Sacri Monti) Piemontu (Italia). Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 

                                                           
9 Szczegółowe analizy historycznych procesów kształtowania harmonijnego krajobrazu Rowu Krzeszowickiego 
zawiera rozprawa doktorska: Katarzyna Hodor, Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu 
krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, Kraków 2008, promotor: Anna Mitkowska; egzemplarz dostępny 

w Bibliotece Politechniki Krakowskiej. 
10 Przedstawiony tu skrót problematyki kalwaryjskiej powtórzono za tekstem publikacji: Mitkowska, Europejskie 
sacrum…2008, op. cit.; pełniejsze omówienia m.in. [w:] Anna Mitkowska, Polskie kalwarie, Wrocław 2003, passim. 
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Fundamentalną rolę, często przekładającą się na postaci panoramiczne tych obiektów 
odgrywają święte góry, tak dalece, że spora grupa kalwarii, w tym włoskich, portugalskich, 
austriackich przybiera wprost formę świętej góry (włoskie Sacro Monte). Opisywane tu obiekty 
masowo konstruowały rozległe strefy krajobrazowe stanowiące obszary pełnego sacrum, 
podlegające więc szczególnej opiece i ochronie wraz z całym ich tworzywem roślinnym. Tak 
więc w okresie końca XVI wieku w sposób ciągły do początków wieku XX na terytoriach 
europejskich powstawały święte strefy ochrony przyrody, w pełni wyprzedzające naukowe 
koncepcje dzisiejszych rezerwatów przyrody i parków narodowych. Co więcej, już w XVI wieku 
św. Karol Boromeusz jako arcybiskup Mediolanu opracował szczegółowe przepisy ochrony 
(terytorialnej) dla włoskich Sacri Monti regionu Piemontu. 
  To fascynujące zjawisko kulturowe, z punktu widzenia typologicznego mieszczące się 
w kategorii świadomego komponowania harmonijnych postaci krajobrazów kulturowo-
przyrodniczych, rozpowszechniło się we wszystkich katolickich krajach Europy Zachodniej. Do 
dziś zachowały się przykłady obiektów kalwaryjskich zakładanych w Italii, Hiszpanii, Portugalii, 
Niemczech, Austrii, Słowacji, Polsce, na Węgrzech, sporadycznie we Francji i Niderlandach. 
Mogą one współcześnie, obok swych oczywistych funkcji kultowych i wartości artystycznych, 
stanowić interesujące przykłady uzyskiwania znakomitych efektów formalnych w wymiarze 
pejzażowego ładu przestrzennego. Dodajmy, że we włoskim Piemoncie skonstruowany został 
wspomniany już wielko przestrzenny system fundacji kalwaryjskich, jako pokojowych twierdz 
wiary katolickiej, które ideowo utworzyły rozległą strefę sacrum (Światowe Dziedzictwo 
UNESCO, 2003). Do problematyki tej powrócimy w rozdziałach dotyczących manieryzmu i 
baroku. 

 
TRADYCJA MIEJSCA, REGIONALIZMY 

(podsumowania) 
 
Jak wiadomo, wszystkie kraje europejskiego kręgu kulturowego odznaczają się 

wysokim stopniem nasycenia prowincjonalnych obszarów różnorodnymi świątyńkami, często 
wysokiej klasy artystycznej. W ramach tych bogatych zasobów kulturowych istotne pozostają 
ich cechy oryginalne, związane z różnymi kulturami narodowymi, a często także z lokalnymi 
tradycjami. Utrzymanie tej właśnie różnorodności zdecyduje o pielęgnowaniu tożsamości 
stanowiącej świadectwo historycznych procesów, przemian i osiągnięć właściwym rozmaitym 
społecznościom, wytyczając równocześnie ideowe kierunki ich dalszego rozwoju. 

Przykładowo podkreślmy, że szczególnie cennym wyróżnikiem kultury polskiej 
pozostają liczne drewniane budowle sakralne, często o rodowodzie jeszcze 
średniowiecznym. Ich  rangę artystyczną doceniono w skali międzynarodowej poprzez 
wspominany już  wpis zespołu gotyckich kościółków drewnianych południowo-wschodnich 
terenów Polski na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Inną typowo polską cechą jest 
lokalizowanie kościółków jako dominanty formalno-treściowej w centrum zwartej zabudowy 
wiejskiej, otoczonej charakterystycznymi rozłogami  pól uprawnych. Porównawczo - na 
terenach Italii przeważają świątynie murowane, często kamienne, o cechach stylowych  
romanizmu włoskiego. Niektóre z nich zespolono z  ciasnymi, wspinającymi się po stokach 
wzgórz zabudowaniami osad mieszkalnych, w których materiałem budowlanym często 
pozostawały tufy wulkaniczne. Inne, dość często lokalizowano w odludnych krajobrazach, 
jako samotne znaki wiary chrześcijańskiej. Różnice regionalne zapisały się w pejzażach 
lokalnych także rozmaitością kultur rolnych właściwych różnym strefom klimatycznym (w Italii 
np. liczne gaje oliwne, winnice), a w ślad za tym różnymi widocznymi w krajobrazie liniami 
podziałów terenów z poszczególnymi odmianami upraw i granicami własnościowymi.  
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Ryc. 147, 148, 149. Różnica rangi krajobrazowej kościołów w Europie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Z lewej: panorama Nowego Sącza z dominującą rolą brył kościołów; w środku i z prawej kościoły 

wtopione w wysoką zabudowę Manhattanu. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Na marginesie odnotujmy fundamentalną różnicę traktowania bryły świątyni w 

europejskim kręgu kulturowym i kręgu amerykańskim. Ta ostatnia szczególnie mocno rysuje 
się w krajobrazie miejskim Nowego Jorku (głównie Manhattanu), gdzie nastąpiło całkowite 
odwrócenie proporcji w konstruowaniu wnętrz krajobrazowych. W realiach amerykańskich 
bryły świątyń, skalą porównywalne z europejskimi, wtłoczono jednak w zabudowania słynnych 
amerykańskich „drapaczy chmur”, tak że stanowią one drobne punkty, nic prawie nie 
znaczące akcenty i ornamenty na tle substancji budowlanej stref biznesu i luksusowego życia 
mieszkańców metropolii. 

Powracając do realiów polskich, podkreślić należy, że potężna grupa kościołów i 
innych świątyń wiejskich, a także kapliczek i cmentarzyków stanowi bogate i wartościowe 
dziedzictwo kultury. Świadomie integrowane z zastanym otoczeniem, budują one ścisłe 
związki wartości przyrodniczych z kulturowymi, stając się najczęściej fascynującą kategorią 
dzieł w istocie swojej  ogrodowych i przykładami komponowania harmonijnych postaci 
krajobrazów kulturowych, integralnie zespolonych z walorami natury. Z punktu widzenia 
osiągnięć artystycznych dają szeroki przegląd wszystkich występujących w Polsce oficjalnych 
stylów architektonicznych (od romanizmu do modernizmu) oraz tendencji sztuki ludowej. 
Treściowo wiążą się także z ważnymi wydarzeniami historycznymi ogólnonarodowymi i 
lokalnymi. Co więcej, wraz z pielęgnowaniem cech oryginalnych, całość opisywanego 
zjawiska historyczno-krajobrazowego bez reszty wpisuje się w tradycje kultury zachodnio 
europejskiej wyrastającej z osiągnięć antycznej Grecji, potwierdzając miejsce kultury polskiej 
jako kraju „Europy Środka”. 

Tabl. XI. Kościółki krajobrazów polskich stanowiące przegląd stylów architektonicznych i zapis lokalnych tradycji. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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W świetle zaprezentowanych rozważań z całą mocą należy podkreślić, że jednym z 
wątków wiodących metodyki krajobrazowej pozostawać powinna głoszona przez 
Bogdanowskiego „tradycja miejsca”11. Stanowi ona twórczą, dostosowaną do realiów życia 
końca XX w. i przyszłościowo XXI w., rozbudowę postaw projektowych znanych w ujęciu 
historycznym jako genius loci. Początkowe rozumienie jako „duch opiekuńczy miejsca” 
przyjęte w antycznej Grecji, szybko właśnie w Grecji przerodziło się w założenie projektowe, 
polegające na starannym odczytaniu cech charakterystycznych i walorów miejsca oraz 
uznanie ich za podstawę kanwy kompozycyjnej nowo tworzonego obiektu krajobrazowego. 
Zasada ta pozostawała aktualna w Imperium Rzymskim, w renesansie włoskim, w 
nowożytnym ruchu kalwaryjskim oraz w założeniach ideowych stylu angielskiego 
(krajobrazowego) XVIII-XIX wiecznej Europy.  

Należy pamiętać, że każde miejsce ma swą tradycję, krajobrazowe zapisy przemian 
historycznych, które twórczo rozwijają genius loci tworząc pejzaże harmonijne, lub 
wprowadzają przemiany negujące tendencje rozwojowe i wartości tradycyjne, zmierzając w 
konsekwencji do dewastacji krajobrazowych. Zarówno sytuacja pierwsza jak i druga stanowić 
może efekt nawarstwień żywiołowych, niekontrolowanych lub realizować świadome lecz 
błędne koncepcje projektowe. Przerwanie ciągłości genius loci boleśnie uderza w pamięć 
historyczną narodu, jego wartości i tożsamość. A w tradycji wsi polskiej, w jej historycznym 
ujęciu wiodącą rolę uzyskały obiekty architektury sakralnej (por. t. I, rozdz. I.6, s. 41 nn). 

 
ŚLADY OSADNICTWA OBRONNEGO PRZED PAŃSTWOWEGO 

(kurhany, grodziska) 
 

W wielu miejscach Polski wśród pól uprawnych, nieużytków (łąki, bagna), zagajników 
i lasów, a także stref zurbanizowanych wyłaniają się bliżej niezidentyfikowane formacje 
ziemne i kamienne, które skłonni jesteśmy klasyfikować jako miejsca uświęcone bytowaniem 
ludności z okresu przed powstaniem państwowości polskiej (z czasów pogańskich). Niektóre 
z nic zbadane i określone przez archeologów, inne czekają na staranniejsze analizy. Są to 
m.in. kurhany tj. to  rodzaje mogił, w formie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do 
półkolistego, z elementami drewnianymi, drewniano-kamiennymi lub kamiennymi, w których 
znajduje się komora grobowa z pochówkiem szkieletowym lub ciałopalnym. Pomieszczenia 
grobowe, nieraz bardzo rozbudowane, mają zwykle konstrukcję kamienną bądź drewnianą, 
czasem są kute w litej skale. Wschodnio europejskiemu słowu „kurhan” odpowiada, używane 
w językach zachodnio europejskich, określenie „tumulus” (definicja powtórzona, [za:] 
„Merkuriusz Polski”, 2017, dostęp internetowy). 

Ryc. 150, 151, 152, 153. Pradawne kurhany na terenach Polski. Od lewej: Przywóz (Ziemia Wieluńska); Lesisko 
(Ziemia Wieluńska); mapa stanowisk archeologicznych z kurhanami Ziemi Wieluńskiej (woj. łódzkie); Izbica 

Kujawska. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

 Szczególnie liczne, fascynujące i atrakcyjne krajobrazowo są specyficznie polskie 
gródki (grodziska) wczesno średniowieczne (a nawet prehistoryczne), których ślady wyłaniają 
się w miejscach odludnych, często wśród pól uprawnych całego kraju. Niektóre regiony 
przebadane zostały już przez archeologów, np. terytoria Górnego Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego, Pomorza Środkowego, Ziemi Wieluńskiej. Obiekty zidentyfikowane wskazują 
na zakładanie zwartych niewielkich osad otoczonych wałami ziemnymi i fosami, często z 
kamiennymi budowlami obronnymi w wewnętrznym obszarze grodziska. Najstarsze z nich 

                                                           
11 Fragment tekstu (z drobnymi zmianami) powtórzony [za:] Mitkowska, Architekt krajobrazu…, op. cit., s. 83 n. 
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datowane są na epokę brązu i żelaza, charakterystyczne były zwłaszcza dla kultury łużyckiej. 
Wiele pochodzi z okresu poprzedzającego powstanie państwowości polskiej, z  VII – X w., inne 
poprzedzały (XII – XIII/XIV w.) budowę murowanych zamków Władysława Łokietka i 
Kazimierza Wielkiego. Ślady ich ukształtowania skryte są zazwyczaj pod powierzchnią 
gruntów i w związku z tym w terenie rysują się ledwo widocznie. O ich dawnym istnieniu 
świadczą widoczne na powierzchni drobne ukształtowania terenu i rozkład dzisiejszej 
spontanicznej roślinności. Tworzą one całą gamę tajemniczych, atrakcyjnych pejzażowo 
znaków krajobrazów otwartych, godnych dostrzeżenia, zachowania i utrzymania w obecnym 
stanie. 

Ryc. 154, 155, 156, 157, 158. Niektóre grodziska Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Od lewej: Biadacz 
(VII – V w. przed Chr.); Grodziec (VII w.); Koziegłowy (XIV w.); Laskowice (XIII/XIV w.); Naczęsławice (VII w.). 

Fotografie, [z:] Wojciech Gorgolewski, Eugeniusz Tomczak, Grodziska Górnego Śląska z Zagłębia Dąbrowskiego 
z lotu ptaka Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, Generalny Konserwator Zabytków, Oddział 

Katowicki Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Katowice 1996, ilustracje do konkretnych 
miejscowości, w układzie alfabetycznym 

 
3. Urbanistyka średniowieczna 

 
Do najwybitniejszych, trwałych osiągnięć średniowiecza należy szeroko zakrojona 

aktywność na polu urbanistycznym. Przypomnijmy w tym miejscu, że tę długotrwałą epokę 
kulturowo-polityczną ograniczają dwie doniosłe w swych konsekwencjach cywilizacyjnych 
daty: upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego (476) oraz zaniku Wschodniego Cesarstwa 
Rzymskiego (Bizancjum; 1453), więc okresu od schyłku V wieku do końca XV wieku. Rozpad 
Imperium Zachodniego w skali urbanistycznej przełożył się na długotrwałe procesy 
dezurbanizacyjne, zanikanie rzymskich ośrodków miejskich. Stopniowo w ciągu VI – IX w. 
krystalizował się nowy ład polityczny na kontynencie europejskim, kształtowały się państwa 
narodowe z wyrazistą rolą ludów włoskich, francuskich, germańskich i słowiańskich. 
Długotrwałe procesy tworzenia nowego porządku politycznego „Starego Kontynentu” około X 
wieku doprowadziły do stabilizacji i rozkwitu gospodarczego, a w ślad za tym do rozwoju 
licznych ośrodków miejskich jako centrów gospodarczych i komunikacyjnych. Za szczytowy 
okres kształtowania urbanistyki średniowiecznej uznawany jest przedział czasowy od 1050 – 
1350 toku. To wtedy formowały się cechy charakterystyczne miast, w znaczącym stopniu 
przejęte przez epoki późniejsze. Miasta średniowieczne stawały się indywidualnymi 
jednostkami życia społecznego, wychodzącymi poza ramy formalne instytucji państwowych. 
Tworzyły specyficzne środowisko mieszkaniowe stanowiące o oryginalnej tożsamości ludności 
lokalnej, kultywującej swoje tradycje i obyczaje, zachowywane często do dzisiaj, budujące 
trwałe podstawy dla kultur poszczególnych narodów europejskich. 

 

Ryc. 159, 160, 161. Warowne miasta średniowieczne. Od lewej: Avila w Hiszpanii; Cittadella (Padwa) w Italii; 
Carcassonne we Francji. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Miasta średniowieczne, zrazu niewielkie, powstające jako ośrodki rzemiosła i handlu, 
a także upraw roli na okolicznych polach, w pierwszym rzędzie zaspokajały potrzeby 
bezpieczeństwa ich mieszkańców. Masowo więc powstawały osady ufortyfikowane, 
otaczane zwartymi kordonami wysokich murów obronnych. W tych kształtowano liczne bramy 
wprowadzające do wnętrza terenów zabudowanych. W wymiarze krajobrazu otwartego 
powstawał więc efekt pełnej izolacji miasta od otoczenia, od rozległych krajobrazów 
okolicznych. Mury miejskie, stopniowo wzmacniane i rozbudowywane, w połowie XV wieku, 
wraz z rozpowszechnieniem broni palnej traciły dotychczasowe cechy obronności. Były więc 
przebudowywane dalej z uwzględnieniem nowych zasad sztuki wojennej. Często zakładano 
kolejne pierścienie niskich, bastionowych obwarowań o charakterze renesansowym, 
sygnalizujących nadejście nowej epoki urbanizacyjnej.    

Ryc. 162, 163, 164. Oryginalne mury obronne miast średniowiecznych. Od lewej: Monteriggioni (Toskania); 
Paczków (Polska); Este (Veneto). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Do dzisiaj tylko w niektórych miasteczkach Italii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, a także w 

Polsce (por. ryc. 159 - 164) przetrwały oryginalne mury średniowieczne, stanowiąc świadectwo 
rozwoju technik obronnych epoki, a obecnie pozostając wielką atrakcją turystyczną. 
Przeważająca część tej kategorii fortyfikacji była wyburzana w ciągu XIX wieku jako element 
budowlany utrudniający rozwój „nowoczesnego” miasta. W miejscu ich przebiegu, po 
splantowaniu terenu zakładano zazwyczaj pierścieniowe systemy zieleni miejskiej, ciągów 
spacerowych potocznie nazywanych plantami. Do najciekawszych rozwiązań tego typu należy 
Ring Wiedeński, czy nasze Planty Krakowskie. Atrakcyjnie kształtuje się sytuacja w Paczkowie 
(Śląsk Opolski), gdzie pasmo plant urządzono na zewnątrz zachowanych w całości, 
pochodzących z XIV wieku murów obronnych.  

 

Tabl. XII. Niektóre przykłady plant związanych z fortyfikacjami miast historycznych (przykłady wedle podpisów). 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Miasta średniowieczne rozwijały się na wcześniejszych układach wiejskich, a także 
na pozostałościach warownych obozów rzymskich (catrum romanum). Wiele powstawało na 
„surowym korzeniu”, jako zakładane od podstaw, na gruntach wolnych, w miejscach 
dogodnych dla życia i aktywności mieszczańskiej. Przy wyborze lokalizacji na plan pierwszy 
wysuwał się czynnik obronności wynikający z dogodnych uwarunkowań topograficznych. 
Zasiedlano więc niedostępne mokradła, brzegi rzek i jezior, zbocza skalistych i łagodniejszych 
gór panujących nad otaczającymi je równinami. Zakładano je też przy ważnych traktach 
komunikacyjnych. 

Na dawnych terytoriach Imperium Rzymskiego, więc we Włoszech, południowej 
Francji, w części Niemiec i w Anglii oraz nad Dunajem wykorzystywano masowo rumowiska 
wspominanych już obozów rzymskich. Zachowywano więc układ regularnego prostokąta 
przeciętego dwoma głównymi, prostopadłymi arteriami komunikacyjnymi, z obszarami kwater 
zabudowy zwartej. Nowe miasta średniowieczne wyrastały na tych rzymskich szkieletach 
planistycznych, z których wiele widocznych jest w układach siatki ulic współczesnych miast 
(por. t. I, rozdz. VII.5, s. 270 nn; s. 273, ryc. 398 - 402). Wykorzystywano również zachowane 
fragmenty obwarowań (mury, bramy), a nawet niektóre rzymskie zabudowania. Model ten stał 
się podstawą mediewalnych układów szachownicowych.  

Ryc. 165, 166, 167, 168. Średniowieczne centra niektórych miast europejskich powstałych na pozostałościach 
castrum romanum.  Od lewej: Wiedeń, Turyn, Awinion (z nałożeniem układu organicznego), Aosta. Ryc. 167, [z:] 
Tołwiński, op. cit., po s. 90, ryc. 52. Pozostałe plany skopiowane z INTERNETU. Kolorem czerwonym oznaczono 

obszar castrum romanum 

Ryc. 169, 170, 171, 172. Miasta średniowieczne o charakterze organicznym, nieregularnym. Od lewej: 
San Giminiano (Toskania), plan miasta; San Giminiano, współczesna panorama z widocznym 

izolowaniem od otoczenia; plan średniowiecznego centrum Wilna (Litwa); widok „z lotu ptaka” na 
średniowieczne centrum Wilna. Ilustracje skopiowane z INTERNETU  

 
Równie dużo miast, zwłaszcza tych formowanych z wcześniejszych osad wiejskich 

przybierała charakter nieregularny, spontaniczny. W tych pozornie przypadkowych układach 
ulic pojawiał się pewien ład konstrukcyjny sprowadzający się do segregacji ruchu na kołowy i 
pieszy, oraz wytyczanie obszarów przestrzeni publicznych. Miasta te, zwłaszcza zakładane na 
stromych stokach górskich, zyskiwały charakter malowniczości i organicznego zespolenia ze 
skomplikowanym ukształtowaniem terenu. Ostatecznie więc w sensie typologicznym w 
urbanistyce wieków średnich zarysowały się z jednej strony układy mocno zgeometryzowane, 
w odmianach: jednoosiowej, krzyżowej i szachownicowej. Z drugiej strony licznie 
rozpowszechniały się układy nieortogonalne o charakterze zdecydowanie organicznym i 
spontanicznym. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że potocznie uznaje się, że 
charakterystyczną postacią miast epoki średniowiecznej były ortogonalne układy 
szachownicowe, które w obrysach zewnętrznych, zgodnie z sytuacją topograficzną zyskiwały 
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obrysy rozczłonkowane, nieregularne (porównywalnie z tradycjami greckimi). Tymczasem 
równie często, zwłaszcza w terenach górzystych Italii, południowej Francji, Hiszpanii, 
Portugalii zakładano miasta o rozplanowaniach całkowicie nieregularnych, nieortogonalnych, 
z rozkładem ulic podyktowanym górską rzeźbą terenu.     

Tabl. XIII. Schematy planistyczne miast średniowiecznych; [za]: Tołwiński, op. cit,; układy ortogonalne, s. 121, 
ryc. 79; układy organiczne, s. 96, ryc. 57 

 
W całym bogactwie urbanistycznego dziedzictwa średniowiecza europejskiego za 

najbardziej reprezentatywne uznaje się miasta kształtowane w Italii i na terenach południowej 
Francji (oraz Hiszpanii, Niemiec). Formy ich krystalizowały się w X i XI wieku rozkwitając do 
wieku XIII, XIV. I choć epoka renesansu (w Italii od początku XV wieku, a nawet wieku XIV) 
przyniosła nowe spojrzenie na kształtowanie krajobrazów miejskich to urbanistyczne 
interwencje epoki odrodzenia mocno osadzone były w zastanej sytuacji miast 
średniowiecznych. Funkcjonalnie związane z czynnikami gospodarczymi, obronności i 
komunikacyjnymi w postaciach pejzażowych odznaczały się harmonijnym wkomponowaniem 
w zastany krajobraz, perfekcyjnością panoram zewnętrznych i ścisłym związaniem z biegami 
rzek, z licznymi przeprawami mostowymi o wysokiej jakości technicznej i estetycznej.  

Ryc. 173, 174, 175, 176. Charakterystyczne miasteczka śródziemnomorskie epoki średniowiecza. Od lewej: Asyż 
(Umbria), plan miasta i fasada bazyliki św. Franciszka; fragment zabudowy miejskiej Sieny (Toskania), w rejonie 

katedry; miasteczko Vence we Francji; hiszpańskie miasteczko Albarracin. Plan Asyżu, [z:] Tołwiński, op. cit., 

s.58, ryc. 22; fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Każde miasto średniowieczne zyskiwało swój indywidualny charakter wynikający z 

lokalnych sytuacji przyrodniczych oraz z miejscowych tradycji kulturowych, a także bieżących 
potrzeb politycznych. Cała gama szczególnie wartościowych miast epoki opisana została 
indywidualnie m.in. przez Tadeusza Tołwińskiego i Tadeusza Wróbla w ich historiach 
urbanistyki (por. bibliografia). My zatrzymamy się na pewnych cechach wspólnych i zjawiskach 
kompozycyjnych obejmujących całą złożoność tych przykładów jednostkowych. I tak do 
jednego z naczelnych dokonań urbanistyki średniowiecznej należy wydobywanie w strukturach 
miejskich wyrazistego ładu użytkowego, odpowiadającego na potrzeby różnych funkcji 
przypisanych tym przestrzennym organizmom osadniczym.  Wśród głównych funkcji miasta 
średniowiecznego znalazły się: 1. mieszkalnictwo; 2. obronność; 3. rzemiosło (produkcja); 4. 
rolnictwo (produkcja); 5. wymiana handlowa i kontakty handlowe; 6. centrum władzy i życia 
publicznego; 7. centrum religijne (kultowe, pielgrzymkowe); 8. ośrodek kultury i nauki; 9. 
komunikacja wewnętrzna i tranzytowa. 
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Ryc. 177, 178, 179. Schematy planistyczne miast średniowiecznym z terenów Polski z podkreśleniem (kolor 
czerwony) traktów komunikacyjnych tranzytowych. Od lewej: Chełmno, miasto krzyżackie; Przemyśl; Kazimierz 

nad Wisłą. Plany, [z:] Tołwiński, op. cit., s. 143, ryc. 100; s. 130, ryc. 85; s. 133, ryc. 89 
 
Kanwę planistyczną miasta kształtowano na starannie wytyczonych traktach 

komunikacyjnych podzielonych hierarchiczne na ciągi ulic głównych i pobocznych. Szerokie 
trasy tranzytowe wprowadzano przez główne bramy miejskie do centrum zabudowy, do placów 
targowych (rynki miast średniowiecznych). Nawet w terenach górzystych wytyczano je z 
uzyskiwaniem minimalnych spadków ich przebiegu. Całość struktury zabudowy dzielono na 
kwartały wyznaczane wąskimi, prostokreślnymi lub krętymi uliczkami doprowadzającymi 
mieszkańców do swoich domostw. Dominował w nich ruch pieszy. W terenach górskich uliczki 
te zyskiwały często bieg tak dalece stromy, że różnice terenu pokonywano schodami 
terenowymi, często zajmującymi całą szerokość traktu pieszego. Do dziś stanowią one 
szczególnie malownicze scenerie miejskich wnętrz decydujących o specyficznym ich nastroju 
i wdzięku. 

Ryc. 180, 181, 182, 183, 184. Uliczki średniowiecznych miast śródziemnomorskich. Od lewej: Volterra (Toskania); 
Pals (Katalonia, Hiszpania); Budva (Montenegro, Czarnogóra); Luksemburg; Orvieto (Umbria). Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 
Ważniejsze ulice miasta prowadziły dogodnymi trasami bezpośrednio do 

usytuowanego w centrum miasta rynku, tj. głównego placu targowego, na którym toczyło się 
gospodarczo-handlowe życie miasta. Wnętrze placu wypełniały prowizoryczne kramy, a w 
miastach większych wznoszono wielkie hale targowe (sukiennice). Równocześnie mieściły się 
tu siedziby władz miejskich (ratusze) i odbywały okolicznościowe uroczystości, a boki placu 
zajmowały kamienice najbogatszych mieszczan. Bezpośrednio przy rynku, ale zazwyczaj poza 
jego płytą wznoszono główny kościół parafialny (por. ryc. 177), także klasztory.  
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Ryc. 185, 186, 187. Usytuowanie rynków (podkreślenie czerwone) w strukturze zabudowań miasta 
średniowiecznego. Od lewej: Perugia (Italia); Kamieniec Podolski (kresy wschodnie Polski, obecnie Ukraina); 

Montauban (Francja). Plany, [z:] Tołwiński, op. cit., s. 63, ryc. 26; s. 103, ryc. 65; s. 106, ryc. 67 
 

W pobliżu rynku głównego, zwłaszcza w miastach większych powstawało kilka 
pomocniczych, specjalistycznych placów targowych, przeznaczonych dla handlu solą, 
ziemiopłodami, targowiska świńskie, końskie, rybne, sienne. Dalej sytuowano spichrze, 
browary, składy materiałów, młyny, a całkowicie peryferyjnie, zwykle już poza murami 
miejskimi, także szpitale. We wszystkich zachowanych do dzisiaj miastach średniowiecznych 
rynki w dalszym ciągu pełniły funkcję centrum życia miejskiego, a ich staranna architektura 
tworzyła scenerie atrakcyjnych „wnętrz” urbanistycznych. 

Ryc. 188, 189, 190, 191. ”Wnętrza” urbanistyczne rynków miast średniowiecznych. Od lewej: San Giminiano 
(Toskania); Vernasca (Emilia Romagna); Kraków; Bergamo (Lombardia). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Domy mieszkalne wznoszono wokół placów i wzdłuż ulic miejskich. Przyjmowano, 

zgodnie z podziałem powierzchni miasta na działki budowlane (kurie) porównywalną 
szerokość poszczególnych domostw. Te, zrazu powtarzające schematy wiejskie, szybko 
przekształciły się w ciągi kamienic przylegających bezpośrednio do siebie. Zwracane ścianami 
szczytowymi do wnętrz miejskich (place, ulice) tworzyły ich specyficzne ściany, początkowo w 
stylistyce romańskiej a ostatecznie gotyckiej. Działki były wąskie, szerokości 6 – 10 m, a z 
czasem dzielone były nawet na połowę (pół kurie). Kamienice przylegały bezpośrednio do linii 
ulicznej, a na tyłach budynków urządzano podwórza gospodarcze, niekiedy z niewielkimi 
ogrodami. W miarę rozwoju miasta zabudowywano także tylne części działek oficynami i 
budynkami pomocniczymi. Tak w tej ciasnej zabudowie powstawały większe kwartały 
ograniczone poszczególnymi ulicami, przybierające kształty prostokątne lub w przypadkach 
skomplikowanej topografii, wieloboczne. Porządek działek i kwartałów zabudowy przetrwał 
przez kolejne stulecia, aż do dzisiaj, generując współcześnie wiele problemów dotyczących 
jakości życia mieszkańców centrów o rodowodzie średniowiecznym.   

Ryc. 192, 193, 194. Plany miast średniowiecznych z widocznymi podłużnymi działkami i z kwartałami zabudowy. 
Od lewej: Kalisz, Łowicz, Lublin. Kalisz i Lublin skopiowane z INTERNETU; Łowicz, [z:] Tołwiński, op. cit., s. 127, 

ryc. 84 
 
Organizmy miejskie, oprócz domów mieszkalnych wyposażone w wiele budowli 

monumentalnych takich jak ratusze, sukiennice, kościoły, klasztory, uniwersytety, często 
przyjmowały na siebie  coraz to bardziej wzrastającą rolę społeczną i polityczną. W miarę 
bogacenia się, te zrazu samodzielne ośrodki osadnicze przyciągały uwagę feudalnych 
władców, książąt, do których należały grunty przeznaczone pod ich budowę. Stawały się więc 
one węzłami obronnymi o znaczeniu ponadlokalnym. Powstawały potężne fortyfikacje (por. s. 
272 n, oraz s. 245 nn), którym podporządkowywano układy ulic wewnętrznych biegnących do 



 

278 
 

poszczególnych bram miejskich, furt i baszt. Na zewnątrz miasta powstawał (lub istniał już 
wcześniej), górujący nad miastem zamek połączony z nim specjalnym dogodnym traktem 
komunikacyjnym.  Całość zabudowań, mieszkalnych i monumentalnych oraz ważne „wnętrza” 
urbanistyczne układały się w zwartą całość panoramiczną (por. s. 249 nn) zdecydowanie 
podkreślaną kordonem murów obronnych szerokości kilku metrów i wysokości ponad 10 m, a 
pierścień obwarowań często zrastał się ze wspomnianą bryłą zamku zewnętrznego.  

Ryc. 195, 196, 197. Miasta jako warowne centra polityczne. Od lewej: panorama Przemyśla ikonografia wg 
Brauna); plan Mediolanu z poł. XII w.; widok Florencji średniowiecznej (ikonografia z epoki). Ryc. 195, [z:] 

Tołwiński, op. cit., s. 131, ryc. 86; pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 198, 199, 200, 201. Miasta średniowieczne różnej wielkości. Od lewej: Paryż w 1577 roku; widok Pizy 
(ikonografia historyczna); panorama Norymbergi (ikonografia historyczna); miasteczko Castelvecchio Calvisio. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Terytoria otoczone murami zakreślano stosownie do planowanej wielkości 

konkretnego miasta. Przeważały miasta niewielkie, przeznaczone dla kilku do kilkunastu 
tysięcy mieszkańców. W narysie zewnętrznym prostokątne, wieloboczne lub owalne 
zajmowały obszary o średnicach około 400 do 800 m. W obrębie murów obronnych 
pozostawiano niezabudowaną rezerwę terenów, która często wystarczała ośrodkowi 
miejskiemu aż do XVIII w. (np. w Kolonii, Wiedniu). Gdy obszary miejskie wypełniały się 
zabudową do granic możliwości terenowych, zakładano miasta kolejne, w bezpośrednim 
sąsiedztwie poprzedniego, tak jak miało to miejsce np. w Krakowie, gdzie obok układu 
lokacyjnego (prawa miejskie) w XIII w., w ciągu XIV wieku powstał Kazimierz i Kleparz. W 
niektórych miastach, tych o większym znaczeniu ponadregionalnym stopniowo budowano 
kolejne rozleglejsze pierścienie murów obronnych, m.in. w Paryżu, Awinionie. 

 

Ryc. 202, 203, 204. Miasta z podwójnym pierścieniem murów obronnych. Od lewej: Paryż w 1577 roku; schemat 
starszego przebiegu murów obronnych w Paryżu; Awinion z podwójnymi fortyfikacjami. Ryc. 201, 203, 

skopiowane z INTERNETU; ryc. 204, [z:] Tołwiński, op. cit., po s. 90, ryc. 52 
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4. Miasta średniowieczne w Polsce 
 

Początki osadnictwa na ziemiach polskich sięgają głęboko w historię, w okres dwóch 
tysięcy lat przed Chrystusem.  Za najstarszą, odkrytą przez archeologów warowną osadę 
uznawany jest Biskupin (woj. kujawsko-pomorskie) datowany na V w. przed Chr. (por. rozdz. 
II.1, s. 86). Reprezentował on typ kultury materialnej nazywanej łużycką. Gród ten, w całości 
drewniany usytuowany był na wyspie i odznaczał się wyraźną regularnością rzędów 
zabudowy. Nieopodal rozwinął się rywalizujący z Biskupinem gród w Izdebnie. Ze źródeł 
historycznych X i XI w., a więc z początków naszej państwowości wynika, że główne ośrodki 
osadnicze kształtowały się wokół Krakowa (państwo Wiślan) i Gniezna (państwo Polan). 
Powstawały też zespoły miejskie w Poznaniu, Kruszwicy, Kaliszu. Kronikarze opisujący 
terytoria młodego państwa polskiego, rozciągającego się między Odrą a Bugiem, 
ukształtowanego staraniem Mieszka I, wspominają o różnych typach osad: urbs, civitas, 
castrum, castellum. Miejscowości określane mianem civitas były miastami w znaczeniu 
topograficznym. W sensie prawnym stawały się nimi dopiero po nadaniu im uprawnień 
samorządowych (lokacje miast). 

Ryc. 205, 206, 207. Wczesne osadnictwo na terytoriach Polski. Od lewej: osada w Biskupinie; ślady osady  
w Izdebnie; średniowieczne centrum Kalisza (XIII w.), miasto istniejące od poł. IX w. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 

Na naszych ziemiach charakterystyczne było zjawisko ciągłości osadniczej. Z 
najstarszych osad powstawały miasta-podgrodzia składające się z obronnego grodu będącego 
siedzibą władcy lub kasztelana (zarządcy ziemskiego) i z także obronnego podgrodzia, 
złączonego z zamkiem. Miasta-podgrodzia powstawały zazwyczaj w miejscach naturalnie 
trudno dostępnych: na wyspach (Wrocław), na wzgórzach (Wawel, Niemcza), przy 
przeprawach przez rzeki (Poznań, Opole), oraz na skrzyżowaniach ważnych szlaków 
handlowych. W połowie XII wieku pojawiły się osady targowe, powiązane z siecią dróg 
lokalnych i tranzytowych. Ostatecznie rozwinięte miasta średniowieczne kształtowały się 
zarówno z podgrodzi (np. Kraków) jak i z rozwijających się w XII, XIII wieku osad targowych 
(np. Opole). Zrazu zasiedlane przez ludność lokalną, szybko zaczęły przyjmować także 
przybyszów innych narodowości. Tylko w niektórych miastach rezygnowano z wcześniejszego 
usytuowania na rzecz poszukiwania wygodniejszych warunków topograficznych dla rozwoju 
miasta (Kalisz, Strzegom). Grupę najmniej liczną stanowiły ośrodki miejskie nie mające tradycji 
wcześniejszych, zakładane na tzw. surowym korzeniu, wzorujące się w kompozycji ogólnej na 
obiektach już istniejących. W połowie XIII w., na skutek niszczycielskiego najazdu Mongołów 
(Tatarów, 1241) nastąpiło wyludnienie miast i wsi, powstał kryzys osadniczy. 
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Ryc. 208, 209, 210. Wczesne osady miejskiej. Od lewej: układ urbanistyczny Niemczy; rozplanowanie Sobótki 
(widok „z lotu ptaka”); układ urbanistyczny Środy Śląskiej (ikonografia Bernarda Wernhera, XVIII w). Ilustracje 

skopiowane z INTERNETU 
 
Po okresie zniszczeń wojennych powstał ruch stopniowego ponownego zasiedlania 

zdewastowanych osad, do których sprowadzano kolonistów z krajów sąsiednich, głównie z 
Niemiec. Ci przynieśli ze sobą modele organizacji miast zakładanych na „prawie niemieckim”. 
Prawo to ostatecznie wystąpiło na naszych terenach w kilku odmianach: prawa lubeckiego, 
magdeburskiego, średzkiego, chełmińskiego. Najintensywniej ruch kolonizacyjny i zakładanie 
miast lokowanych na wybranym „prawie” wystąpił w 2 połowie XIII i w XIV wieku. Powstawały 
autonomiczne gminy podlegające księciu, miasta książęce i królewskie, biskupie prywatne. Te 
ostatnie intensywniej rozwijały się od XV – XVIII w. 

W toku organizacji miast lokacyjnych kształtował się system zarządzania miastem, jego 
administracją i handlem, powoływano rady miejskie, kształtowano rozbudowany system 
sądowniczy. Rzemieślnicy i kupcy zakładali swoje korporacje (cechy), które przyjmowały na 
siebie także obowiązki obrony miasta. Wewnętrzna organizacja miasta znajdowała swoje 
odzwierciedlenie w jego rozplanowaniu, architekturze i sylwecie. Wśród ważniejszych miast 
średniowiecznych naszych terytoriów wymieniane są m.in.: Środa Śląska, Wrocław, Poznań, 
Kraków (i Kazimierz), Kalisz, Strzelin, Lublin, Toruń, Warszawa, Gdańsk, Lwów, Wilno. Bliższe 
opisy wymienionych ośrodków urbanistycznych  zaprezentował Tadeusz Wróbel, Zarys historii 
budowy miast, Wrocław 1971; s. 164 nn. 

Ryc. 211, 212, 213, 214. Miasta średniowieczne z terenów Polski. Od lewej: Poznań (ikonografia historyczna); 
Poznań, plan miasta; Strzelin, widok (ikonografia Bernarda Wernhera, XVIII w); makieta rekonstrukcyjna Lublina. 

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 
W ramach wszystkich miast polskich miejsce wiodące zajmuje Kraków 

średniowieczny. Powtarzając za Tołwińskim, op. cit. s. 155 n stwierdzić należy, że jedno z 
najbardziej dojrzałych i pełnych założeń urbanistycznych w Europie o typie szachownicowym 
powstaje i rozwija się na ziemiach polskich i staje się pierwszą stolicą Rzeczypospolitej. 
Powolne i kolejne oddziaływanie poszczególnych czynników urbanistycznych tworzy w 
Krakowie zwarty łańcuch objawów bogatego rozwoju organizmu miejskiego. Poszczególne 
jego funkcje rozwijają się w pełni przed naszymi oczyma i pozostawiają w mieście, jako całości, 
i w różnych jego fragmentach doskonale skrystalizowany obraz i dokument wzajemnego 
oddziaływania różnych czynników w dziedzinie odwiecznych dążności ludzkich – ochrony bytu 
i stworzenia mieszkania.  Począwszy od budowy groźnego w swej niedostępności grodu na 
skalistym wzgórzu Wawelu w zamierzchłych czasach Średniowiecza, a kończąc na 
przepysznym rozkwicie renesansowej stolicy mamy przed sobą długi szereg rozwojowy 
budowy miasta, wręcz klasyczny w swej prostocie i przejrzystości. 

Ryc. 215, 216, 217. Kraków. Od lewej: Rynek Główny z widokiem na sukiennice i kościół Mariacki; widok „z lotu 
ptaka” na centrum średniowieczne; panorama Wawelu od strony Wisły. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Warunki topograficzne odegrały ważną rolę w kształtowaniu i rozwoju Krakowa. Od 
najdawniejszych czasów prasłowiańska osada rozwijała się w dolinie rzeki Wisły i jej 
dopływów, na styku trzech krain geograficznych: Pogórza Karpackiego, Wyżyny Małopolskiej 
i Niziny Nadwiślańskiej w tzw. Bramie Krakowskiej. Zabudowa wznoszona wśród mokradeł i 
bagien w rozlewisku Wisły, Rudawy, Prądnika i Wilgi obfitująca w liczne pagórki i wiele skałek 
wapiennych w naturalny sposób zyskiwała charakter obronny. Okoliczne urodzajne gleby 
sprzyjały rozwojowi rolnictwa, a zasoby ród żelaza oraz różnych minerałów, metali, soli gliny i 
kamienia budowlanego, a także dostatek drewna sprzyjały kształtowaniu się ważnego centrum 
osadniczego. Najstarsze ślady osadnicze pochodzące z epoki paleolitu odkryto na wzgórzu 
Wawelskim, a ciągły, nieprzerwany rozwój siedzib ludzkich trwał tutaj od epoki neolitu 
doprowadzając do powstania średniowiecznego centrum miejskiego. Nowsze badania 
archeologiczne potwierdziły istnienie prehistorycznego ośrodka o charakterze przemysłowym, 
z produkcją  w zakresie garncarstwa, hutnictwa, kowalstwa, odlewnictwa. Znaleziono też na 
obszarze Krakowa monety rzymskie świadczące o ożywionych kontaktach handlowych osady 
przed krakowskiej z Imperium Rzymskim. 

Ryc. 218, 219, 220. Ślady osadnictwa prehistorycznego w Krakowie. Od lewej: grób, ze zbiorów Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie; kopiec Kraka (Krakusa); fragment ekspozycji w ogrodzie Muzeum 

Archeologicznego w Krakowie. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Potwierdzone historycznie informacje o istnieniu u stóp twierdzy wawelskiej miejskiej 

osady w Krakowie sięgają roku 965. Wiadomo, że rozwijał się tu ważny ośrodek handlowy 
leżący na szlakach komunikacyjnych, jednym z Koszyc do Torunia i Bałtyku oraz dalej do 
Flandrii, drugim łączącym Bawarię z Rusią i Krymem. Rozrastał się więc Kraków jako centrum 
kontaktów handlowych między południem a północą oraz zachodem a wschodem. Najstarsze 
w Polsce „prawo składu” stało się podstawą bogactwa mieszczan krakowskich i rozkwitu 
rzemiosła. W sensie politycznym miasto rozwijało się od początków państwowości polskiej 
wchodząc w skład terytoriów objętych rządami Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Wiek XI stał 
się okresem intensywnego rozwoju miasta, w tym licznych prac budowlanych i fortyfikacyjnych 
na Wawelu. Biskupstwo krakowskie (rok 1000) podniosło dodatkowo rangę Wawelu i miasta, 
a fragmenty pierwszej katedry romańskiej świadczą o stosunkach artystycznych Polski z 
Saksonią skąd wywodziła się panująca wtedy niemiecka dynastia cesarska. Faktyczny 
stołeczny charakter Krakowa utrwalił się za panowania Kazimierza Odnowiciela (1038 – 1058). 
Nasiliły się wtedy kontakty z wielkimi centrami kultury europejskiej: Francją, Włochami, 
Niemcami, a Kraków podkreślał prymat ziemi krakowskiej w polskim organizmie państwowym. 
W czasach Władysława Hermana (1079 – 1102) wzniesiono drugą katedrę na Wawelu. 
Świadectwa archeologiczne z tego okresu potwierdzają stosowanie nazwy Cracov. 
Ugruntowanie stołecznej rangi Krakowa (i ziemi krakowskiej)  nastąpiło w czasach Bolesława 
Krzywoustego (1102 – 1138). Księciu Henrykowi Brodatemu (1234 – 1238) przypisuje się 
pierwszą lokację Krakowa (na prawie polskim). Istniała już wtedy osada miejska na obszarze 
dzisiejszego Rynku Głównego i przylegających do niego ulic. Powstało szereg osiedli 
rzemieślniczych i targowych. W 1 połowie XIII wieku Kraków jako samodzielne miasto rozrastał 
się w szybkim tempie. Prace podjęte przez Henryka Brodatego, a kontynuowane przez 
Henryka Pobożnego (1238 – 1241) przerwane zostały najazdem Tatarów z 1241 roku, kiedy 
to miasto uległo daleko idącemu zniszczeniu. W stosunkowo krótkim czasie Kraków 
podźwignął się z ruin, a Bolesław Wstydliwy (1243 – 1279), książę krakowski i sandomierski 
w roku 1257 nadał  miastu akt lokacyjny, wzorowany na przykładach zachodnio europejskich 
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i konkretnie Wrocławia. W konsekwencji tej decyzji nastąpiła rozbudowa Krakowa, w 
zachowanym do dziś średniowiecznym układzie urbanistycznym. Miasto posiadało blisko 1 km 
długości (oś miasta od Bramy Floriańskiej do Wawelu) oraz niespełna 800 m szerokości, 
wszystko ujęte dziś pierścieniem plant Krakowskich. 

Ryc. 221, 222, 223. Kraków. Od lewej: przed lokacyjne rozplanowanie miasta (kolor czerwony); współczesny plan 
miasta w obrębie plant, z zachowanym lokacyjnym układem ulic; fragment centralny widoku z kroniki Schedla. 

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 
W Krakowie lokacyjnym powstał mocno rozbudowany, regularny plan szachownicowy, 

który uwzględniał istniejący już trakt komunikacyjny (obecna ulica Grodzka) i dawniej 
wzniesione kościoły (św. Wojciecha, NMP), stanowiąc trwały szkielet urbanistyczny. 
Wspomniany trakt odrywał istotną rolę miastotwórczą prowadząc od Wawelu na północ ku 
Wielkopolsce i na północny-wschód ku Mazowszu. W centrum miasta ukształtowano wielkich 
rozmiarów umiarowy kwadratowy rynek (200 m x 200 m) z wybiegającymi z każdego boku 
trzema ulicami. Jedna tylko z ulic, w południowo-wschodnim narożniku nie została wytyczona. 
Całość układu urbanistycznego ujęto podwójnym pierścieniem murów obronnych z 45 z 
czworobocznymi basztami o zaokrąglonych narożnikach. Na uwagę zasługuje obronna 
siedziba wójta krakowskiego wzniesiona na niewielkim wzgórzu przy wschodniej linii murów 
(tzw. Gródek). Początkowo w kierunku południowym układ szachownicowy sięgał po 
zabudowania klasztorów: dominikanów i franciszkanów, a bagienne obszary pod wzgórzem 
wawelskim pozostały niezabudowane. W czasach Władysława Łokietka ok. 1311 roku po 
osuszeniu przyłączono je do zabudowy krakowskiej, co stworzyło charakterystyczne 
wydłużenie planu w kierunku Wawelu, pomiędzy ulicami Grodzką i Kanoniczą. Obszar miasta 
podzielono na regularne bloki ujęte poszczególnymi ulicami oraz na wąskie parcele. Przy 
rynku mieściły się główne sklepy (kramy), tu koncentrowało się życie handlowe miasta. Na 
płycie rynku powstały sukiennice oraz wzniesiono budynek ratusza. Sam rynek zyskał 
charakter zwartej kompozycji architektonicznej pełniącej rolę „salonu” urbanistycznego. 
Staranność jego zakomponowania spowodowała, że wnętrze rynkowe wyprzedziło swoją 
epokę, zapowiadając renesansowe koncepcje placów miejskich harmonijnie, z wielką 
dbałością estetyczną kształtowanych. Tuż przy rynku zachował się kościół Mariacki, który wraz 
z niewielkim placykiem stanowił pozostałość dawnej, przed lokacyjnej osady. Zabudowa 
mieszkaniowa, początkowo drewniana, w połowie XIV wieku w przeważającej części była 
murowana, z kamieniczkami gotyckimi, a struktura miejska wypełniona była licznymi 
kościołami i klasztorami. Ostatecznie w Krakowie powstał  jeden z najbardziej jednolitych w 
skali ogólnoeuropejskiej wielki pomnik urbanistyki średniowiecznej, który w 1978 wśród 
pierwszych 12 obiektów wpisany został na powstałą wtedy Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.  

Ryc. 224, 225, 226. Kraków współczesny w obrębie miasta średniowiecznego. Od lewej: Rynek Główny  
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z widokiem na sukiennice i kościół Mariacki; Rynek Główny z widokiem na fragment sukiennic i kościół św. 
Wojciecha, w głębi wzgórze wawelskie; widok na Wawel od strony Wisły. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności substancja materialna Krakowa nie ucierpiała 

podczas działań II wojny światowej. Do dzisiaj więc stanowi autentyk średniowiecznego miasta 
europejskiego. Inne miasta polskie w znacznym stopniu uległy zniszczeniu. Gdańsk, 
Warszawa, Wrocław zamienione zostały w swej oryginalnej substancji w gruzy, a w innych 
ośrodkach zabudowa centrów historycznych zrujnowana została w kilkudziesięciu procentach. 
W okresie po II wojnie światowej, w 2 połowie XX wieku  systematycznie prowadzono wiele lat 
trwające odbudowy i wykonywano prace rewaloryzacyjne. Do wybitniejszych dzieł 
konserwatorskich należą rekonstrukcyjne odbudowy Warszawy i Gdańska, które zapisały się 
na trwałe w dokonaniach konserwatorskich XX wieku („polska szkoła konserwatorska”). 
Centrum miasta średniowiecznego w Warszawie jako perfekcyjny przykład podniesienia z 
gruzów zabytkowej jego zabudowy z zachowaniem średniowiecznego układu urbanistycznego 
wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ryc. 227, 228, 229. Zniszczenia wojenne miast polskich z końca 1 połowy XX wieku. Od lewej: Gdańsk w 1945 
roku; Warszawa w 1945 roku; Wrocław w 1945 roku. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 

5. Bielsko, współczesny rozwój miasta średniowiecznego  
                                             (studium przykładowe) 

 
Wiele miast średniowiecznych z obszarów Polski nie do końca zostało 

zrewaloryzowanych po II wojnie światowej, a współczesny ich rozwój generuje wiele 
niekorzystnych sytuacji przestrzennych i kubaturowych, rozpatrywanych z punktu widzenia 
ochrony polskiego średniowiecznego dziedzictwa kulturowego. W tym miejscu naszych 
rozważań przedstawia się więc autorski zakres obserwacji i poglądów dotyczących 
krajobrazowego stanu oraz szans rozwoju turystycznego średniowiecznego w swym 
zasadniczym zrębie miasta Bielsko-Biała (województwo Śląskie, Beskid Śląski i Mały). Miasta, 
w którym zdaniem autorki w drastyczny sposób marnowane są obecnie potencjalne szeroko 
płaszczyznowe możliwości jego rozwoju jako wybitnego ponad regionalnego centrum rekreacji 
i sportu, wzbogacającego życie lokalnej społeczności o wartości utylitarne, materialne i 
duchowe. I choć formalnie rzecz biorąc Bielsko-Biała kreowane jest ostatnio jako ponad 
państwowa stolica euroregionu Beskidów łączącego pogranicze Polski, Czech i Słowacji, to w 
całościowej strukturze miasta wyraźnie widoczna jest jego niespójność przestrzenna, 
utrudniająca codzienne funkcjonowanie. Znaczne są obszary substancji miejskiej technicznie 
zaniedbanej i zdegradowanych przestrzeni publicznych, wymagające pilnej interwencji. 
Wprawdzie historycznie ugruntowana funkcja bazy turystycznej i sportowej (narciarstwo) dla 
pobliskich gór rozwija się tu dynamicznie, a w materiałach promocyjnych (Internet) Bielsko-
Biała zachwalane jest jako miasto pełne uroku historycznego i chętnie nazywane „małym 
Wiedniem”, to stwierdzić należy, że konsekwentnie odzierane jest ono w warstwie krajobrazu 
miejskiego z wszelkich przejawów wdzięku historycznej codzienności. Zjawisko to jest tym 
bardziej przykre, że z punktu widzenia dynamiki rozwoju i współczesnych możliwości 
ekonomicznych, ośrodek ten należy do wiodących wśród miast polskich. 

W tym stanie rzeczy, wydaje się iż omawiany kompleks miejski stał się klasycznym 
przykładem konieczności wprowadzenia tu szybkich profesjonalnych działań krajobrazowych, 
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ciągle w Polsce niedocenianych i ignorowanych. Przypomnijmy w tym miejscu, iż w naszym 
kraju formalnie potwierdzone kształcenie akademickie na kierunku „architektura krajobrazu” 
ma dopiero 18 –letnią tradycję, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej i w USA od 
kilkudziesięciu lat wszelkie przedsięwzięcia inwestycyjne w regionach poprzedzane są 
obligatoryjnymi studiami krajobrazowymi (wytyczne dla planowanych inwestycji). Tak więc, w 
realiach polskich pozostajemy na razie  na etapie kształtowania świadomość inwestorów i 
zleceniodawców, a dotyczącej istotnej (często wiodącej) roli wytycznych krajobrazowych, 
przygotowywanych dla utrzymania (lub przywracania) specyficznych walorów i 
charakterystycznej postaci przestrzennej poszczególnych lokalnych regionów o wyrazistym 
dziedzictwie kulturowo-przyrodniczym. Stąd fundamentalne wydaje się dopracowanie 
modelowych mechanizmów zapewniających udział architektów krajobrazu w procesach 
inwestycyjnych na rzecz rozwoju regionów, w tym rozwoju turystyczno-rekreacyjnego i 
sportowego oraz podnoszenia jakości życia ludności lokalnej. Rozważania tu przytoczone, 
powtarzające z drobnymi zmianami tekst publikacji: Anna Mitkowska, Beskidzki krajobraz 
kulturowy Bielska-Białej, atrakcja codzienności z uwarunkowań historycznych, [w:] „Terra 
incognito w turystyce”, red. Mieczysław Leniartek, wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania we 
Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 13 – 24, mogą stać się drobnym przyczynkiem dla realizacji 
postawionych tu celów związanych z promowaniem metod krajobrazowych w sanacji 
polskiego, często zaniedbanego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Na referowanym 
etapie badań zastosowano rozważania indukcyjne, związane z poznawaniem sytuacji 
urbanistycznej Bielska-Białej „in situ”, jej analizowanie i formułowanie wniosków 
uogólniających dotyczących przyjęcia optymalnych działań na rzecz podniesienia estetycznej 
jakości krajobrazu miasta. 

Ryc. 230. Bielsko, makieta układu urbanistycznego miasta średniowiecznego. Fotografia skopiowana 
z INTRNETU 

 
 

WALORY HISTORYCZNE i PRZYRODNICZE BIELSKA-BIAŁEJ 
 (lokalna codzienność w przekrojach historycznych - tradycja miejsca) 

 
Bielsko-Biała jest miastem o wielowątkowych uwarunkowaniach i walorach 

przyrodniczo-kulturowych, stając się szczególnie dobrym obiektem dla przeprowadzenia 
modelowych studiów i działań na rzecz budowania prestiżu zawodu „architekta krajobrazu” i 
współczesnej aktywizacji miasta, przy równoczesnym uwzględnieniu walorów dziedzictwa 
kulturowo-przyrodniczego i jego ochrony. Historyczne tradycje i położenie geograficzne 
predestynują szczególnie mocno Bielsko-Białą do roli ośrodka o wiodącej randze turystyki. 
Przeplatają się tu tradycyjne walory przestrzeni geograficzno-przyrodniczej, społecznej i 
duchowej. 

Ryc. 231, 232, 233. Otoczenie krajobrazowe Bielska. Od lewej: widok ogólny miasta na tle masywów Beskidu 
Małego; Beskidy, rejon Ustronia; Jezioro Międzybrodzkie i Góra Żar. Fotografie skopiowane z INTERNETU 



 

285 
 

Wśród charakterystycznych składowych tego oryginalnego dziedzictwa 
krajobrazowego szczególną rangę uzyskały tu: historia, topografia, urbanistyka, architektura, 
systemy zieleni miejskiej, układy komunikacyjne, rzemiosło, przemysł i rozbudowane usługi. 
Już samo położenie miasta, u podnóża gór Beskidu Śląskiego i Małego, związanie jego 
struktury urbanistycznej z dolinami rzecznymi Białej i Niwki oraz bogatym rozrzeźbieniem 
terenu, a także ramowanie wzniesieniami pokrytymi bogatymi drzewostanami leśnymi tworzą 
tu specyficzny, urokliwy klimat miejsca. Szczyty górskie leżące w dzisiejszych granicach 
administracyjnych miasta, to Klimczok, Magura, Trzy Kopce, Stołów, Szyndzielnia, Pod 
Błatnią, Przykra, Kołowrót, Wysokie, Cuberniok, Kopany, Palenica, Kozia Góra, Górna 
Równia, Łysa Góra, Równia, Mokry Groń, Dębowiec, wszystkie osiągające wysokości w 
rozpiętości od 1100 m – 525 m n.p.m. Sieć szlaków turystycznych w rejonie Koziej Góry, 
Szyndzielni oraz Klimczoka, posiada utrwaloną, wręcz kilkuwiekową już tradycję. 

Miasto dzisiejsze składające się z 30 osiedli, zwane Bielsko-Biała, w obecnym zasięgu 
terytorialnym powstało dopiero w 1951 roku, poprzez złączenie dwóch oddzielnych miast: 
Bielska i Białej Krakowskiej. Tradycje osadnicze sięgają tu  średniowiecza. Najstarsza osada 
rozwijała się w kotlinie górskiej na ważnych szlakach handlowych (w tym na trakcie Kraków – 
Cieszyn). Zaczątek miasta, to warowne grodzisko datowane na co najmniej XII wiek, w pobliżu 
którego do XIV wieku rozwinęła się osada mieszkalno-produkcyjna i wieś Stare Bielsko. 
Pozostawało ośrodkiem granicznym (księstwo Cieszyńskie i Oświęcimskie), od XV wieku 
pogranicznym Polski i Czech. Dzisiejsze Bielsko właściwe (rejon rynku średniowiecznego i 
Placu Chrobrego) to osada posiadająca prawa miejskie, a związana z kubaturą zamku 
sięgającego XIII-XIV wieku (obecnie Zamek Sułkowskich). W początku XVI wieku wraz ze 
Śląskiem weszło w skład terytoriów Habsburgów jako miasto graniczne między Polską i 
Austrią. Profesjonalne tradycje rzemieślnicze sięgają tu co najmniej XVI/XVII wieku, a rozwój 
przemysłu włókienniczego nastąpił od pierwszych lat XIX wieku. W połowie XVI wieku 
wyodrębniła się kolejna osada: Biała Krakowska, otrzymując prawa miejskie w początku XVIII 
wieku. W ramach uwarunkowań politycznych końca XVIII wieku (rozbiory Polski) znalazła się 
w granicach Austrii. W ciągu XIX wieku trwał tu pomyślny rozwój struktury urbanistycznej 
(Chojecka 1987). 

Ryc. 234, 235, 236. Zabytkowe centrum Bielska. Od lewej: plan miasta z centrum (rynek); widok od strony ul. 
Krakowskiej z panoramą Beskidu w tle; plan miasta z lat 30 –tych XX w. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Z punktu widzenia uwarunkowań kulturowych i położenia geopolitycznego, rozwinęło 

się w obszarach Europy Środka, w pobliżu granic terytorialnych Imperium Rzymskiego. 
Poprzez kolejne rozstrzygnięcia polityczne związane było okresowo z ośrodkami kultury: 
Krakowa, Pragi, Bratysławy, Wiednia, Budapesztu, Lwowa i pośrednio Mediolanu i Turynu. Po 
II wojnie światowej pozostaje w ściślejszych związkach (głównie gospodarczych) z 
Katowicami. Z punktu widzenia trwałych architektonicznych świadectw działalności 
artystycznej, w substancji miasta zachowały się obiekty gotyckie (kościoły, kamieniczki 
miejskie), barokowe świątynie katolickie i protestanckie. Dominuje jednak architektura z 2 poł. 
XIX wieku i pocz. wieku XX, w postaci kamienic miejskich w stylu późnego klasycyzmu i 
historyzmu, kreując klimaty porównywalne z architekturą wiedeńską tego okresu. Powstały też 
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interesujące obiekty modernistyczne oraz grupa willi miejskich zamożnych fabrykantów. 
Odnotowujemy tu również relikty budownictwa drewnianego. 

Ryc. 237, 238, 239, 240. XIX –wieczna zabudowa Bielska i Białej, wybrane fragmenty. Fotografie, [z:] Monika 
Ćwikowska-Broda, Wiesław Ćwikowski, Bielsko-Biała i okolice historia pocztówka pisana, Oficyna Wydawnicza 

M-C, Bielsko-Biała 2008, passim 

 
Tak więc w obiekcie urbanistycznym zapisała się bogata historia, w tym piękne karty 

postaw patriotycznych polskich  mieszkańców regionu. Warto jednak podkreślić równocześnie 
charakterystyczną tu, złożoną strukturę etniczną. Miasto do dzisiaj zamieszkiwane jest przez 
Polaków, Niemców, Austriaków, Żydów, Czechów, Słowaków, Węgrów, co wraz ze złożoną 
strukturą wyznaniową (katolicy, protestanci), daje obecnie szanse utrwalania ośrodka 
odznaczającego się harmonijnym współżyciem różnorodnych grup ludnościowych. 
Podkreślmy, iż Bielsko-Biała w kształcie dzisiejszym jawi się jako wybitny przykład splotu 
walorów miejsca (przyrodniczych) ze złożonymi nawarstwieniami historyczno-kulturowymi. 
Cechą charakterystyczną tych nawarstwień pozostaje wiodąca rola realizowania potrzeb 
utylitarnych mieszkańców. Kolejne epoki rozwoju miasta budowały potrzeby codzienności jako 
tworzącej kształt formalno-estetyczny miasta, dając fundament złożonego i harmonijnego 
dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. 
 

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJOWE BIELSKA-BIAŁEJ 
 

 Obecnie miasto Bielsko-Biała, pozostające ostatnio w randze powiatu, okresowo po II 
wojnie światowej działało jako ośrodek wojewódzki (do 1999 roku). Odnotowujemy jego 
intensywny rozwój, wysoki stopień działalności inwestycyjnej (komunikacja, usługi handlowe, 
rozwój szkolnictwa ponad maturalnego). W tendencjach tych aktualne pozostają historycznie 
uformowane czynniki miastotwórcze, takie jak ranga ośrodka jako ważnego węzła 
komunikacyjnego (dziś samochodowego i kolejowego), a sięgającego wspomnianych już 
średniowiecznych początków miasta. Szczególna dynamika rozbudowy połączeń 
tranzytowych nastąpiła w XIX wieku (cesarski szlak Wiedeń - Lwów). Godne podkreślenia są 
również dominujące w krajobrazie miasta walory przyrodniczo-topograficzne, ciągłość 
poszerzania struktury osadniczej (w tym permanentny rozwój budownictwa mieszkaniowego 
– osiedla mieszkaniowe), stały wzrost profesjonalnego rzemiosła i przemysłu (przemysł 
włókienniczy, wielobranżowe fabryki, motoryzacyjny – centrum FIAT, elektrociepłownia), 
ranga granicznego centrum kilku regionów,  centrum różnych religii, i rysujące się ambicje 
intelektualno-artystyczne (teatr, Beskidzki Inkubator Technologiczny, wyższe szkoły 
niepubliczne), centrum wielobranżowych usług dla ludności (m.in. banki, centra handlowe).  

W zakresie walorów przyrodniczych godne odnotowania są liczne parki i tereny zieleni 
miejskiej (w tym cmentarze zabytkowe), a także obszary zieleni przeznaczone dla sportu i 
rekreacji (Błonia Bielskie, lotnisko sportowe w Aleksandrowiczach) punkowo wypełniające 
strukturę przestrzenną miasta. Substancję przyrodniczą dopełniają tereny obrzeżne miasta i 
jego najbliższe okolice z liczną grupą terenów chronionych i rezerwatów przyrody. Wśród 
ważniejszych wymieńmy:  Cygański Las, rezerwat przyrody "Stok Szyndzielni", rezerwat 
przyrody "Jaworzyna", Dolina Wapienicy, Dolina Gościnna, Dolina Jeżynowa, Sarni Stok, Trzy 
Lipki, Stawy Komorowickie, Dolina Łańskiego Potoku, Bark, Straconka.  

 
DZISIEJSZA POSTAĆ MIASTA JAKO OFERTY TURYSTYCZNEJ 

i problemy określania postaw ideowych dla sanacji krajobrazu miasta historycznego 
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Jak już wspomniano dzisiejsze Bielsko-Biała rozwija się jako prężny ośrodek 
turystyczno-rekreacyjny. Sieć szlaków turystycznych rejonu Koziej Góry, Szyndzielni 
(schronisko PTTK i stacja kolejki linowej, zbudowanej w 1953 roku, a zmodernizowana w 1994 
roku) i Klimczoka uważana jest za jedną z najstarszych w kraju. W całym regionie występują 
znakomite warunki narciarskie przyciągające do Bielska wielu miłośników tego sportu. Samo 
miasto oferuje możliwości uprawiania wielu sportów (kluby sportowe), takich jak piłka nożna 
(także halowa), judo, piłka siatkowa, żeglarstwo, lotnictwo sportowe. Rozwinięta siec 
komunikacyjna umożliwia w miarę wygodne dojazdy do Bielska i w górskie rejony narciarskie 
([wg:] http://bielskobiala.naszemiasto.pl/kontakty_adresy/lista/91.html 2009). W mieście 
prowadzone są liczne inwestycje kubaturowe, drogowe i remontowe w strukturze zabudowy 
osad zabytkowych. Wyraźnie widoczny jest ich rozmach, techniczny profesjonalizm i 
osadzenie w znacznych środkach finansowych. 

Pozornie więc  Bielsko-Biała jako ważny ośrodek turystyki, sportu i rekreacji rozwija się 
dynamicznie i prawidłowo. Stwierdzić należy jednakże, iż pełne wykorzystanie lokalnych 
walorów, w tym dziedzictwa historii powinno objąć obok atrakcji przyrodniczych i sportowych 
także substancję miasta zabytkowego, wraz z jego specyficznym klimatem kompozycyjnym. 
To w nim powinni zatrzymywać się konsumenci oferty turystycznej, a nastrój i walor artystyczny 
krajobrazu miejskiego powinien być elementem wieńczącym tę ofertę. Aby tak się stało 
niezbędne będą profesjonalne działania krajobrazowe na rzecz sanacji struktury miejskiej, 
nota bene w przeszłości wielokrotnie dewastowanej (od XVII wieku pożary nawiedzające 
miasto, głównie jednak zniszczenia  II wojny światowej, a także zaniedbania powojenne), która 
powinna przyciągać sentymentalnym walorem zatrzymanej w niej jakości miasta 
uformowanego nawarstwieniami historycznymi. 

W pierwszej kolejności wspomnieć w tym miejscu należy liczne zrealizowane lub 
trwające właśnie prace rewaloryzacyjne, w wybranych fragmentach miasta (rynek Bielska 
właściwego, Plac Chrobrego, ul. 11 Listopada, odnowa Zamku Sułkowskich). Charakteryzują 
się one działaniami punktowymi oraz skupieniem uwagi wyłącznie na wymianie nawierzchni 
ulic i placów lub jak w przypadku Zamku Sułkowskich przeprowadzenia architektonicznej 
odnowy bryły zabytku. Dla specjalisty, w działaniach tych brak jest realizowania spójnej myśli 
rewaloryzacyjnej obejmującej całość złożonej, wieloczłonowej struktury miasta. Nie podjęto 
również właściwych decyzji dotyczących wydobycia (lub przywrócenia) zamierzonego klimatu 
wnętrz miejskich wedle wskazanej epoki i lokalnych cech stylowych. W odniesieniu do Bielska 
i Białej Krakowskiej powinno się wydobywać, stosownie do stanu zachowania substancji 
oryginalnej (autentycznej), nastroje miasta średniowiecznego, lub z przełomu wieków XIX/XX, 
albo w uzasadnionych przypadkach współczesne (zapewne postmodernistyczne). Fragmenty 
miasta zrewaloryzowane, niestety nie spełniają tego podstawowego założenia, występuje w 
nich mieszanie różnych nastrojów i rozmaitych stylowo detali wystroju urbanistycznego (Plac 
Chrobrego, rynek Bielska właściwego). Brak równocześnie synchronizacji prac: w rejonach 
nawierzchni wyremontowanych fasady kamienic miejskich w dalszym ciągu pozostają nie 
odnowione, odzierając konkretne wnętrza krajobrazu miasta z wdzięku historii. 

Ryc. 241, 242, 243, 244. Zrewaloryzowane fragmenty Bielska i Białej nie uwzględniające klimatu nawarstwień 
historycznych. Od lewej: fragment ul. 11 Listopada; Plac Chrobrego; rejon centrum handlowego „Sfera”; 

graniczna rzeczka rozdzielająca Bielsko od Białej. Fot. Anna Mitkowska, 2008 
 
Ogólnie stwierdzić należy, że w ramach obecnych działań inwestycyjnych brak jest 

realizowania wyraźnej koncepcji planistycznej i krajobrazowej, która wydobywałaby części 
składowe historycznych osad Bielska i Białej. Szczególnie drastycznie brak takiej 
kompleksowej wizji rozwoju przestrzennego rysuje się w rozbudowanym (technicznie dobrej 

http://bielskobiala.naszemiasto.pl/kontakty_adresy/lista/91.html
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jakości) systemie pobudowanych już tras komunikacyjnych o charakterze ekspresowym i 
obwodnicowym. Wytyczono i zrealizowano arterie, wprawdzie usprawniające (choć nie do 
końca) ruch samochodowy, ale brutalnie wkraczające w obszary osad historycznych, 
powodując drastyczne rozbicie jednolitych przestrzeni miejskich i zacierających tradycyjne 
obszary jednostek mieszkaniowych, podczas gdy istotą ciągów obwodnicowych jest przecież 
prowadzenie ich na obrzeżach istniejącej od wieków zabudowy miejskiej. 

Inne zjawisko wysoce negatywne, mieszczące się w kategorii destrukcji 
nieodwracalnej, to otoczenie organizmu historycznego osiedlami – bokowiskami z okresu 2 
połowy XX wieku. Architektonicznie obce lokalnej tradycji, o gabarytach 
wielokondygnacyjnych, skutecznie pozbawiły miasto uroku harmonijnego osadzenia 
substancji miejskiej w rozrzeźbionym górskim krajobrazie Beskidu Śląskiego i Małego. Wiele 
wśród tych osiedli wkroczyło do części centralnych struktury urbanistycznej, powodując 
masowe zakłócenie istniejących tu, historycznie atrakcyjnych powiązań widokowych miasta z 
okolicznymi szczytami górskimi. 

Całości obrazu dopełniają masowo występujące w Bielsku-Białej obiekty 
architektonicznie skrajnie zaniedbane, wymagające natychmiastowych remontów, skutecznie 
obniżające wrażeniową kompleksową jakość estetyczną miasta. Na marginesie tych rozważań 
odwołajmy się do przykładu ulicy Sienkiewicza w Kielcach, zrewaloryzowanej ostatnio w 
sposób spójny i konsekwentny, z wydobyciem klimatu reprezentacyjnej promenady miasta na 
korzeniach urbanistyki średniowiecznej, a realizującej obecnie koloryt miasta z przełomu 
XIX/XX wieku. Na szczególnie pozytywną uwagę zasługują tu dobory materiałowe i wątki 
bruku nawierzchni ulicznej zgodne z tradycją miejsca, pełne i profesjonalne odnowy fasad 
kamienic miejskich, w tym konsekwentne wzornictwo dla nie nachalnych szyldów handlowych, 
udane formy drobnego detalu urbanistycznego, wprowadzenie do wnętrza miejskiego 
motywów roślinnych z zastosowaniem gatunków lokalnych, interesujące i ciekawe interwencje 
architektoniczne w zakresie budowy „plomb” w pierzejach ulicznych. 

W świetle zaprezentowanych tu rozważań zarysowała się teza wskazująca  na 
kluczową rangę historycznego centrum miejskiego (osadniczego) i jego tradycyjnego wdzięku 
codzienności dla dopełnienia, wręcz zwieńczenia jakości oferty turystycznej związanej z 
przyrodniczymi walorami miejsca. Ten specyficzny, najwyższej jakości „produkt historii” będzie 
spełniał swą pozytywną rolę jedynie wtedy, gdy we współczesnej postaci miasta 
wyeksponowane zostaną charakterystyczne cechy tradycji miejsca, podkreślone dobrą 
jakością utrzymania dzisiejszej fizjonomii miasta odwołującego się do klimatów epok 
minionych. 

Tak nakreślony efekt uzyskamy podejmując współczesne działania konserwatorskie 
(bieżące remonty, sanacje, rewaloryzacje) prowadzone wedle kompleksowej myśli 
przestrzenno-krajobrazowej, w realizacji rozłożonej na stosowne etapy, wynikające z 
bieżących możliwości finansowych. W całej złożoności konkretnych inwestycji branżowych 
(komunikacja, handel, przemysł, substancja mieszkaniowa, usługi, itp.) niezbędne jest 
przyjęcie długofalowej wizji krajobrazowej przygotowanej z uwzględnieniem metod 
architektury krajobrazu (Bogdanowski, op. cit., 1976). Te, obok podkreślania konieczności 
studiów historycznych, zmierzających do odczytania tradycji miejsca (genius loci), oferują 
szeroki wachlarz praktycznych działań projektowych w zakresie obiektów krajobrazowych w 
różnych skalach. Dla dzisiejszego wydobywania kanwy kompozycyjnej organizmu miejskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem wrażeniowego odbioru postaci i klimatu miasta 
historycznego (w tym jego przestrzeni duchowej) jako sekwencji „wnętrz” krajobrazowych, 
szczególne znaczenie ma profesjonalne zastosowanie metody (teorii) „wnętrz” 
krajobrazowych (urbanistycznych). Metoda ta daje pełną możliwość uchwycenia wszelkich 
elementów kompozycji miejskiej, harmonijnie budujących estetyczną warstwę przestrzeni 
publicznych. Powinna więc być obligatoryjna na etapie formowania szczegółowych 
wytycznych konserwatorskich i estetycznych dla poszczególnych specjalistycznych inwestycji 
takich jak decyzje lokalizacyjne dla obiektów architektonicznych, gabaryty kubatur, 
kolorystyka, wskazania materiałowe, stylistyka detali architektonicznych i urbanistycznych, 
przebiegi tras komunikacyjnych i ich nawierzchnie, osie widokowe, zamknięcia 
perspektywiczne, panoramy zespołów osadniczych itp. 
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Rozdział V 
 

RENESANS WŁOSKI i EUROPEJSKI 
(humanizm, odrodzenie) 

Przełom cywilizacyjny związany z wejściem świata Europy Zachodniej w erę 

nowożytną zapoczątkowaną renesansem włoskim (XV, XVI w.), korzeniami swymi sięga 

głęboko w epokę średniowieczną. Już w XIII wieku, a nawet w XI – XII wieku w niektórych 

miastach toskańskich (m.in. Piza, Florencja) architektura zmierzała do form nowego stylu, 

pomijającego estetykę gotyku. C. Bayet Krótki zarys historji sztuki, Zakłady Graficzne B. 

Wierzbicki i S-ka, Warszawa [b.r.; XIX/XX w.], s. 150 n wśród pierwszych dzieł renesansu 

włoskiego wymienia katedrę w Pizie z baptysterium i „Krzywą Wieżą” (campanillą), florencki 

San Miniato al Monte oraz baptysterium św. Jana Chrzciciela we Florencji (por. też t. II, rozdz. 

I.4, s. 68 nn, romanizm toskański). Sztukę włoską łączyły wtedy (XIII w.) mocne więzy z 

postawami życiowymi św. Franciszka z Asyżu uświęcającego miłość do przyrody i twórczością 

literacką Dantego Alighieri. Do tych postaci dołączył nowator malarstwa Giotto di Bondone 

(1266 – 1337) oraz malarze Mikołaj z Pizy i Arnolfo del Cambio (1240 – 1310). Początków 

urbanistyki renesansowej upatrujemy w Piazza del Campo w Sienie (XIII wiek). Wzrost 

zainteresowań studiami nad antykiem dopełniał klimatu krystalizowania pierwiastków 

włoskiego odrodzenia, a to poprzez obserwację natury, manifestowanie pełni życia i 

podkreślanie rangi wpływów przeszłości na kształt świata współczesnego.  

Ryc. 1, 2, 3. Romańska architektura Toskanii o cechach klasycyzujących (przed renesansowych). Od lewej: 

fasada San Miniato al Monte we Florencji (XII-XIII wiek); fasada katedry w Pizie (XI - XII wiek); wnętrze 

baptysterium św. Jana Chrzciciela we Florencji (XI wiek). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 Ostatecznie u podstaw kultury renesansu znalazł się humanizm jako ruch kulturalny 

związany z nurtem filozoficznym opartym na racjonalnym myśleniu, z troską o potrzeby 

szczęścia, godności, solidarności i swobodnego rozwoju człowieka w środowisku społecznym 

i naturalnym, a także wolności intelektualnej i artystycznej oraz niezależności politycznej. 

Rozkwitając od połowy XIV do połowy XV wieku (XVI w.), początkami swymi sięgający wieku 

XII i XIII, sprowadzał się do ponownego odkrywania i reinterpretacji lektury dzieł klasyki 

greckiej i rzymskiej, zwłaszcza tej z okresu IV – I wieku przed Chr. Do wybitniejszych 

prekursorskich przedstawicieli  humanizmu i humanizmu właściwego zaliczyć trzeba takie 

postaci jak: Dante Alighieri, Giotto di Bondone, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca, 

Leonardo Bruni, Niccolò Niccoli, Vespasiano da Bisticci, Leonardo da Vinci i wielu, wielu 

innych. Do końca XV wieku głównym centrum humanizmu pozostawała Florencja, a ruch ten 

cieszył się niezmiennym poparciem panującego wtedy w mieście rodu Medyceuszy. 
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Ryc. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Niektórzy przedstawiciele humanizmu. Od lewej: Marsilio Ficino; Pico della Mirandola; Angelo 
Poliziano (zdjęcie pierwsze); Giovanni Boccaccio; Francesco Petrarca; Leonardo Bruni; Niccolò Niccoli; Erazm  

z Rotterdamu (niderlandzki humanista XV/XVI w.). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Powtarzając za Glanceyem (s. 68; patrz bibliografia) powiedzieć należy, że epoka 

renesansu stanowiąca punkt zwrotny w kulturze europejskiej i w rozwoju architektury, była też 
okresem powstawania nowych szlaków handlowych i banków, a także przyjmowania zupełnie 
nowej lub nowo odkrytej wiedzy. Wynalezienie w 1450 roku przez Gutenberga ruchomej 
czcionki, a zatem i drukarstwa, doprowadziło do szybkiego rozprzestrzeniania nowej wiedzy. 
Z kolei odkrycie rysunku perspektywicznego (być może przez architekta Filippa 
Brunelleschiego, ok. 1425) miało wprowadzić poważne zmiany w architekturze. Renesans to 
okres, w którym książki, umiejętność czytania, wiedza i idee przestały być domeną 
duchowieństwa. Sytuacja taka stanowiła wyzwanie dla Kościoła Katolickiego, a kulminacją 
byłą reformacja i powstanie Kościoła Protestanckiego. 

Ryc. 10, 11, 12, 13, 14. Twórczość architektoniczna i teoretyczna Leone Battista Albertiego. Od lewej: portret 
architekta; Tempio Malatestiano w Rimini, fasada; fasada Palazzo Rucellai we Florencji; karta tytułowa wydania 

traktatu De re aedificatoria; fasada Santa Maria Novella we Florencji. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Architekturę (i urbanistykę), która miała być racjonalna i humanistyczna na nowe tory 
wprowadzały pierwsze od czasów starożytnych traktaty teoretyczne, w tym De re 
aedificatoria, autorstwa Leone Battista Albertiego (1452, druk w 1485) oraz wydanie drukiem 
prac Witruwiusza, rzymskiego architekta z I w. po Chr. Założenia nowoczesnego na tamte 
czasy nurtu architektonicznego opierały się na myślach Albertiego, który w poszukiwaniu 
idealnej harmonii kompozycyjnej, a  więc pełnego piękna, wskazywał na wiodącą rolę 
matematyki. Zalecał stosowanie w perfekcyjne proporcje zestawianych takich figur 
geometrycznych jak kwadrat, sześcian, koło i kula, które w swych wzajemnych relacjach 
nawiązywać miały do harmonii z muzyką, przyrodą, a także z proporcjami ciała ludzkiego. 
Budynek miał przedstawiać obraz boskiego stwórcy, o ile architekci przestrzegać będą logiki 
matematycznej. Z koncepcji „nabożnej” geometrii wynikało kształtowanie umysłowości 
renesansu wskazującej, ze człowiek przestał być bezsilny wobec wszechmocnego Boga, lecz 
stał się zdolnym do przeprowadzania swej woli z zastosowaniem sztuk pięknych. Dotychczas 
anonimowy kamieniarz-projektant epoki gotyku miał stać się wręcz zastępcą samego Boga. 

Przełomu architektonicznego dopełniła postać Andrea Palladiego (XVI w.), który w 
swym traktacie I quattro libri dell’architettura (1570) rozpropagował przygotowywanie 
dokumentacji projektowej składającej się z planu, przekroju i elewacji zamierzonej budowli, 
opracowanych w starannie dobranej skali. To wtedy idee architektoniczne zaczęły 
„podróżować” niezależnie od konkretnej budowli wznoszonej w wybranej lokalizacji terenowej. 
Także w zakresie pejzażowym epoka renesansu wprowadziła kulturę europejską na nowe tory. 
Odchodzenie od obronności architektoniczno-ogrodowych zespołów rezydencjonalnych 
splotło się z nadawaniem krajobrazowi rangi wybitnej, jako naczelnej wartości stanowiącej 
miernik jakości życia ludzkiego.  

Wiele nowatorskich wynalazków, mających często współczesne zastosowania, także 
wpływało na wzrost wygody bytowania, dawało nowe możliwości kształtowania środowiska 
życia człowieka. Co ciekawe, ta aktywność twórców renesansu wyrastała z sięgających 
czasów średniowiecznych wypraw krzyżowych związków i przenikania wpływów kultury 
islamu (arabskiej) do cywilizacji Zachodu. Szczególnie mocno wpływy arabskie, głównie w 
architekturze i sztuce ogrodowej wystąpiły w terytoriach południowej Italii sięgając aż po 
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Toskanię, a ich osiągnięcia często rejestrowano w klasztorach chrześcijańskich. Za „złoty 
wiek” techniki islamskiej uznawane jest XIII stulecie. Ciągle mało rozpoznane pozostają 
przykładowo prace konstrukcyjne Al Dżazari’ego, prezentowane w wielu zachowanych do dziś 
rękopisach, w tym urządzenia napędzane siłą wody, prekursorskie z punktu widzenia inżynierii 
XIX i XX wieku. Jego osiągnięcia znane były zapewne mistrzom renesansu, którzy 
wykorzystywali je twórczo w swych wynalazkach.  

Ryc. 15, 16, 17, 18, 19.  Niektóre wynalazki islamskiego konstruktora Al Dżazari. Od lewej: portret konstruktora; 
„słoniowy zegar”; schemat urządzenia wodnego; maszyna grająca; automat do mycia rąk z mechanizmem 

spłukiwania. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

1. Architektura (i sztuka) renesansu włoskiego 
 

Renesans jako styl w sztuce zapoczątkowany został we Florencji w pierwszych latach 
XV wieku. W rzeźbie wystąpił poczynając od 1405 – 1410 w twórczości J. della Quercia, 
Donatello i Nanni di Banco. Do architektury wprowadzony został przez Filippo Brunelleschi’ego 
ok. 1420, a do malarstwa ok. 1420 – 1425 przez Masaccio. Poza Włochami rozprzestrzeniał 
się od ok. 1490 (1500) utrzymując się na północy Europy do 1 ćwierci XVII wieku. W XV wieku 
do głównych ośrodków jego rozwoju należały: Florencja, a także Urbino, Mantua, Rimini, 
Mediolan, a okres ten nazywany jest stylem Quattrocento. W XVI wieku rozkwitał w Rzymie, 
Florencji i Wenecji jako styl Cinquecento. Wśród miast europejskich ośrodkami sztuki 
renesansowej stały się m.in.: Buda i Ostrzyhom, Kraków, Praga, Norymberga, Augsburg, 
Antwerpia, Paryż. Zasięgiem swym nie pominął żadnej z form twórczości, występując z równą 
intensywnością w malarstwie, architekturze, rzeźbie, urbanistyce, kształtowaniu krajobrazów, 
komponowaniu ogrodów, a także w literaturze, poezji, muzyce i nauce, także w obyczajowości. 
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Tabl. I. Arcydzieła renesansu włoskiego i ideowe podstawy jego kształtowania, w autorskim zestawieniu. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Wśród twórców najwybitniejszych, którzy z dotychczasowych średniowiecznych 
rzemieślników stali się samodzielnymi artystami o statusie społecznym równym 
wykształconym humanistom,  wymieniani są m.in. Leonardo da Vinci, Rafael Santi, Michał 
Anioł, Tycjan, Dürer. Wielu z nich obok właściwej twórczości zajmowało się także teorią sztuki. 
Stawali się oni autorami doniosłych dla rozwoju koncepcji renesansowych traktatów 
teoretycznych. Byli to: m.in. L.B. Alberti, Ghiberti, Leonardo, Dürer. Ideałem  w epoce stał się 
artysta zajmujący się wieloma dziedzinami sztuki (Alberti, Leonardo, Michał Anioł, Rafael). 
Wśród najznakomitszych architektów, o ponadczasowym znaczeniu znaleźli się: Filippo 
Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Donato Bramante, Michał Anioł, Rafael Santi, Andrea 
Palladio. Działania ich objęte były mecenatem kościoła, arystokracji i mieszczaństwa. 

W ramach wspomnianej wszechstronności wyobraźnia malarska splatała się w 
jedność estetyczną z dziełami architektonicznymi. Te odznaczały się idealną 
proporcjonalnością, harmonią, pięknem, wytworną elegancją. Podobnie jak w malarstwie 
dominowały tony jasne i słoneczne, lekkość kompozycyjna. W malarstwie postaci ludzkie 
ujmowano w trójwymiarowej przestrzeni, z wprowadzaniem w tle wątków krajobrazowych. 
Perfekcyjnie operowano barwą i światłem. Stosowano światło rozproszone, barwy czyste i 
nasycone, kontrastowo zestawiane. Od początkowej linearności przechodzono w malarstwie 
stopniowo do miękkiego, delikatnego zacierania konturów. Obok tradycyjnej deski stanowiącej 
podłoże obrazu rozprzestrzeniało się płótno. W malarstwie ściennym występowały techniki 
fresku i al secco (malowanie na suchym tynku). Szersze omówienie malarstwa włoskiego i 
europejskiego epoki Quattrocento i Cinquecento znajdziemy m.in. [w:] Historia sztuki, praca 
zbiorowa, tom 7, Renesans, „Biblioteka Gazety Wyborczej”, wydaw. Marketing Room 
(Hiszpania) Poland, Kraków 2010, 21 nn. 

Ryc. 20, 21, 22, 23. Estetyka renesansowa na przykładach malarskich i architektonicznych. Od lewej: Piero della 
Francesca, „Pokłon przed Relikwią Krzyża Św.”, Arezzo, kościół San Francesco, poł. XV w.; Brunelleschi, 

Donatello, Florencja, Stara Zakrystia San Lorenzo, 1421; Fra Angelico, „Zwiastowanie”, Museo di San Marco, 

Florencja, 1 poł. XV w.; Rafael, „Madonna ze szczygłem”, Florencja, Galeria Uffizi, 1507.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
POCZĄTKI ARCHITEKTURY RENESANSU – FILIPPO BRUNELLESCHI 

 
Od początków architektury renesansowej twórcom towarzyszyło nieustające 

poszukiwanie idealnych proporcji budowli i jasnych podziałów stosowanych wedle wzorów 
antycznych, z wprowadzaniem porządków właściwych architekturze grecko-rzymskiej. 
Równocześnie w pełni korzystano z osiągnięć konstrukcyjnych średniowiecza. W znacznym 
stopniu stosowano budowle centralne wymagające przekrywania ich kopułami. Obok 
powielania schematów dotychczas rozpowszechnionych (trompy, tambury, pendentywy) 
doskonalono  konstrukcje kopuł, doprowadzając do wielkiego przełomu w ich wznoszeniu 
(Brunelleschi). We wnętrzach pałacowych na szeroką skalę stosowano płaskie 
wielowarstwowe stropy, w fasadach wprowadzano ciągi wytwornych lekkich kolumnad 
arkadowych lub wykończenia lica ścian okładzinami kamiennymi (rustyki, boniowania). 

Wśród najwcześniejszych budowli renesansowych wzniesionych w kamieniu (i 
marmurze) znalazła się zaprojektowana przez Filippa Brunelleschi’ego  kaplica Pazzich w 
krużgankach kościoła Santa Croce we Florencji (1429 – 1461). Odznacza się ona idealnym 
ładem kompozycyjnym i powściągliwością wyrazu artystycznego. Rozplanowana na 
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prostokącie poprzedzonym portykiem kolumnowych przekryta została kopułą na 
pendentywach i tamburze. Medaliony z terakoty zdobiące wnętrze są dziełem Luca della 
Robbia.  

Ryc. 24, 25, 26, 27. Początki architektury renesansu. Od lewej: zestawienie stosowanych schematów kopuł  
i sklepień (z lewej) oraz specyficzne cechy w postaci stropów, arkad i boniowań (z prawej); lista najbardziej 
charakterystycznych cech architektury renesansu; kaplica Pazzich we Florencji portyk wejściowy; kaplica 

Pazzich, fragment wnętrza. Ryc. 24 – 25 zestawiła autorka, fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
 Sam Filippo Brunelleschi (1377 – 1446), złotnik, rzeźbiarz i architekt powszechnie 
uznawany jest za prekursora architektury renesansu. Urodzony we Florencji, badacz antyku, 
do historii architektury wszedł jak genialny konstruktor i twórca nowych form architektury. Jest 
autorem wspomnianych: Starej Zakrystii w San Lorenzo (ryc. 21) i kaplicy Pazzich w Santa 
Croce, niezrównanego portyku Ospedale degli Innocenti na Piazza Santissima Annunziata we 
Florencji, centralnej części Palazzo Piiti, czy kościoła Santo Spirito z jego dwupowłokową 
kopułą. 

Ryc. 28, 29, 30, 31. Twórczość architektoniczna Filippo Brunelleschi’ego. Od lewej: portret artysty; wnętrze 
kaplicy Pazzich; fragment kolumnady arkadowej Ospedale degli Innocenti; wnętrze Santo Spirito. Ryc. 29, [z:] 

Glancey, op. cit., s. 70; pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Dziełem najwybitniejszym Brunelleschi’ego, ciągle zdumiewającym mistrzostwem 
rozwiązań konstrukcyjnych stała się kopuła wzniesiona na pozostającej w budowie w 
początku XV wieku katedrze we Florencji. Jej wznoszenie, po wielu wcześniejszych 
nieudanych próbach powierzono nie mającemu wtedy doświadczenia architektonicznego 
złotnikowi z Florencji. Wedle koncepcji Brunelleschiego powstała kopuła wniesiona na 
transepcie, lekko ostrołukowa, dwupowłokowa, na planie ośmiobocznym, z ośmioma żebrami 
głównymi i szesnastoma pomocniczymi.  
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Ryc. 32, 33, 34, 35. Ewolucja form kopuł dwupowłokowych. Od lewej: widok zewnętrzny kopuły katedry we 
Florencji; przekrój pionowy przez kopułę we Florencji, z widocznymi dwoma powłokami; kopuła baptysterium św. 
Jana we Florencji (XI, XII w.) z dwoma powłokami w dolnej części; kopuła baptysterium św. Jana w Pizie (XII – 

XIV w.), z dwoma powłokami w dolnej części. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 
Wykonana została częściowo z kamienia, w głównej mierze jednak z cegły układanej 

w specjalny, przezwyciężający siłę grawitacji, wzmacniający stabilność konstrukcji wątek „w 
rybi kręgosłup”. Budowana od 1420 roku, po rozstrzygnięciu konkursu z 1418 roku, ukończona 
została w roku 1434. Całość obiektu zyskała średnicę wewnętrzną 45 m i zewnętrzną 54 m. 
Zamierzone czasze były zbyt wysokie, aby do ich wznoszenia zastosować rusztowania. 
Budowla powstała więc bez rusztowań, z wprowadzeniem technik mierniczych i rozwiązań 
konstrukcyjnych oraz specjalnie przygotowanych maszyn budowlanych (dźwigów), wszystko 
wedle pomysłu architekta, bez przedstawienia zleceniodawcom rysunków projektowych. W 
jednym z dźwigów Brunelleschi zastosował bieg wsteczny, do dzisiaj w swym pomyśle 
koncepcyjnym stosowany w samochodach. Ostatecznie w transepcie katedry podziwiać 
możemy powłokę czaszy wewnętrznej, nieco niższej. Od zewnątrz, w widokach 
panoramicznych mamy do czynienia ze strzelistym kształtem wyższej czaszy zewnętrznej. 
Obie powłoki miejscowo zespolono, a przestrzeń pomiędzy czaszami stanowi wewnętrzny 
ciasny korytarz techniczny, którym można wspiąć się na sam szczyt, do latarni wieńczącej 
całość budowli.  Choć zachowana do dziś w swym oryginalnym kształcie, ciągle skrywa 
techniczne szczegóły jej wykonania stanowiąc stale przedmiot dociekań badawczych. 
Przykładowo od 1989 roku, we Florencji profesor Massimo Ricci wraz ze swoimi studentami 
stopniowo wznosi model kopuły w skali 1:5 sprawdzając w praktyce domniemane metody 
wznoszenia budowli. Warto też odnotować, że w pobliżu katedry archeolodzy odkryli niedawno 
niewielki, roboczy model kopuły wykonany zapewne przez samego Brunelleschi’ego. 
Zachował się też jedyny rysunek projektowy pokazujący zasadę wyznaczania prawidłowych 
krzywizn czaszy systemem lin wyprowadzonych ze środka ośmioboku stanowiącego 
płaszczyznę podstawy kopuły (ryc. 36). 

Ryc. 36, 37, 38, 39. Kopuła katedry florenckiej. Od lewej: szkic Brunelleschi’ego z systemem lin wyznaczających 
krzywiznę czaszy; fragment przejścia roboczego pomiędzy dwoma powłokami kopuły; konstrukcja fragmentu 
ośmioboku stanowiącego podstawę kopuły; fragment modelu profesora M. Ricci’ego z układem cegieł czaszy  

„w rybi kręgosłup”. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Rysunki i modele maszyn budowlanych Brunelleschi’ego. Ilustracje skopiowane  
z INTERNETU 

 
Przypomnijmy w tym miejscu, że pierwsze sygnały poszukiwania konstrukcji 

stosujących dwie powłoki pojawiły się już w romanizmie toskańskim, konkretnie w kopule 
baptysterium we Florencji i kopule baptysterium w Pizie (ryc. 34, 35, por. też, t.II, rozdz. I.4., 
s. 68 n, 73). W ślad za renesansową, w pełni dwupowłokową kopułą katedry florenckiej, w 
połowie XVI wieku powstała znakomita kopuła bazyliki św. Piotra na Watykanie, autorstwa 
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Michała Anioła. Wsparta na pendentywach i tamburze zdobionym rytmem zdwojonych  
kolumienek, wydźwignięta została dwoma oddzielnymi powłokami z wąskim  przejściem 
technicznym pomiędzy nimi. Powłoka zewnętrzna wzmocniona szesnastoma żebrami 
osiągnęła rozpiętość 42 metrów. Całość konstrukcji dodatkowo usztywniono dziesięcioma 
poziomymi żelaznymi pierścieniami, a obiekt zwieńczono wyniosłą, kamienną latarnią.  

Dalsze prace nad doskonaleniem konstrukcji kopuł, w nawiązaniu do 
dwupowłokowości Brunelleschi’ego nastąpiły w ciągu  2 połowy XVII wieku, w epoce baroku. 
Pojawiły się wtedy kopuły trójpowłokowe, z czaszą środkową przyjmującą na siebie funkcje 
konstrukcyjne, obustronnie skrytą powłokami: wewnętrzną i zewnętrzną. Rozwiązania takie 
pojawiły się w Kościele Inwalidów w Paryżu (1670 – 1708) oraz w katedrze św. Pawła w 
Londynie (1675 – 1710).    

Ryc. 46, 47, 48, 49. Schematy konstrukcyjne kopuł dwupowłokowych i trójpowłokowych. Od lewej: kopuła katedry 
we Florencji; kopuła bazyliki św. Piotra na Watykanie; kopuła Kościoła Inwalidów w Paryżu; kopuła katedry św. 

Pawła w Londynie. Ilustracje, [z:] Glancey, op. cit., s. 74 
 

LEON BATTISTA ALBERTI (1404 – 1472),  
ARCHITEKTURA QUATTROCENTO 

 
Alberti, wielki teoretyk, erudyta i praktyk architektury wczesnego renesansu włoskiego 

urodził się w Genui, na północy Włoch. Architekt i literat, w rozprawach swych rozpropagował 
ideały piękna starożytnego świata klasycznego, z poszukiwaniem perfekcyjnej równowagi 
elementów architektonicznych i przestrzeni. W ramach swego wybitnego wkładu w rozwój 
swojej epoki  uznawany jest za jednego z ojców sztuki renesansowej. Wykształcony w Padwie 
i Bolonii, uzyskał dyplom w zakresie prawa ekonomicznego. Od 1431 związany był z 
sekretariatem papieskim w Rzymie, gdzie pogłębiał swoje zainteresowania archeologią i 
sztuką klasyczną. W 1434 przeniósł się do Florencji, zacieśniając bliskie kontakty artystyczne 
z Donatello i Brunelleschi’m. Wkrótce, w latach 1435 – 1436 przygotował swoje pierwsze dzieło 
teoretyczne De Pictura ze wskazówkami do tworzenia dzieł malarskich z zastosowaniem 
perspektywy. Następne lata spędzał zarówno we Florencji jak i w Rzymie. Papież Mikołaj V 
mianował go urbanistą i restauratorem miasta. Sławę największą przyniósł mu traktat De re 
aedificatoria (1443 – 1452) dedykowany papieżowi, składający się z 10 ksiąg spisanych w 
języku łacińskim, prezentujący pryncypia architektury (por. s. 294). Był także Alberti czynnym 
architektem. Wśród dzieł jego autorstwa znalazły się takie obiekty jak: San Francesco - Tempio 
Malatestiano w Rimini (ryc. 11), fasada Santa Maria Novella we Florencji (ryc. 14), Palazzo 
Rucellai (ryc. 12) i jego tempietto Santo Sepolcro, w Mantui kościoły S. Sebastiano i S. Andrea. 
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Ryc. 50, 51, 52, 53. Twórczość architektoniczna L.B. Albertiego. Od lewej: Palazzo Rucellai we Florencji (plan  
i fasada); kościół S. Sebastiano w Mantui; kościół S. Andrea w Mantui. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
 Architektura florencka, za sprawą przemieszczania się twórców, a także 
rozprzestrzeniania się ich traktatów wkrótce dotarła na tereny Włoch północnych. Tam około 
połowy XV wieku zaczęły powstawać dzieła renesansowe wznoszone w Wenecji. Do 
najciekawszych zaliczana jest Porta dell’Arsenale z 1460 roku, stanowiąca wejście od 
arsenału Republiki Weneckiej. Inny obiekt to zdumiewający klejnot renesansu weneckiego, za 
jaki uznawany jest kościół Santa Maria dei Miracoli, z lat 1481 – 1489. Budowlę tę wzniesiono 
w kształcie „szkatułki” na precjoza i wyłożono okładziną z marmuru. Ostatecznie styl 
renesansowy w Wenecji utrwalił się w 2 ćwierci XV wieku.  

Ryc. 54, 55, 56, 57. Renesans wenecki. Od lewej: Porta dell’Arsenale (dwa zdjęcia); Santa Maria dei Miracoli, 
widok ogólny i detal szczytu półkolistego. Ryc. 54 i 56, [z:] Glancey, op. cit., s. 71; pozostałe zdjęcia skopiowane  

z INTERNETU 

 
 W Mediolanie (stolica Lombardii) spektakularnym przykładem architektury 
Quattrocento pozostaje kompleks kościoła klasztoru dominikańskiego Santa Marie delle 
Grazie. Wzniesiony został w końcu XV wieku przez architektów Guiniforte Solari i Donato 
Bramantego jako świątynia bazylikowa, trójnawowa, zwieńczona kopułą. W kompleksie 
klasztornym z dwoma wirydarzowymi dziedzińcami znajduje się malowany na ścianie 
„Wieczernika” słynny fresk Leonarda da Vinci „Ostatnia Wieczerza”. Wnętrze Santa Maria delle 
Grazie charakteryzuje się lekkością i jasnością. Geometryczne wzory i malowane rozetowe 
okna podporządkowane są klarowności dyspozycji przestrzennej. Obiekt zbombardowany w 
1943 roku, został poważnie uszkodzony. Fresk Leonarda pozostał w nienaruszonym stanie. 

Ryc. 58, 59, 60. Mediolan, Santa Maria delle Grazie. Od lewej: widok ogólny; „Ostatnia Wieczerza” Leonarda  
da Vinci; widok na korpus i kopułę od strony wirydarza większego. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Ukształtowane w ciągu XV wieku wzorce kompozycyjne budowli architektonicznych 

sprowadzały się do powstawania takich obiektów jak: pałace miejskie z czworobocznymi 
dziedzińcami otoczonymi kolumnadami arkadowymi; wille podmiejskie z kondygnacją 
reprezentacyjną na parterze; typ rezydencji z pewnymi cechami obronności tj. „palazzo in 
fortezza”; ratusze; giełdy; kamienice mieszczańskie; a także liczne świątynie na planach 
bazylikowych lub centralnych, często wieńczone finezyjnie skonstruowanymi kopułami. Wśród 
elementów kompozycyjnych w powszechnym zastosowaniu znalazły się łuki triumfalne, portyki 
arkadowe i kolumnady podcieniowe, dziedzińce arkadowe,  loggie i galerie arkadowe, trójkątne 
(i owalne) szczyty, boniowane i rustykalne wykładziny elewacji, attyki, dekoracje typu sgraffito, 
a w końcu także i stosowanie „wielkiego porządku” (styl palladiański). W ramach rozwiązań 
konstrukcyjnych, w nawiązaniu do osiągnięć średniowiecznych stosowano łuki ostre i 
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półkoliste, kolumnady arkadowe lub kolumnady z belkowaniem poziomym, sklepienia 
kolebkowe i krzyżowe, stropy kasetonowe oraz kopuły, coraz częściej dwupowłokowe, wsparte 
na tamburach i pendentywach.  

Tabl. II. Architektura renesansu włoskiego. Tabelaryczne zestawienie schematów kompozycyjnych, typów 
budowli i elementów konstrukcyjnych. Z prawej: Loggia dei Lanzi we Florencji. Opr. Anna Mitkowska; fotografia 

skopiowana z INTERNETU 

Ryc. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Podstawowe typy budowli renesansowych. Od lewej: kościół S. Andrea  
w Mantui; bazylika św. Piotra w Rzymie, pierwotny plan Bramantego;  kaplica Zygmuntowska na Wawelu (u góry); 

tempietto Bramantego w Rzymie (na dole); pałac Vendramin-Calergi w Wenecji; pałac Valmerana w Vicenzy; 
kamienica Orsettich w Jarosławiu; ratusz w Poznaniu. Rysunki, [z:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 

wydanie piąte, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 347 

 
PAŁACE MIEJSKIE 

 
Do wybitniejszych osiągnięć architektonicznych, charakterystycznych dla renesansu 

włoskiego, należą monumentalne pałace miejskie zamożnych rodów florenckich (głównie 
Medyceuszy) i powstające w różnych innych regionach Italii. Już w XV wieku wzniesiono we 
Florencji: pałac Pittich (1458 – 1466), pałac Medici-Riccardi (od 1444) oraz pałac Strozzich 
(od 1489 do 1539). Były to domy książąt i kupców zbudowane, podobnie jak Palazzo Strozzi 
(arch. Benedetto da Maiano i inni) w czworobok (lub prostokąt), z elewacjami, a zwłaszcza 
fasadami z elementami architektury rzymskiej i we Florencji pobrzmiewającymi nutami 
romanizmu. Zazwyczaj trójkondygnacyjne, z przyziemiem z prostymi prostokątnymi okienkami 
kondygnacji gospodarczej, wyżej uzyskiwały rytm ozdobnych okien zwieńczonych łękami 
kamiennymi z kolumienkami pośrodku (biforia). Horyzontalnie dzielone niewielkimi gzymsami 
między kondygnacyjnymi, wieńczone były mocno wysuniętym gzymsem koronującym. 
Elewacje zdobiono okładzinami typu boniowanie. W części wewnętrznej z 
kilkukondygnacyjnym dziedzińcem arkadowym (wł. cortile), wprowadzały widza w świat 
renesansu włoskiego. W korpusie budowli z wieloma komnatami przylegającymi do 
wewnętrznego korytarza tworzyły układy „jednotraktowe”. 
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Ryc. 69, 70, 71, 72, 73. Palazzo Strozzi we Florencji. Od lewej: rysunek fasady; dziedziniec arkadowy; przekrój 
aksonometryczny; fragment fasady, fragment kolumnady dziedzińca wewnętrznego. Ryc. 69, [z:] Glancey, op. 

cit., s. 70; ryc. 70 i 71, [z:]  Tadeusz Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, wyd. II poprawione i 
poszerzone, wydaw. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk 1980, s. 278, 

ryc. 540, 539. Pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Obiekty te osadzone zostały w tradycjach rzymskich pałaców władców okresu 
cesarskiego powstających od końca I w. po Chr., m.in. Domus Flavia na Palatynie (Domicjusz), 
dla którego zastosowano nazwę pałac (por. tom I, rozdz. VII.4, s. 264 nn). Budowle tego typu 
znane już były w kulturach Mezopotamii, Egiptu, Krety, Persji, Grecji. W średniowieczu 
architektura pałacowa rozwijała się w Bizancjum i w innych krajach muzułmańskich. W Europie 
funkcje budowli rezydencjonalnych pełniły warowne zamki.  Ostatecznie pod terminem „pałac” 
rozumiemy typ budowli mieszkalnej, reprezentacyjnej i prestiżowej, pozbawionej cech 
obronności, rozkwitający w renesansowej Italii. W przypadkach poza miejskich siedzib 
otoczonych obwarowaniami mówimy o typie palazzo in fotezza. Największy rozwój architektury 
pałacowej nastąpił w dobie baroku, z najbardziej popularnym typem entre cour et jardin 
(pomiędzy dziedzińcem a ogrodem). W miastach przeważały pałace z korpusem głównym 
(fasada) przylegającym do ulicy lub oddzielonym od niej małym dziedzińcem wejściowym. Od 
XIX wieku pałacami nazywane są także okazałe gmachy urzędów i użyteczności publicznej, a 
także kamienice bogatych mieszczan, wzorowane na kompozycjach renesansu włoskiego. W 
renesansowych pałacach interesującym szczegółem pozostają masowo stosowane w 
fasadach żelazne kotwy rozmieszczane pomiędzy oknami, do których na czas wydarzeń 
uroczystych wkładano zapalone pochodnie, tworząc spektakularny typ iluminacji 
architektonicznej. Współczesne, elektryczne oświetlenie fasad montowane jest właśnie w 
miejscach przeznaczonych w epoce renesansu na pochodnie. 

Ryc. 74, 75. Domus Flavia na Palatynie, przykład pałacu z okresu Rzymu cesarskiego, I w. po Chr. Z lewej: 
przekrój perspektywiczny rekonstrukcji części pałacowej; z prawej rozplanowanie całego kompleksu. Ilustracje 

skopiowane z INTERNETU 
 
Budowle pałacowe, rozkwitające we Florencji, występowały także w innych rejonach 

Włoch, tworząc specyficzne odmiany.  Ich pełny rozwój nastąpił w epoce Cinquecento, tj. w 
wieku XVI, choć niektóre sięgają swymi początkami XIV, a nawet XIII wieku. Wiele z nich 
zdobione było w fasadach ciągami podcieni arkadowych, co nadawało im swoistej lekkości, 
we Florencji nie występującej. 
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Ryc. 76, 77, 78, 79. Niektóre pałace włoskie. Od lewej: Palazzo Ghisilardi Fava w Bolonii, arkady zewnętrzne  
i dziedziniec arkadowy; Palazzo del Capitano del Popolo w Orvieto; Palazzo Ducale w Mantui. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 

 Szczególnie malowniczo prezentują się weneckie pałace pobudowane zazwyczaj już 
w XV wieku, usytuowane wzdłuż „Canale Grande” w Wenecji. Zazwyczaj trójkondygnacyjne, 
odznaczają się bogatym zdobnictwem architektonicznym otworów okiennych lub wręcz z 
ciągami galeryjek kolumnowych, zdobionych ornamentyką nawiązującą do estetyki gotyku. 
Niektóre w przyziemiu posiadają podcienia arkadowe, inne w tej kondygnacji uformowano na 
kształt wysokich, boniowanych cokołów.  

Ryc. 80, 81, 82, 83. Renesansowe pałace przy „Canale Grande” w Wenecji. Fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

 
 Stopniowo, obok Florencji ważnym ośrodkiem sztuki renesansowej stawał się Rzym. 
Na przełomie XV/XVI wieku i w ciągu całego wieku XVI wznoszono tu liczne budowle 
pałacowe, reprezentujące stylistykę rozwiniętego renesansu, a nawet zapowiadające 
nadejście baroku w architekturze. Niektóre budowle powstawały w kręgu artystycznym Donato 
Bramantego, takie m.in. jak Palazzo  della Cancelleria (1485), nawiązując do wzorców 
florenckich. Inne stanowiły sygnały nadchodzącego baroku, tak np. jak w Palazzo Farnese 
(1517, Antonio da Sangallo), gdzie w trzech kondygnacjach okna ujęto obramowaniami 
klasycyzującymi, z kolumienkami, ze zwieńczeniami tympanonami. 

Ryc. 84, 85, 86, 87. Pałace renesansowe. Od lewej: fragment fasady Palazzo Pitti we Florencji; fasada  
i dziedziniec arkadowy Palazzo della Cancelleria w Rzymie; fasada Palazzo Farnese w Rzymie. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 

RENESANS DOJRZAŁY, CINQUECENTO 

Na przełomie XV i XVI wieku architektura włoska wkroczyła w okres dojrzałego 
renesansu. Zwłaszcza w Rzymie twórcy zaczęli dokładnie i finezyjnie analizować, a także 
interpretować wzorce antyczne. Należy podkreślić, że nie było to kopiowanie budowli 
przeszłości, lecz twórcze ich przekształcanie, czerpanie z doświadczeń starożytności i 
przystosowywanie ich do potrzeb  epoki  wielkich inwestycji i nowatorstwa. Wśród architektów 
postacią wiodącą w zakresie wprowadzania modeli architektury epoki Cinquecento stał się 
Donato Bramante (1444 – 1514), mający na swym koncie także działalność malarską. 
Uznawany jest on za  twórcę innowacyjnej architektury dojrzałego renesansu, operującej 
scenografiami perspektywicznymi. Wykształcony na dworze Montefeltro w Urbino, w roku 
1476 przeniósł się do Lombardii, rozwijając tam swą twórczość malarską i architektoniczną, 
związaną z dworem Lodovica Sforzy. Od 1499 roku objął nadzory nad wszystkimi inwestycjami 
papieża Juliusza II. Jego autorstwa są tak znakomite dzieła jak: plany bazyliki św. Piotra na 
Watykanie, Santa Maria delle Grazie w Mediolanie; rozbudowa pałacu i urządzenie ogrodów 
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papieskich w Watykanie, tempietto w Rzymie, San Satiro w Mediolanie, Santa Maria del 
Popolo w Rzymie, certosa w Pawi, San Ambrogio w Mediolanie, Santa Casa w Loreto, Palazzo 
dei Tribunali i Palazzo Caprini (oba w Rzymie). 

Ryc. 88, 89, 90, 91, 92. Donato Bramante. Od lewej: portret artysty; wykaz dzieł głównych; tempietto w Rzymie; 

Santa Maria del Popolo w Rzymie; San Satiro w Mediolanie. Ryz. 88, 90. [z:] Glancey, op. cit., s.72; pozostałe 

fotografie skopiowane z INTERNETU 

Do dzieł najwybitniejszych należy niewielka świątynka znana pod nazwą tempietto 

(San Pietro in Montorio), ukształtowana całkowicie perfekcyjnie. Wzniesiona dla upamiętnienia 

męczeńskiej śmierci św. Piotra, stanowi swobodną interpretację starożytnej świątyni Westy w 

Tivoli pod Rzymem. Obiekt stał się inspiracją dla kopuły bazyliki św. Piotra na Watykanie 

autorstwa Michała Anioła, a także dla barokowej kopuły św. Pawła w Londynie (Chr. Wren). 

Reminiscencje tempietta Bramantego odnaleźć można także w kopule waszyngtońskiego 

Kapitolu i w wielu innych jeszcze budowlach XVIII i XIX wieku. Świątynka Bramantego, idealnie 

proporcjonalna i elegancka, wzniesiona została na kolistym cokole z piętrzącym się wieńcem 

kolumn doryckich, a wyżej poprzez belkowanie z tryglifami i metopami oraz balustradę 

tralkową zmierzająca do proporcjonalnego bębna zwieńczonego kopułą. Projektant uzyskał tu 

zachwycającą grę światła słonecznego, uwypuklającego kolumnadowy trzon budowli.  

Ryc. 93, 94, 95, 96. Tempietto Bramantego w Rzymie. Od lewej: widok ogólny, rysunek budowli; analiza proporcji; 
budynek w kontekście lokalizacyjnym na dziedzińcu zabudowań klasztornych.  

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Do szczególnie znaczących realizacji Bramantego należą również ogrody 
watykańskie związane z pałacem papieskim.  Ogrody papieskie w Watykanie tradycją swą 
sięgają prawdopodobnie XIII wieku. Papież Juliusz II (od 1503 do 1513 r.); znany mecenas 
sztuki, przystąpił do gruntownych prac w ogrodach z zamiarem uzyskania dzieła wybitnie 
reprezentacyjno-prestiżowego i spektakularnego („wielkiego teatru ogrodowego”). 
Wyznaczono tereny rozciągające się pomiędzy kompleksem bazyliki i apartamentami 
papieskimi w Watykanie, a letnią rezydencją willową papieża Innocentego VIII, zwaną 
Belvedere, usytuowaną na wzgórzach Castello, ponad właściwym kompleksem watykańskim. 
Projekty nowej kompozycji wykonał Donato Bramante. Prace przy ogrodach trwały od 1503 do 
1550 roku, a więc również po śmierci Bramantego z udziałem tak znanych projektantów 
ogrodów, jak: Baldassàrre Peruzzi, Antonio da Sangallo, Sebastiano Serlio i Pirro Ligòrio. 
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Bramante sięgnął do najlepszych wzorów antyku rzymskiego (m.in. kompleksów 
rezydencjonalno-ogrodowych Domus Aurea w Rzymie i willi Hadriana w Tivoli), rozbudowując 
je wedle własnych, autorskich koncepcji. Architekt zastosował tu oryginalne rozwiązania 
kompozycyjne, które wprowadziły sztukę ogrodową Italii na nowe tory. Szczególnie specjaliści 
włoscy koncepcje Bramantego uznają za rewolucyjne dla rozwoju sztuki ogrodowej. Powstał 
tu ogród tarasowy z klarowną dyspozycją przestrzenną o cechach stylowych renesansu 
włoskiego. Wykreowano miejsce idealnej natury, scenerię dla dzieł sztuki rzeźbiarskiej i 
architektonicznej z wyraźnymi odniesieniami do starożytnych tradycji rzymskich. Był to wprost 
„spektakl natury i sztuki” w integralnym ich zespoleniu. Ogród mocno zdeterminowany 
strukturą architektoniczną podzielony został na trzy odrębne części, dwie mocno 
zgeometryzowane i jedną rozleglejszą o wyraźnie krajobrazowym charakterze, w układzie 
mocno wyodrębnionych tarasów terenowych. Istniejące różnice wysokości poszczególnych 
części terenu podkreślono trzema głównymi tarasami i połączono dynamicznym ciągiem 
schodów terenowych oraz systemem ramp ogrodowych. Powstały ważne budowle ogrodowe: 
przestrzeń dla spektakli ze schodami terenowymi, dalej nimfeum i emiciclo (eksedra autorstwa 
S. Serlia) z oryginalnym ciągiem schodów o krawędziach wklęsło-wypukłych na granicy z 
ogrodem wyższym. Eksedra ta przystosowana została do pokazów fajerwerków.  

W ogrodzie środkowym dziedziniec belwederski uformowano jako trójdzielny 
(tarasowy) prostokąt o wymiarach 150 m × 300 m opadający lekko ku dolinie górskiej. Znany 
był on jako cortile delle statue, tj. dziedziniec wypełniony galerią rzeźb o tematyce antycznej (i 
starożytnych oryginałów, takich jak: Apollo, grupa Laokoona, Wenus Felix i inne), przez kolejne 
stulecia wzbudzający zachwyt twórców (m.in. Vasariego) i znamienitych gości zapraszanych 
na tereny ogrodów papieskich. Eksponowane rzeźby rozmieszczono starannie w integralnym 
zespoleniu z elementami architektonicznymi (nisze, fontanny) i roślinnością ogrodu, głównie 
jednak w specjalnym, kameralnym wyższym dziedzińcu ośmiobocznym (cortile ottagonale). 
Całość kompozycji odnowiono gruntownie w 1700 roku, a w XIX wieku wyłączona została z 
użytkowania. Obecnie „dziedziniec rzeźb” nie należy do ogrodów papieskich lecz stanowi 
składnik kompleksu Muzeów Watykańskich.  

Ryc. 97, 98, 99, 100. Ogrody Watykańskie (Belweder Bramantego), kształt w kolejnych latach urządzania 
i przekształceń na ikonografii historycznej. Ryciny skopiowane z INTERNETU (z podkreśleniami autorki) 

 
Dziedziniec niższy, pomyślany jako „teatr” na wolnym powietrzu, w formie rozległego 

prato rozbudowanego o drobne ogródki kwaterowe i jednostronne zadrzewienia, 
przystosowany był do wypełniania wodą, a więc nadawał się dla organizowania naumachii (tj. 
inscenizacji bitew morskich). Znajdowało się tu emiciclo, na planie półokręgu, z ciągiem 
monumentalnych schodów i inne elementy architektoniczne prezentujące style antycznej 
Grecji. Sytuację taką zarejestrowano na fresku naściennym (mal. Perin del Vaga) w pobliskim 
Zamku Anioła. Elementy roślinne przeplatane z rozwiązaniami inżynierskimi i 
architektonicznymi wywoływały wyraziste i fascynujące efekty światłocieniowe. W części 
górnej, w pobliżu willi, urządzono wytworny ogródek sekretny, kwaterowy, wirydarzowy, z 
pergolami (tunelami zielonymi); dalsze części ogrodu wypełnione boskietami połączono 
szerokimi alejami z pergolami i innymi artefaktami. Zastosowany został tu oryginalny, 
skomplikowany system powiązań widokowych, w tym nowatorskie osie widokowe niezależne 
od osi kompozycyjnych i kanwy planistycznej. Ogrody otoczone murami granicznymi zyskały 
powiązania z odleglejszymi krajobrazami, widocznymi zwłaszcza z okien wyższych 
kondygnacji pałacu papieskiego. Dlatego właśnie całość kompozycji (podobnie jak willa 
papieska) zyskała nazwę Belweder (wł. belvedere – piękny widok). W czasach Leona X (1513–
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1521) założono w obszarze kompozycji Bramantego ogród zoologiczny z wieloma gatunkami 
dzikich zwierząt. W czasach Sykstusa V (1585–1590) architekt Domenico Fontana, na 
zlecenie papieskie, przeciął wielki dziedziniec budynkiem biblioteki watykańskiej, zmieniając 
drastycznie charakter kompozycji Bramantego (Tekst dotyczący ogrodów watykańskich 
powtórzono [za:] Anna Mitkowska, Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego. Cz. I. 
Od starożytności do renesansu, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 99 nn).  
 Równolegle z Bramantem swoją aktywność twórczą i teoretyczną rozwijał gigant epoki 

renesansu, Leonardo da Vinci, artysta i uczony (1452 – 1519). Był on autorem najbardziej 

dojrzałych teorii renesansowych sprowadzających się do syntezy kreatywności artystycznej 

zespolonej z nowoczesnymi naukowymi i eksperymentalnymi dociekaniami intelektualnymi. 

Urodzony w Vinci (Toskania),  pierwsze swoje dzieła malarskie zrealizował w kontaktach z 

rodem Medyceuszy we Florencji, jako uczeń i współpracownik Verrocchio (1435 – 1488), 

rzeźbiarza i malarza epoki Quattrocento. W okresie florenckim zainteresowania badawcze 

skupiał na estetyce i filozofii, rozwijał działalność malarską i rysunkową wprowadzając do 

swych dzieł linearną perspektywę, wyrazistą plastykę i wyciszoną grę światłocienia. Od 1482 

– 1499 związany był z dworem Ludovico il Moro w Mediolanie oraz osobiście z Bramantem. 

Podjął tam prace studialne z zakresu fizyki i mechaniki, a także anatomii i architektury, 

pogłębiając równocześnie doświadczenia malarskie zmierzające do realizmu i idealnej 

harmonii. Dzieła Leonarda okresu mediolańskiego odznaczały się wrażliwą płynnością i głębią 

przestrzenną oraz perfekcyjnym operowaniem światła, przy równoczesnej ekspresyjności 

wyobrażeń. Kolejno działał później w Mantui, Wenecji i ponownie we Florencji, zawsze 

wytyczając kierunki malarstwa epoki Cinquecento (XVI w.). W końcowych latach życia 

pracował we Francji (od 1517). Był autorem wielu szkiców studialnych z zakresu architektury, 

urbanistyki i planowania przestrzennego (krajobrazowego). W ramach badań naukowych i 

inżynierii skupiał się na konstrukcjach urządzeń technicznych, m.in. mechanicznych i 

hydraulicznych, a także urządzeń obronnych, maszyn latających oraz na optyce i teorii światła. 

Wiele uwagi poświęcał studiom nad geometrią euklidesową i problematyką geometryczno-

matematyczną. We wszystkich tych pracach inżynierskich łączył erudycję naukową z genialną 

intuicją badawczą.  

Ryc. 101, 102, 103, 104, 105. Twórczość Leonarda da Vinci. Od lewej: autoportret; studium proporcji ciała 

ludzkiego;  Salvator Mundi; Dama z gronostajem; Mona Liza. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 106, 107, 108, 109. Prace inżynierskie Leonarda da Vinci. Od lewej: urządzenia hydrauliczne; czołg; 
helikopter; lotnia. Rysunki skopiowane z INTERNETU 
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W pierwszych latach XVI wieku do grona geniuszy epoki dołączył Michał Anioł 
Buonarròti (1475 – 1564), malarz, rzeźbiarz, architekt, poeta, inżynier, obok Leonarda da 
Vinci wyznaczający kierunki rozwoju sztuki renesansowej. Urodzony w Caprese w Toskanii 
(prowincja Arezzo), w początkach działalności związany był z dworem Lorenzo de’ Medici we 
Florencji, a od ostatnich lat XV wieku pracował także w Bolonii i Rzymie. Do swych dzieł 
rzeźbiarskich, nawiązujących do antycznych kanonów wprowadzał elementy harmonijnej 
ekspresji i pewnego niepokoju zapowiadającego stylistykę barokową.  Do najznakomitszych 
dzieł rzeźbiarskich należą m.in. Dawid, pietà Watykańska, posąg Mojżesza, pietà Florencka, 
pietà Rondanini. W ciągu swego bardzo długiego życia (zmarł w wieku 89 lat) stale doskonalił 
swój, od początków twórczości perfekcyjny warsztat rzeźbiarski. Jak żaden inny artysta 
wszech czasów osiągnął umiejętność pełnego panowania nad materiałem kamiennym. Sam 
twierdził, że swoich posągów nie rzeźbi, lecz jedynie wydobywa je z uśpienia „zaklętego” we 
wnętrzu bryły marmuru. Proporcjonalność ciał ludzkich, niezrównana delikatność i sfałdowanie 
szat, perfekcyjne rysy twarzy i dynamika całej sylwetki to cechy jego rzeźb artyzmem 
przewyższających najdoskonalsze wzorce antyku greckiego.  Niezrównana  w całości idealnie 
harmonijnej kompozycji, a także w swym realizmie, prawdzie psychologicznej i mistrzowskim 
warsztacie rzeźbiarskim pozostaje pietà Watykańska, eksponowana w bocznej kaplicy bazyliki 
św. Piotra na Watykanie, tuż przy „Drzwiach Świętych” i ołtarzu św. Sebastiana. Rzeźba ta w 
1972 roku została uszkodzona przez niezrównoważonego psychicznie turystę i po tym 
incydencie odrestaurowana. Znajduje się obecnie za kuloodporną szybą uniemożliwiającą 
pełne podziwianie rzeźby. Wedle historyków sztuki za dzieło najdoskonalsze, wprowadzające 
rzeźbę w stylistykę barokową uznawana jest oryginalna w swym wertykalnym układzie nie 
dokończona pietà Rondanini (1564), stanowiąca ostatnie dzieło Michała Anioła, a 
przechowywana obecnie w Muzeum Castello Sforzesco (Sworzów) w Mediolanie.  

Ryc. 110, 111, 112, 113, 114, 115. Michał Anioł Buonarroti, dzieła rzeźbiarskie Od lewej: portret artysty, szkic 

roboczy; fragment posągu Dawida (Galleria dell’Accademia we Florencji); pietà  Watykańska; pietà Florencka; 

pietà Rondanini. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

W Rzymie, objęty mecenatem papieskim stał się Michał Anioł twórcą takich dzieł jak 
bazylika św. Piotra z jej kopułą, plac na Kapitolu (por. Rzym barokowy), czy freski Kaplicy 
Sykstyńskiej. Zatrzymując się przy watykańskiej bazylice św. Piotra przypomnieć należy, że 
usytuowana jest ona w miejscu ukrzyżowania św. Piotra (w 67 roku) na wzgórzu Watykańskim. 
Zrazu wydarzenie to upamiętnione było okolicznościową tablicą.  Po 313 roku wraz z uznaniem 
chrześcijaństwa przez cesarza Konstantyna Wielkiego powstała staro chrześcijańska bazylika 
(por. t. I, rozdz. VIII.3, s. 317 n) pięcionawowa, o dł. 85 m, z rzędami kolumn we wnętrzu. W 
pierwszych latach XVI wieku mury bazyliki konstantyńskiej groziły zawaleniem. Wobec 
powstałej sytuacji, budowę nowej świątyni papież Juliusz II powierzył architektowi Donato 
Bramantemu. Powstała koncepcja budowli centralnej, na planie krzyża greckiego, zwieńczona 
kopułą. Projektant prowadził swe prace wspomagany przez  architekta Giuliano da Sangallo. 
Po śmierci Bramantego (1514) papież Leon X zatrudnił do kontynuowania prac Rafaela Santi 
oraz Antonio da Sangallo Młodszego. Ci dokonali wielu zmian w przygotowanym już projekcie. 
W 1546 roku funkcję głównego projektanta i budowniczego bazyliki przejął Michał Anioł. 
Powrócił on do koncepcji Bramantego, wprowadzając drobne korekty do krzyżowego planu 
centralnego, a nade wszystko wznosząc okazałą kopułę dwupowłokową (por. s. 298 n, i ryc, 
47). Po śmierci Michała Anioła dalsze prace prowadzili Pi(e)rro Ligòrio, Vignola, Giacomo della 
Porta, Domenico Fontana, Giovanni Fontana, Carlo Maderna. Ten ostatni wydłużył nieco nawę 
główną oraz wzniósł monumentalną fasadę istniejącą do dzisiaj. Ostatecznie po 120 latach 
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powstało dzieło stanowiące splot koncepcji Bramantego, Rafaela i Michała Anioła oraz innych, 
a ukończone w roku 1626, w czasach papieża Urbana II. Mamy tu do czynienia z największym 
kościołem chrześcijańskim, którego wymiar podłużny osiągnął 211,4 m, nawa poprzeczna 
137,5 m, wys. kopuły 132,5 m, pow. 15160 m². W swym ogromnym wnętrzu odznacza się on 
idealną proporcjonalnością całości i poszczególnych elementów, szczególnie wyraziście 
widoczną przy wypełnieniu świątyni tłumem wiernych. W latach 1656 – 1667 „scenografię” 
miejsca uzupełniono monumentalną kolumnadą autorstwa Berniniego ramującą przestrzeń 
Placu św. Piotra. 

Ryc. 116, 117, 118, 119. Bazylika św. Piotra na Watykanie. Od lewej: plan Bramantego; plan Michała Anioła; 
rysunek fasady; widok ogólny. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 290, ryc. 581 – 583. Fotografia skopiowana  

z INTERNETU 
 

Równie znakomicie co bazylika św. Piotra prezentują się freski Kaplicy Sykstyńskiej, 
papieskiej kaplicy wchodzącej w skład Pałacu Watykańskiego, włączonej obecnie w trasę 
zwiedzania Muzeów Watykańskich (udostępnianie turystom poza okresami odprawiania 
uroczystości religijnych). Kaplica zbudowana w latach 1475 – 1483 przez papieża Sykstusa IV 
della Rovere, słynna jest odbywaniem w niej uroczystości papieskich, a nade wszystko 
conclave (wyboru papieży).  

Ryc. 120, 121, 122, 123. Watykańska Kaplica Sykstyńska. Od lewej: zewnętrzny widok ogólny, wnętrze  
z freskami poniżej okien (wczesnymi); schemat Kaplicy Sykstyńskiej na trasie zwiedzania Muzeów Watykańskich; 

kardynałowie w kaplicy (przed conclave). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 
Stanowi ona proste, prostokątne pomieszczenie o długości 40,93 metrów, szerokości 

13,41 metrów i wysokości 20,70 metrów, nawiązujące do rozmiarów Świątyni Salomona w 
Jerozolimie. Zaprojektowana przez Baccio Pontelli, wznoszona była pod nadzorem 
Giovannino de’Dolci. Przykrywa została sklepieniem kolebkowym z lunetami. Posiada 12 okien 
umieszczonych pod sklepieniem. Dzieli ją na dwie części (większą dla ceremonii religijnych, 
mniejszą dla wiernych) ażurowa balustrada wykonana przez Mino da Fiesole. Po prawej 
stronie pomieszczenia (patrząc w kierunku ołtarza) znajduje się kantoria z organami. Choć w 
dyspozycji architektonicznej prosta, wręcz uboga, to za sprawą znajdujących się w niej fresków 
stanowi klejnot skarbów watykańskich. Pierwsze freski na ścianach kaplicy wykonali: Pietro 
Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Luca Signorelli, 
Pinturicchio, Pietro di Cosimo, Bartolomeo della Gatta. Tematyka tych fresków to trzy epoki 
historii świata oraz sceny religijne Starego i Nowego Testamentu. Okazjonalnie wieszane są 
też na jej ścianach arrasy zaprojektowane przez Rafaela Santi.  
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Ryc. 124, 125, 126. Wczesne freski Kaplicy Sykstyńskiej (poniżej okien kaplicy). Z lewej: „Przejście przez Morze 
Czerwone” (Cosimo Rosselli); z prawej: „Mojżesz na Gorze Synaj” (Cosimo Rosselli). Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 

Do wykonania fresków sklepienia papież Juliusz II della Rovere zatrudnił Michała 
Anioła. Podobno do powierzenia tego karkołomnie trudnego zadania przyczyniły się porady 
innych artystów, którzy zazdrośni o wybitne dokonania mistrza mieli nadzieję, że Michał Anioł 
jako rzeźbiarz nie poradzi sobie z tym technicznie skomplikowanym, ogromnym 
powierzchniowo zadaniem malarskim. Prace przy freskach sklepienia kaplicy wykonane 
zostały w latach 1508 – 1512. Malowidła zdobiące sufit obejmują historię ludzkości od 
stworzenia świata, przez grzech pierworodny aż do biblijnego potopu. Według często 
powtarzanej legendy artysta miał pracować sam, w niesprzyjających warunkach, niewygodnej 
pozycji i słabym oświetleniu. Badania przeprowadzone podczas ostatniej konserwacji fresków 
wykazały, że miał on prawdopodobnie kilku pomocników. Wymiary postaci przedstawianych w 
kolejnych scenach zmieniają się. Najmniejsze są przy wejściu, największe w pobliżu ołtarza 
(artysta uzyskał przez to efekt jednakowej wielkości poszczególnych osób przy oglądaniu 
dzieła w pobliżu wejścia do kaplicy). W prostokątnych polach (patrząc od ołtarza) 
przedstawione są następujące sceny: Bóg oddziela światło od ciemności; Bóg stwarza słońce 
i księżyc; Oddzielenie morza od lądów; Stworzenie Adama (jeden z najbardziej znanych 
fresków Michała Anioła); Stworzenie Ewy; Grzech Pierworodny (zerwanie owocu i wypędzenie 
z raju); Ofiara Noego; Potop; Synowie Noego. Boczne pola sufitu i lunety Michał Anioł ozdobił 
12 postaciami proroków. Figura proroka Jeremiasza to autoportret mistrza, który w ten sposób 
niejako podpisał swoje dzieło. 

Ryc. 127, 128. Sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej z freskami Michała Anioła. Z lewej: widok środkowej części 
sklepienia; z prawej: szczegół sceny Stworzenia Adama. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 129, 130, 131, 132. „Sąd Ostateczny” Michała Anioła nad ołtarzem głównym Kaplicy Sykstyńskiej. Od lewej: 
widok całości; centralna część kompozycji; szkic studialny (British Museum); detal. Fotografie skopiowane 

z INTERNETU 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stworzenie_Adama
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Anio%C5%82
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stworzenie_Ewy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grzech_Pierworodny&action=edit&redlink=1
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W latach 1535 – 1541, na zlecenie papieża Pawła III Farnese, nad ołtarzem głównym 
kaplicy powstał „Sąd Ostateczny” (Giudizio Universale), także autorstwa Michała Anioła. W 
całości kompozycji widoczny jest naturalizm, niespokojny i dynamiczny ruch, barokowa 
ozdobność. Całość malarskiego dzieła Michała Anioła przemieniła proste pomieszczenie w 
nierównaną scenerię narracji religijnej, tworząc właściwy barokowi efekt iluzjonistyczny. 

Do grona gigantów renesansu włoskiego należy również Rafael Santi (Raffaello 

Sanzio, 1483 – 1520), malarz i czynnie działający architekt, obecnie znany głównie ze swej 

twórczości malarskiej. Pochodził z Urbino, był uczniem Perugina, od którego przejął  

symetrycznie uporządkowaną kompozycję figuralną prezentowaną w otoczeniu architektury 

klasycznej, z delikatną elegancją postaci. Już w pierwszych jego dziełach dostrzegana jest 

przedwczesna dojrzałość, jakby zdawał sobie sprawę, że jego życie będzie krótkie (zmarł w 

wieku zaledwie 37 lat). W 1504 roku zamieszkał we Florencji, gdzie poznał twórczość 

Leonarda da Vinci. Od niego przejął technikę sfumato o delikatnych liniach i tonach jasnych 

oraz kompozycji obrazu w kształcie „piramidy”. W okresie florenckim stworzył wiele Madonn, 

pozostających do dzisiaj wyróżnikiem i symbolem jego talentu. 

Ryc. 133, 134, 135, 136, 137, 138. Madonny Rafaela (okres florencki). Od lewej: autoportret; Madonna del 

Belvedere; Madonna del Cardellino; Madonna del Baldacchino; Madonna del Granduca; Madonna Tempi. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

W 1508 przeniósł się do Rzymu, gdzie pracował pod opieką papieża Juliusza II, w 

dalszym ciągu rozwijając swą działalność malarską. Powstały kolejne Madonny, liczne portrety 

ze znakomicie uchwyconą osobowością modela, o rysach łagodnych i zatartych konturach. 

Monumentalnym dziełem stało się przyozdobienie niektórych komnat Pałacu Apostolskiego 

(Palazzo Apostolico), tj siedziby papieża, znakomitymi wielotematycznymi freskami (Stanze di 

Raffaello). Wśród wielu malowideł komnat papieskich sławę największa zyskał fresk „Szkoła 

ateńska” z Platonem i Arystotelesem w centrum kompozycji, pogrążonych w naukowej 

dyspucie (por. t. II, rozdz. II.2, s. 115, ryc. 340; rozdz. II.3, s. 122, ryc. 373, 374).  Zaprojektował 

też arrasy dla Kaplicy Sykstyńskiej. Prace malarskie Rafaela w Watykanie, doskonałe w 

opanowaniu perspektywy, kształtów, światła i koloru stały się kulminacją dojrzałego 

renesansu. I choć Rafaelowi brakowało erudycji Leonarda da Vinci i temperamentu twórczego 

Michała Anioła to dzieła jego na stulecia stały się  punktem odniesienia i kanonem 

doskonałości dla wielu następnych pokoleń artystów. 

Ryc. 139, 140, 141, 142. Stanze Rafaela. Od lewej: Stanza della Segnatura; „Dysputa”; „Parnas”; „Adam i Ewa”. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 W okresie rzymskim, w czasach pontyfikatu papieża Leona X rozwijał też Rafael 

intensywną działalność architektoniczną. Zaprojektował liczne pałace i wille, a w 1514 
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sporządził niezrealizowane plany dla bazyliki św. Piotra, po śmieci Bramantego kierując 

pracami przy budowie świątyni. Wśród bardziej znanych dzieł architektonicznych znalazły się 

m.in. Cappella Chigi w Santa Maria del Popolo (1515), Villa Madama w Rzymie (1517 – 1520). 

Niestrudzony badacz kultury i sztuki antyku, w 1515 roku otrzymał stanowisko konserwatora 

starożytności rzymskich. W swej twórczości architektonicznej pozostawał pod silnymi 

wpływami Bramantego, tworząc dzieła monumentalne w swym wyrazie artystycznym. 

Ryc. 143, 144, 145, 146. Twórczość architektoniczna Rafaela. Od lewej: plan bazyliki św. Piotra na Watykanie;   
fasada Palazzo Branconio dell’Aquila; Villa Madama w Rzymie (ikonografia z XVIII w.); eksedra w Villa Madama. 

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Wedle poglądów historyków sztuki, kulminacją dokonań architektonicznych doby 

renesansu stała się twórczość projektowa i realizacje Andrea Palladio (1508 – 1580), 
urodzonego w Padwie. Jako wybitny znawca antycznych zabytków Rzymu w twórczości swej 
operował porządkami klasycznie starożytnymi, klarownością geometryczną z efektami 
malowniczymi i światłocieniowymi oraz z dynamicznymi związkami z otaczającym 
krajobrazem, a także z efektami scenograficznymi. Autor traktatu I quattro libri del’architettura 
(1570) wywarł szczególnie znaczący wpływ na rozwój architektury europejskiej, w tym głównie 
brytyjskiej i amerykańskiej w następnych stuleciach. Wedle Glanceya, op. cit. s. 76, stał się 
jednym z najbardziej wpływowych architektów wszechczasów oraz pierwszym w historii 
„nowoczesnym” architektem. Początkowo pracował w Padwie, w warsztacie kamieniarskim, 
później przeniósł się do Rzymu, a następnie powrócił do Vicenzy. Budował liczne domy 
wiejskie w pobliżu Vicenzy, obiekty publiczne oraz wspaniałe kościoły w Wenecji. Realizując 
liczne domy w prowincji Veneto, wykorzystywał umiejętności  budowniczego, rzemieślnika, 
antykwariusza i uczonego. Architektura stała się dla niego nie tylko pasją, ale po prostu 
wykonywanym zawodem. Do najwspanialszych dzieł Palladia zaliczana jest Villa Barbaro w 
Maser (poł. XVI w.), w której połączył w jedno dom rodzinny z zabudowaniami gospodarczymi. 
Sławę największą zyskała, często powielana przez innych twórców, m.in. brytyjskich i 
amerykańskich (zwłaszcza w XVIII w.),  Villa Capra, znana zazwyczaj jako Villa Rotonda (1550 
– 1559), wzniesiona na obrzeżach Vicenzy. Zaprojektowana proporcjonalnie, na planie 
centralnym, przekryta kopułą wzorowaną na Panteonie rzymskim, posiada cztery jednakowo 
rozwiązane elewacje z portykami kolumnowymi. Powstała jako wiejska siedziba zamożnej 
lokalnej rodziny.  

Ryc. 147, 148, 149, 150, 151. Obiekty willowe projektu Andrea Palladio. Od lewej: Villa Barbaro, rzut i fasada 

oraz widok ogólny kompleksu; Villa Rotonda: przekrój i plan; widok ogólny przekrój perspektywiczny. Ilustracje 

skopiowane z INTERNETU 

Wśród obiektów sakralnych Wenecji najczęściej odnotowywany jest kościół opactwa 

benedyktyńskiego San Giorgio Maggiore (1565) oraz kościół il Redentore – Odkupiciela 

(1577). Pierwszy z nich, wzniesiony na samodzielnej wysepce łączy formę bazyliki z nutami 

starorzymskimi, z monumentalnymi frontonami, z zastosowaniem „wielkiego porządku” 
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architektonicznego. Kopuła nawiązuje do tradycji bizantyńskich, a campanilla powtarza 

kształty tej z Placu św. Marka. Drugi (il Redentore) wzniesiony przez władze Wenecji po 

zakończeniu w mieście zarazy powstał na wyspie Giudecca, wychodząc wprost na kanał. 

Powstał obiekt pełen „energii” i złożoności, ze scenograficzno-perspektywicznym frontonem. 

Wnętrze ma charakter monumentalny i utrzymane jest, podobnie jak San Giorgio, w tonacji 

szarości i bieli. Konsekwencja i oryginalność kompozycyjna, stałe powtarzanie 

charakterystycznych rozwiązań estetycznych spowodowały, ze w odniesieniu do twórczości 

architektonicznej Andrea Palladi’ego mówimy wprost o „stylu palladiańskim”. 

Ryc. 152, 153, 154, 155. Weneckie kościoły Andrea Palladio. Od lewej: San Giorgio Maggiore, fasada i widok na 
wyspę ze świątynią; il Redentore, fasada i wnętrze. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
PODSUMOWANIE 

 
Sumując ten fragment rozważań przypomnijmy w lapidarnym ujęciu naczelne cechy 

twórczości epoki renesansu i ich odniesienia do kształtowania postaci „nowoczesnych” na 
tamte czasy krajobrazów. Są to: 1. intensywne zainteresowanie i studiowanie dzieł antyku 
greckiego i rzymskiego; 2. rozwój humanizmu i zwrot ku wartościom życia doczesnego; 3. 
wzmożone zainteresowanie walorami natury; 4. w ramach postaw humanistycznych wzrost 
poczucia piękna krajobrazowego; 5. docenienie ładu krajobrazowego jako miernika jakości 
życia człowieka; 6. rewolucyjne zmiany w systemach obronnych wpływające na kształt 
kompozycyjny obiektów rezydencjonalnych i całych miast; 7. rozwój obiektów willowych 
nieobronnych i systemów willowych kształtujących postaci krajobrazów harmonijnych; 8. w 
układach urbanistycznych, zgeometryzowanych, wpisywanie ich w zastane ukształtowanie 
terenu; 9. odkrycie perspektywy malarskiej (oraz doskonalenie technik malarskich) i jej wpływ 
na kształt architektury oraz kompozycji miast; 10. wprowadzanie pomników miejskich jako 
ważnego elementu porządkowania struktury przestrzeni - wnętrza miejskiego (por s. 313 nn); 
11. w miastach dbałość o zdrowe warunki życia; 12. wiodąca rola placów miejskich w 
kompozycjach urbanistycznych; 13. percepcja miasta jako dzieła sztuki; 14. rozwój rozważań 
teoretycznych nad koncepcjami miast idealnych; 15. powszechna wszechstronność twórców 
renesansowych  pozwalająca na scalone komponowanie krajobrazów; 16. rozwijanie 
teoretycznych podstaw twórczości poprzez traktaty i opisy dzieł architektonicznych; 17. 
formułowanie ogólnych wskazań projektowych i obowiązujących kanonów artystycznych; 18. 
intensywny rozwój sztuki ogrodowej wpływającej na postaci krajobrazowe, z wprowadzaniem 
rozwiązań nowatorskich (Belweder Watykański Bramantego). 

Tab. III. Zestawienie porządków architektonicznych wg niektórych twórców renesansowych (Palladio, Vignola, 
Scamozzi, Serlio, Alberti). Rysunki, [z:] Kazimierz Ulatowski, Architektura włoskiego renesansu, PWN, Warszawa 

– Poznań 1972, s. 356 nn, ryc. 249 i nn 
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2. Urbanistyka renesansu, place miejskie 
 

Nowatorskie nurty estetyki renesansowej znalazły swoje odzwierciedlenie także w 
dziedzinie urbanistyki. W ciągu XV i XVI wieku  rozwijające się ośrodki gospodarcze integralnie 
wiązały się z dziedzictwem miast średniowiecznych. W tkance ich zabudowy zaczęły pojawiać 
się poczynania zmierzające do nadawania im zamierzonej formy artystycznej. Wznoszono 
nowe budowle publiczne i prywatne, dekorowano główne istniejące już gmachy oraz 
kształtowano wedle ustalonego efektu formalnego przestrzenie publiczne, tj. place miejskie i 
ulice, a także nabrzeża rzek oraz przeprawy mostowe. Motywem takich działań było 
nadawanie „godnego wyglądu”, z zapewnianiem trwałości, wygody i wizualnej wyrazistości 
różnych fragmentów zabudowy miejskiej. W kompozycjach tych poszukiwano idealnej 
harmonii przestrzennej przy równoczesnym skupianiu się na wyrafinowanych  detalach 
architektonicznych i rzeźbiarskich. Przykładano też wagę do proporcjonalnego osadzania 
struktur miejskich w szerszym kontekście krajobrazowym oraz perfekcyjnego kształtowania 
panoram z często dominującymi w nich kopułami. Znakomite kompozycje renesansowe do 
dzisiaj stanowią tętniące życiem centralne części organizmów miejskich. 

Ryc. 156, 157, 158. Estetyka miasta renesansowego, na freskach Pierro della Francesca (?) eksponowanych 
w Palazzo Ducale w Urbino, koniec XV w, dwór księcia Federico da Montefeltro. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 
 Dzieła urbanistyczne włoskiego renesansu powstawały pod silnymi wpływami 
czynników gospodarczych, politycznych, obyczajowych, prawnych i militarnych. Formalnie 
rzecz ujmując, na kształt obiektów mieszczących się w kategorii krajobrazów miejskich 
składały się: 1. gmachy miejskie (architektura); 2. wnętrza urbanistyczne (place); 3. miejskie 
ogrody (sakralne i świeckie); 4. koryta rzek z mostami; 5. rzeźba monumentalna (pomniki 
miejskie). 

Ryc. 159, 160, 161, 162, 163. Renesansowe krajobrazy miejskie i ich składowe. Od lewej: Palazzo Medici Ricardi 
we Florencji; Piazza della Signoria we Florencji (ikonografia historyczna); ogrody Villa Fidelia w Spello; mosty na 

rzece Arno we Florencji; grupa rzeźb na Piazza della Signoria we Florencji. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

POMNIKI KONNE we WNĘTRZACH URBANISTYCZNYCH 
 

Szczególnie bogaty rozwój artystyczny i ranga sztuki w ogóle w epoce renesansu oraz 
zrozumienie łącznego postrzegania dzieł architektonicznych i plastycznych (w tym rzeźby) 
nadały swoistego perfekcyjnego wyrazu artystycznego działaniom urbanistycznym. W 
przestrzeniach miejskich wyraźnie zarysowała się tendencja do kształtowania „wnętrz” 
urbanistycznych w ścisłym związku pomiędzy rozplanowaniem placu a jego architektoniczną 
obudową. Rangę wiodącą zaczęto nadawać rzeźbie pomnikowej, która stawała się elementem 
scalania „wnętrza”, ale także jego podziału na logicznie uformowane części mniejsze. Jako 
ważny, a nawet centralny punkt kompozycyjny skupiała wokół siebie gmachy budujące 
„ściany” placu. W okresie renesansu ukształtowanie „wnętrza” miejskiego w integralnym 
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zespoleniu z dziełami plastyki monumentalnej stanowi jedno z ważniejszych dokonań w historii 
sztuki i urbanistyki włoskiej. 

I tak, w Padwie w roku 1446 Donatello otrzymał od Republiki Weneckiej zamówienie 
na  wykonanie konnego pomnika kondotiera Erazma da Narni, zwanego Gattamelata. W 
roku 1453 dzieło było ukończone. Monument ustawiono na średniowiecznym, pocmentarnym 
placu miejskim, w pobliżu okazałego kościoła św. Antoniego. Kompozycyjnie stał się on 
samodzielnym akcentem plastycznym tego „wnętrza” miejskiego. Posąg konny o rozmiarach 
dwukrotnie większych od naturalnych ustawiono na wyniosłym postumencie, w pobliżu 
głównego wejścia do olbrzymiej bazyliki, w niewielkiej odległości od narożnika jej fasady. 
Wolne przestrzenie otoczyły świątynię z dwóch stron: przed fasadą i wzdłuż nawy bocznej. 
Ten rzeźbiarski element, niewielki w stosunku do okazałej bryły kościoła, podzielił 
intencjonalnie przestrzeń placową na dwie wyraziste części: plac boczny i plac środkowy. Ten 
rozpostarł się przed głównym frontem, a ograniczony został z jednej strony niskimi 
zabudowaniami miejskimi, z drugiej pomnikiem widzianym na tle dalszych zabudowań. Plac 
boczny zapoczątkowany został bryłą pomnika, a oparł się z jednej strony o potężną nawę 
boczną świątyni, z drugiej ograniczony został szeregiem kamienic z podcieniami w bocznej 
pierzei całego placu. Dojścia do placu prowadzone były uliczkami łączącymi centrum 
średniowiecznej Padwy z bazyliką. Podchodzenie nimi do placu daje niezrównaną 
perspektywę obserwacyjną, w której bryła pomnika z sylwetą jeźdźca jawi się oczom widza na 
tle nieba, stwarzając wrażenie monumentalności. To integralne zespolenie wyrazistego 
elementu plastycznego z przestrzenią placu stało się punktem przełomowym w urbanistyce 
renesansu, w tym w pojmowaniu form pomnika i placu w ich nierozerwalnym związku 
kompozycyjnym. Dodać należy, że sylwetka jeźdźca widoczna jest na „tle powietrznym” (na 
tle nieba) nie tylko z uliczek wprowadzających do tego „wnętrza” urbanistycznego, ale także z 
wszystkich niemalże części całości placu. Sylwetka konna podkreślona została ponadto 
plastycznie białą płytą marmurową, położną na wierzchołku cokołu. Znaczny kontrast skali 
pomnika i bazyliki dostrzec można jedynie z jednego tylko rogu placu, tego naprzeciw 
narożnika fasady kościoła. W takim ujęciu obserwacyjnym zszedł on do rangi ornamentu 
widocznego na tle fasady. 

Ryc. 164, 165, 166, 167, 168. Pomnik konny Gattamelaty w Padwie. Widoki boczne oraz usytuowanie  
w kontekście bazyliki św. Antoniego. Fotografie skopiowane z INTERNETU; rysunki, [z:] Tadeusz Tołwiński, 
Urbanistyka. Tom I Budowa miasta w przeszłości, Wydaw. Zakładu Budowy Miast Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 1934, s.207, ryc. 144 i 145, z podkreśleniami autorki 

 
 Porównywalne do Padwy zasady kompozycyjne zastosowane zostały w Wenecji na 
placu związanym z XIV –wiecznym dominikańskim kościołem św. Jana i św. Pawła. Powstała 
tu w 1497 roku jedna z najwspanialszych rzeźb renesansowych jako konny pomnik 
kondotiera Colleoniego. Monument usytuowany został na placu ramowanym pierzeją 
zabudowy miejskiej oraz przebiegiem jednego z kanałów weneckich. Postawienie pomnika 
nadało przestrzeni średniowiecznego dwuczęściowego placu charakteru wyrazistej 
kompozycji renesansowej. Trakty komunikacyjne kierowały wzrok widza na sylwetę jeźdźca 
widocznego na tle nieba, a sama bryła pomnika nadała placowi wyraziście dwudzielnego 
charakteru ze środkowym placem prostokątnym i szerokim przed frontonem kościoła oraz 
placem podłużnym rozciągającym się wzdłuż nawy świątynnej. Dynamikę kompozycji 
podkreśla fakt, że konna sylwetka pojawia się dopiero w chwili wkraczania na sam plac. 
Jedyne ujęcie eksponujące kontrast rozmiarów kościoła i pomnika roztacza się z naroża placu 
przeciwległego do narożnika bazyliki. Zamknięcie boku placu środkowego stanowi fasada 
Szkoły św. Marka, połowę niższa od bryły bazyliki. Na samym placu panują trzy kierunki 
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komunikacyjne, dwa dla pieszych, trzeci dla dostojników kościelnych. Charakter zabrukowania 
powierzchni placu, z chodnikami z białych płyt kamiennych, podkreśla jednorodność 
kompozycji. Sam posąg dłuta mistrza florenckiego Andrea del Verrocchio ustawiono na 
wyniosłym cokole zdobionym wertykalnym rytmem kolumnadowym.  

Ryc. 169, 170, 171, 172. Konny pomnik Colleoniego w Wenecji. Od lewej: na tle kościoła św. Jana i św. Pawła; 
na tle zabudowy miejskiej; na tle Szkoły św. Marka; rozplanowanie placu i usytuowanie pomnika. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU; rys., [z:] Tołwiński, op. cit., s. 211, ryc. 149 z podkreśleniami autorki 
 

RENESANSOWE PLACE FLORENCJI 
  

Reprezentatywnym przykładem rozwoju organizmu miejskiego przechodzącego od 
struktury średniowiecznej do estetyki renesansu stała się toskańska Florencja, centrum 
kulturalne i polityczne epoki włoskiego odrodzenia. Początkami swymi sięgająca czasów 
rzymskich, w centralnej swej części do dziś zachowała ortogonalne rozplanowanie castrum 
romanum z wyraźnie widocznymi prostopadłymi traktami cardo i decumanus, z siecią 
drugorzędnych ulic i z zarysem prostokątnych antycznych fortyfikacji. Plan miasta w XV wieku 
stanowił układ ściśle zabudowanego organizmu urbanistycznego, charakterystycznego dla 
średniowiecznych  miast italskich, rozbudowującego się wzdłuż traktów komunikacyjnych. 
Arteria północno-południowa, tj. rzymska cardo została mocno zagięta przy wyjściu z bram 
miejskich, aby przeciąć pod kątem prostym rzekę Arno  łączącą poprzez Ponte Vecchio (most) 
dwie części centrum Florencji. Miasto średniowieczne wyrosło więc na planie rzymskim 
pochodzącym z II w. przed Chr., z prostokreślnymi traktami komunikacyjnymi.  W epoce 
wczesnego średniowiecza pozostawała Florencja w ruinie, aby w ciągu XI i XII wieku dźwignąć 
się z upadku. W XIII wieku, w centrum miasta wedle projektu Arnolfo di Cambio wzniesiono 
katedrę z campanillą Giotta i Baptysterium. W pobliżu powstał Palazzo Vecchio. Plan układu 
średniowiecznego był przejrzysty, o regularnych blokach zabudowy, z trzema placami: 
handlowym (Mercato Vecchio), religijnym (w rejonie katedry i Baptysterium) i politycznym (przy 
Palazzo Vecchio). Stopniowo następowała zabudowa terenów nadbrzeżnych wzdłuż rzeki 
Arno oraz zaczęły powstawać liczne przedmieścia. Wzniesiono trzy kolejne przeprawy 
mostowe, wiążące centrum z przedmieściami. W 2 poł. XIV w. powstał nowy pierścień murów 
obronnych (na narysie prostokąta o wymiarach 2000 x 2600 metrów), z rezerwą terenów pod 
przyszłą zabudowę. Szacuje się, że u schyłku XV w. miasto liczyło ok. 100 000 mieszkańców. 
Wkrótce powstały dwie fortece renesansowe: San Giovanni Battista po stronie północnej, a na 
południu San Giorgio, oraz arterie objazdowe dogodnie krzyżujące się z ulicami dawniejszymi. 

Ryc. 173, 174, 175. Florencja renesansowa. Od lewej: plan miasta w rozwoju do XIX w.; charakterystyczne 
elementy kompozycyjne w rozwarstwieniach historycznych; widok  Florencji w XVI w. (wg Vasariego). Plan 

miasta, [z:]Tołwiński, op. cit., po s. 224, ryc. 163; widok Vasariego skopiowany z INTERNETU 
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W epoce odrodzenia urosła więc Florencja do rangi potęgi politycznej, stała się jednym 

z najbogatszych miast Europy reprezentując równocześnie najwyższą kulturę duchową w skali 
światowej. Pracowali tu tak wybitni twórcy jak Arnolfo di Cambio, Brunelleschi, Leonardo da 
Vinci, Michał Anioł, Vasari. Licznie powstające place miejskie, uwzględniające założenia nowej 
estetyki, ale także logicznie odpowiadające na potrzeby funkcjonalne, nadały strukturze 
urbanistycznej charakteru wytwornego miasta renesansowego. Znaczna rezerwa terenów 
ujęta nowym kordonem murów obronnych pozwoliła na nieskrępowany, harmonijny, stały 
rozwój aż do połowy XIX wieku. 

Ryc. 176, 177, 178, 179. Renesansowe krajobrazy Florencji. Od lewej: Plac Katedralny; Piazza Santa Croce; 
Piazza Signoria; widok na kopułę katedry z Piazza Santissima Annunziata. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
 W centrum Florencji, w pobliżu katedry, przebudowany został Plac (Piazza) Signoria, 
przylegający bezpośrednio do dawnej linii rzymskich murów obronnych, a zdominowany bryłą 
Palazzo Vecchio (1299, Arnolfo di Cambio). Został on utworzony poprzez wyburzenie domów 
gotyckich, w ogólnym nawiązaniu do palcu wcześniej istniejącego, poszerzanego w latach 
1319 i 1365. W 1375 w pobliżu Palazzo Vecchio Orcagna wzniósł Loggię dei Lanzi, a wewnątrz 
trójdzielnego podcienia arkadowego umieszczone zostały rzeźby Celliniego, Donatella i 
Bologni. Zarówno bryła pałacu jak i cały układ placu organicznie zespolono z układem 
istniejących już ulic. Plac o kształcie mocno nieregularnym zyskał dogodną,  bezkolizyjną 
organizację ruchu, z traktami tranzytowymi ślizgającymi się po dwóch jego krawędziach, a 
samo „wnętrze” uzyskało charakter zaciszny. Trzeci ciąg komunikacyjny przeniesiono na 
północ poza linię zabudowy, na Via Condotta. Na wprost pałacu utworzył się umiarowy rynek, 
a całość placu niezupełnie prawidłowego w układzie geometrycznym, w terenie wywiera 
wrażenie pełnej regularności.  

Okresowo do interwencji artystycznych na placu zatrudniono Michała Anioła, którego 
projekt sugerujący otoczenie całości kompozycji ciągami arkadowymi (w nawiązaniu do Loggi 
dei Lanzi) nie został zrealizowany. Ostatecznie ukształtowanie tego monumentalnego 
„wnętrza” miejskiego uzyskano środkami znacznie skromniejszymi, ale bardzo subtelnymi. 
Nastąpiło widokowe akcentowanie wartościowych elementów kompozycji, a wrażenie 
majestatycznego klimatu podniesione zostało jakością artystyczną poszczególnych, 
renesansowych budowli pałacowych okalających plac. Charakter kompozycji wysoce 
wyrafinowanej uzyskano wprowadzeniem na plac grupy rzeźb, które w swych rozmiarach, 
jakości materiałowej i starannym usytuowaniem dopełniły całości układu architektonicznego. I 
tak, w głębi palcu, w linii przedłużającej ulicę Uffizi rozciągającą się po stronie południowej, 
stanął spiżowy, konny posąg Koźmy Medyceusza.  Przy najbliższym narożniku pałacu 
ukształtowano fontannę z gigantyczną figurą Neptuna. Dwa te elementy rzeźbiarskie podzieliły 
całość „wnętrza” na odrębne części: rynek właściwy i plac pomocniczy. Dalej, przed fasadą 
Palazzo Vecchio ustawiono dwie monumentalne figury marmurowe. Po lewej stronie portalu 
stanął w 1504 roku posąg Dawida, dłuta Michała Anioła. Obecnie dzieło przechowywane jest 
w Galleria dell’Accademia, w San Marco we Florencji, a na placu umieszczona jest jego kopia. 
Po prawej stronie, w późniejszym czasie pojawił się posąg Herkulesa autorstwa Bandinellego. 
Powstała więc swoista galeria rzeźby nadająca placowi charakteru „salonu” miejskiego. 
Wszystkie uliczki doprowadzające widza na plac otwierają przed nim niezrównane ujęcia 
kompozycyjne grupy rzeźb widocznych stosownie od kierunku patrzenia na tle masywnej 
fasady Palazzo Vecchio, na tle innych pałaców, a także częściowo na tle nieba.  
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Ryc. 180, 181, 182, 183. Piazza Signoria we Florencji. Od lewej: plan placu z analizą kompozycyjną; grupa figur 
na placu; ikonografia historyczna, widok na rynek; widok „z lotu ptaka” na plac. Plan placu, [z:] Tołwiński, op. cit., 

s. 228, ryc. 164, z podkreśleniami autorki; fotografie skopiowane INTERNETU 
 

Grupa ta wyraziście rysuje się w ujęciu od strony ulicy Uffizi, tworząc zwartą całość 
ułożoną w rygorystycznym porządku linearnym. Plac główny płynnie przechodzi w wąskie i 
długie wnętrze uliczne obramowane monumentalną architekturą Galerii Uffizi. Ulica  
zbudowana została w latach 1560 – 1574 przez Vasari’ego. Stała się ona symbolem 
rozwinięcia estetyki renesansowej wprowadzonej do tkanki urbanistycznej miasta 
średniowiecznego oraz nowatorskim zastosowaniem kompozycji architektonicznej dla 
„wnętrza” ulicznego. Całość ulicy Uffizi liczy 200 metrów długości i 18 metrów szerokości. Obie 
podłużne ściany „wnętrza” ukształtowano niemal symetrycznie, ze słupowo-kolumnowymi 
podcieniami, a poprzecznie zamknięto arkadą o kształcie łuku triumfalnego, z kondygnacją 
przewiązki pomiędzy dwoma skrzydłami Galerii Uffizi. Całość wrażeniowo uzyskała charakter 
daleko idącej monumentalności i scenograficzności właściwej już dla estetyki barokowej. 
Uznawana jest za pionierski przykład zakomponowania ulicy miejskiej jako dzieła sztuki.  

Ryc. 184, 185, 186. „Wnętrze” urbanistyczne ulicy Uffizi we Florencji, widziane od strony Piazza Signoria. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W niewielkiej odległości (400 m) od kompleksu katedralnego ukształtowano 

najpiękniejszy renesansowy plac Florencji, stanowiący najdoskonalszą kompozycję epoki 
odrodzenia w tym mieście, znany pod nazwą Piazza Santissima Annunziata. Kameralnych 
rozmiarów plac prostokątny (70 x 90 m), z czterema ulicami wychodzącymi z trzech 
narożników, dyspozycją przestrzenną nawiązuje do tradycji średniowiecznych. Obudowa 
placu w formie kolumnad arkadowych tworzy niezrównany klimat renesansowej, harmonijnej i 
eleganckiej kompozycji. Oś układu przebiega od fasady bazyliki Santissima Annunziata z 
wytwornym portykiem kolumnowym do ulicy Servi łączącej  to „wnętrze” urbanistyczne z 
centrum miasta, a perspektywicznie zamkniętej widokiem na kopułę katedry. Sam kościół 
ufundowany w 1250 roku poszerzony został i ozdobiony wspomnianym zewnętrznym 
portykiem w latach 1444 -1460 (Michelozzo). Ścianę prawą placu stanowi budynek Ospedale 
degli Innocenti („Szpital Niewiniątek”), wzniesiony przez Brunneleschi’ego (1419 – 1451). 
Front budowli zdobią słynne majoliki autorstwa Andrea della Robbia. Strona lewa placu, 
porównywalna w efekcie kompozycyjnym z dziełem Brunnelschi’ego zamknięta została 
ciągiem kolumnadowym budynku bractwa Servi di Maria, powstałym w 1518 roku. Pośrodku 
placu w 1608 roku ustawiono pomnik z brązu dedykowany Ferdynandowi I, dłuta Bologni. 
Stanowi on zręczne podkreślenie głównej (podłużnej) osi kompozycyjnej placu. W 1629 roku 
dodano w pobliżu posągu konnego dwie fontanny barokowe akcentujące ideową oś 
poprzeczną. Ostatecznie więc w ciągu dwustu lat kształtowania, przy współudziale wielu 
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artystów, powstała kompozycja idealnie jednolita. Monumentalny charakter budowli o lekkich 
ciągach kolumnowo - arkadowych podkreślono wprowadzeniem w przyziemiu kilku stopni, 
nawiązując tym motywem przestrzennym do najlepszych tradycji greckich. 

Ryc. 187, 188, 189, 190. Piazza Santissima Annunziata we Florencji. Od lewej: plan placu; widok na budynek 
bractwa Servi di Maria; widok placu w ikonografii historycznej; dziedziniec arkadowy Ospedale degli Innocenti. 

Plan, [z:] Tołwiński, op. cit., s. 138, ryc. 175; fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 191, 192, 193. Ospedale degli Innocenti na Piazza Santissima Annunziata we Florencji. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
 W centralnym obszarze Florencji powstało kilka innych placów, wiązanych 
kompozycyjnie z okazałymi bryłami architektonicznymi, takich jak: Piazza Santa Maria Novella; 
Piazza Vecchia; Piazza San Marco; Piazza Santa Maria Nuova; Piazza Santa Croce; Piazza 
Pitti; Piazza di Santo Spirito; Piazza del Carmine, i wiele jeszcze pomniejszych. Wszystkie są 
prostokątne, z jedną większą budowlą dominującą w boku placu oraz przylegające 
jednostronnie do ruchliwej arterii (trasy komunikacyjnej). W zabudowie pierzei zróżnicowane 
są budynkami o indywidualnym charakterze, ale łączącymi się jednolitością materiałową i 
technik wykonania z harmonijną rytmiką płaszczyzn i otworów okiennych. Rozmiary tych 
placów pozostają niewielkie, o długości boków 60 – 100 – 150 m. 

Ryc. 194, 195, 196, 197. Niektóre renesansowe place Florencji. Od lewej: Piazza Santa Maria Novella; Piazza 
Santa Croce; Piazza Santo Spirito; Piazza Pitti. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Kończąc przegląd miejskich krajobrazów Florencji należy zaznaczyć, że w końcowej 
fazie II wojny światowej jej struktura urbanistyczna uległa znacznemu zniszczeniu. Wiele 
kwartałów zabudowy obrócone zostało w ruiny na skutek bombardowań alianckich. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że w armii amerykańskiej działały wyspecjalizowane jednostki 
składające się z historyków sztuki czuwających nad minimalizowaniem strat dziedzictwa 
kulturowego.  
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Ryc. 198, 199, 200. Zniszczenia wojenne Florencji. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

RENESANSOWE PLACE RZYMU 
 

W większym jeszcze stopniu niż we Florencji regulacje renesansowe zaznaczyły się w 
układzie miejskim Rzymu zachowującym w swej strukturze świadectwa antyczne i 
średniowieczne. Odpowiadały one na narastające zapotrzebowanie komunikacyjne 
wprowadzając równocześnie do „wnętrz” miejskich coraz wyraźniejszy czynnik kompozycyjny. 
Dla prezentacji rozwoju rzymskich tendencji artystycznych zatrzymamy się na kilu przykładach 
placów osadzonych w realiach Rzymu XV i XVI wieku. 

Ryc. 201, 202. Rzym antyczny i średniowieczny. Z lewej: rejon Colosseum i Panteon (ikonografia historyczna); 
z prawej: rejon Zamku Anioła i Tybru. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W centrum Rzymu znajduje się świątynia zwana Panteonem. Wzniesiona w 27 roku 

przed Chr., została gruntownie przebudowana w początku II w., w czasach cesarza Hadriana. 
W 609 roku, za pontyfikatu papieża Bonifacego IV stał się Panteon świątynią chrześcijańską, 
i od tego czasu korzystał z opieki papieskiej. Natomiast najbliższe otoczenie świątyni w ciągu 
całego średniowiecza popadało w coraz większą ruinę, a sama budowla obrastała szeregiem 
drobnych, prowizorycznych domostw, przesłaniających z wszystkich stron kształt obiektu. W 
roku 1442 papież Eugeniusz IV nakazał usunięcie zabudowy średniowiecznej i pełne 
odsłonięcie monumentalnej bryły sakralnej. Przed portykiem uformowano niewielki plac, znany 
dziś pod nazwą Placu Panteonu (lub Piazza della Rotonda), o rozmiarach 40 x 60 m i 
przebudowano pobliskie domy. Ostateczne przekształcenie placu nastąpiło w wieku XVII, w 
okresie barokowej przebudowy Rzymu. Mamy tu „wnętrze” miejskie  o narysie prostokątnym. 
W części przylegającej bezpośrednio do Panteonu plac rozszerza się do rozmiaru jego 
długości, tj. do 60 m. Charakter ukształtowania fasad domów pierzei placowych, o 
wysokościach 14 – 20 metrów, nadał mu ogólne rysy renesansowe. W początku XVIII w. 
pośrodku placu ustawiono okazałą fontannę z obeliskiem. Kulminację kompozycyjną placu 
stanowi, szeroki na 33 metry portyk świątyni, zamykający harmonijnym układem główną 
pierzeję placu.  

Ryc. 203, 204, 205, 206. Plac Panteonu w Rzymie. Rozplanowanie i widoki „wnętrza” miejskiego. Plan, [z:] 
Tołwiński, op. cit;, s. 242, ryc. 179, z podkreśleniami autorki. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Na Zatybrzu, w dzielnicy miasta niezamożnej i ściśle zabudowanej powstał plac Santa 

Maria in Trastevere nawiązujący do tradycji średniowiecznych, a związany z bryłą kościoła 
NMP, ufundowanym w 340 roku, odbudowanym w połowie wieku XII i odnowionym w 1450 
roku. Obiekt ten stanowi dominantę umieszczoną w zachodniej ścianie placu. Samo „wnętrze” 
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placowe uzyskało kształt narysu zbliżonego do kwadratu o wymiarach 50 x 60 m. Całość 
przylega bokiem północnym do głównej ulicy, uwalniając płaszczyznę placu od ruchu 
miejskiego, a co zatem idzie umożliwiając nieskrępowane jego użytkowanie dla spotkań 
okolicznościowych. Układ zabudowań przypomina w znacznym stopniu założenia rynków 
gotyckich, m.in. francuskich. Kamienice równomiernie okalające „wnętrze” tworzą harmonijne 
tło dla bogatej, barwnej i mozaikowej fasady świątyni i wyrastającej z jej bryły wieży. Pośrodku 
wznosi się na kilku stopniach wyniesiona fontanna (przebudowana w XIX w.), która 
ześrodkowując na sobie uwagę przechodnia buduje renesansowy klimat placu, podkreślony 
ponadto loggią kościoła. Całość kompozycji, z wyrazistą regulacją komunikacyjną tworzy jeden 
z najbardziej rozpowszechnionych, renesansowych typów placu miejskiego, występujących w 
całej Europie.  

Ryc. 207, 208, 209. Piazza Santa Maria in Trastevere w Rzymie. Od lewej: plan placu; widoki ogólne „wnętrza” 
placu. Plan i fotografia czarno-biała, [z:] Tołwiński, op. cit., s. 244, ryc. 181; s. 245, ryc. 182; z podkreśleniami 

autorki; fotografia barwna skopiowana z INTERNETU 
 

 Bezpośrednie dziedzictwo Rzymu antycznego stanowi Piazza Navona (Circo 
Agonale). Uregulowany w początku XVI w., powstał na zachowanych śladach starożytnego 
cyrku Domicjana uzyskując rozmiary 250 x 50 m. Pośrodku placu i na jego krańcach 
ukształtowano trzy wgłębienia wypełnione wodą, tworzące sadzawki, z których wyłaniają się 
ekspresyjne figury fontann. W punkcie centralnym fontanny środkowej wypiętrzono obelisk o 
rodowodzie starożytnym. Dwie fontanny (środkowa i południowa) zaprojektowane zostały 
przez Berniniego. W pierzejach placu wyrastają okazałe gmachy: pałac Doria Pamphili, pałac 
Braschi, a nade wszystko wyróżniający się monumentalną fasadą kościół św. Agnieszki oraz 
w boku przeciwległym usytuowany kościół św. Jakuba. Stopniowo w ciągu XVII wieku plac 
zmieniał swe przeznaczenie z centrum reprezentacyjno-rozrywkowego na plac targowy. 
Ogólnie rzecz ujmując opisywany obiekt stanowi charakterystyczny plac rzymski stopniowo 
przybierający klimat barokowy, z zachowaniem renesansowej regulacji ruchu, wyrzuconego tu 
na ulicę biegnącą równolegle do jednej z dłuższych pierzei placowych (ryc. 210). 

Ryc. 210, 211, 212. Piazza Navona w Rzymie. Widok „z lotu ptaka” z wydzielonym zewnętrznym traktem 
komunikacyjnym i dwa widoki „wnętrza” placowego z fasadą kościoła św. Agnieszki. Fotografie skopiowane 

z INTERNETU 
 
 
 Z czasów rzymskich pochodzi także Piazza Colonna, zespolony wąskim przesmykiem 
z Piazza Monte Citorio. W układzie swym odpowiada schematowi gotyckiemu, z renesansową 
regulacją ruchu kołowego biegnącego arterią sięgającą czasów antycznych. Pamiętający 
czasy forum rzymskiego związanego ze świątynią Marka Aureliusza, w renesansie i baroku 



 

321 
 

utrwalał się jako ważny ośrodek rozwijającego się miasta. W 1562 roku na dawnych ruinach 
powstał pałac Chigi. W tym samym czasie odbudowano dawny kościół św. Bartłomieja (Santa 
Maria della Pietà), wzniesiono kolejne pałace. Pośrodku placu piętrzy się na wysokość 44 
metrów wielka kolumna wzniesiona przez senat i lud rzymski dla uczczenia Marka Aureliusza. 
Ukształtowana z bloków białego marmuru pokryta została doskonałymi artystycznie 
płaskorzeźbami. Mocno uszkodzona w okresie średniowiecznym, odnowiona została w 
czasach papieża Sykstusa V, twórcy Rzymu renesansowego. Nieco później u stóp kolumny 
powstała fontanna marmurowa projektu Giacomo della Porta. Całość placu, zachowana do 
dzisiaj, podziwiana może być z ruchliwej arterii, dawnej Via Flaminia, obecne Corso Umberto. 

Ryc. 213, 214, 215, 216. Piazza Colonna w Rzymie. Od lewej: plan placu z towarzyszącym placem Monte Citorio; 
widok  z XIX wieku (ikonografia historyczna); widok współczesny. Plan, [z:] Tołwiński, op. cit., s. 247, ryc. 185,  

z podkreśleniami autorki; pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

 W nurcie porównywalnym z Piazza Santa Maria in Trastevere i Piazza Colonna, a więc 
nawiązującym do tradycji średniowiecznych znalazł się również plac della Minerva, 
usytuowany w pobliżu widocznego z „wnętrza” placowego Panteonu. Niewielkich rozmiarów 
bo o wymiarach 40 x 50 metrów, jednym dłuższym bokiem przylega do ruchliwej ulicy Minerva 
łączącej go z placem Panteonu. Kościół gotycki Santa Maria sopra Minerva wzniesiony został 
w 1280 roku na ruinach starożytnej świątyni Minervy, a później w fasadzie wzbogacony o 
elementy renesansowe. Wyróżnikiem kompozycyjnym placu stało się ustawienie pośrodku 
posągu słonia marmurowego dźwigającego na swym grzbiecie niewielki obelisk egipski, 
pochodzący z VI w. przed Chr. Ta dziwna grupa rzeźbiarska, zaprojektowana przez 
Berniniego, wprowadza plac w estetykę manierystyczno-barokową. Co ciekawe, w 
podkrakowskiej Pieskowej Skale, w obszarze średniowiecznej pustelni bł. Salomei (zwanej 
Grodziskiem), w gęstym lesie ustawiono niewielki posąg słonia, inspirowany dziełem 
Berniniego, na którego grzbiecie w 1686 roku stanął granitowy obelisk upamiętniający 
zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami w 1683 roku. 

Ryc. 217, 218, 219, 220. Piazza dela Minerva w Rzymie. Plan i widoki placu z rzeźbą Berniniego: słonia 
dźwigającego obelisk oraz z powiązaniami widokowymi z Panteonem. Plan, [z:] Tołwiński, op. cit., s. 251, ryc. 

189, z podkreśleniami autorki; pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

 
PLACE INNYCH MIAST WŁOSKICH 
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W całym bogactwie włoskich placów renesansowych zatrzymamy się jeszcze na trzech 
tylko, szczególnie znaczących obiektach. W toskańskim miasteczku Lucca, na śladach 
rzymskiego amfiteatru rzymskiego z II wieku po Chr., w średniowieczu wykrystalizował się 
owalny plac usytuowany w centrum  miasta, nazwany Piazza dell’Anfiteatro. Otoczony 
zwartą zabudową domów mieszkalnych o sferycznie wygiętych fasadach, stworzył 
sugestywne „wnętrze” urbanistyczne znakomicie przystosowane dla potrzeb miasta 
renesansowego. Kompleks odnawiany był w okresie XIX wieku i do dzisiaj pełni rolę 
znaczącego ośrodka handlowego. 

Ryc. 221, 222, 223. Piazza dell’Anfiteatro, Lucca. Od lewej: widok na miasto z oznaczeniem placów miejskich; 
„wnętrze” placu ze sferyczną pierzeją; widok na plac „z lotu ptaka”. Fotografie ryc. 222, 223 skopiowane  

z INTERNETU. Fotografia 221, [z:] Folco Quilici, Italia dal cielo. Viaggio per immagini nella storia, wydaw. De 

Donato, Bergamo 1980, s. 111 n; z podkreśleniami autorki 
 

Szczególną rangę kulturową posiada słynny Piazza del Campo w Sienie (Toskania), 
stanowiący świadectwo krystalizowania w okresie późnego średniowiecza (XIII, XIV w.) 
założeń kompozycyjnych dla tworzenia placów miejskich o charakterze reprezentacyjnym, 
ześrodkowujących życie miasta, stanowiących jego ozdobę, a równocześnie związanych z 
siedzibą władz  miejskich. Uznawany jest więc za najwcześniejszy przykład uformowania placu 
w istocie swej renesansowego, choć powstał w okresie jeszcze średniowiecznym. 
Zlokalizowany w skomplikowanej sytuacji topograficznej, zajął teren łączenia się trzech 
grzbietów pagórkowatych, na których ukształtowało się miasto. Rozmierzony na terenie lekko 
wklęsłym, uzyskał kształt zbliżony do układu amfiteatralnego. Całość zdominowana została 
bryłą i smukłą wieżą Palazzo Publico zbudowanego w latach 1289 – 1305 jako siedziba władz 
miejskich. Kompleks szybko stał się ośrodkiem życia publicznego. Mocno obudowany dokoła 
domami, ujął również wyloty dziewięciu ulic nie naruszając monumentalnej jednorodności 
ścian placu. Na szczególną uwagę zasługuje posadzka placu ukształtowana z cegły, dzieląca 
całość na charakterystyczne kliny tworzące kształt wachlarzowo-muszlowej płaszczyzny 
podstawy placu. Współcześnie obiekt stanowi cenną atrakcję turystyczną, jest równocześnie 
miejscem tradycyjnie tu odbywających się w okresie letnim dorocznych gonitw konnych. 

Ryc. 224, 225, 226, 227. Piazza del Campo w Sienie. Widoki „z lotu ptaka” i z poziomu człowieka. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
Prawdziwie wytwornym salonem miejskim stał się Plac św. Marka w Wenecji. 

Początkami swymi sięgający czasów średniowiecza, związany został z okazałą bryłą 
romańsko-bizantyńskiego kościoła św. Marka. Z biegiem czasu plac zyskiwał charakter 
renesansowy. Wzbogacała się również kopułowa bryła bazyliki oraz jej fasada zwrócona ku 
placowi. Jej liczne kolorowe mozaiki i detale romańskie, bizantyńskie, gotyckie i renesansowe 
tworzą niepowtarzalny klimat całego placu. A ten rozciąga się na osi podłużnej wybiegającej z 
centrum świątyni. Przed elewacją Pałacu Dożów znajduje się odnoga placu głównego: 
Piazzetta. Naczelne kierunki ruchu przebiegają wzdłuż boków podłużnych placu właściwego. 
Jego płaszczyzna stała się terenem wypoczynku, przechadzek i uroczystości. Oba dłuższe 
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boki placu obiegają arkady budowli renesansowych. Są to Stare Prokuracje (1512 – 1538, 
Bartolomeo Buon i Jacopo Sansovino) i Nowe Prokuracje (Vincenzo Scamozzi’ego) nadające 
szczególnej jednorodności całości kompozycji, wzbogaconej z boku widoczną kolumnadą 
Pałacu Dożów, tworzącej ścianę Piazzetty. Charakterystyczne jest rozszerzenie placu w 
kierunku fasady bazyliki i rozszerzenie Pazzetty, oba uznawane za wpływ Michała Anioła i jego 
placu na Kapitolu w Rzymie na projektanta Nowych Prokuracji. Całość kompozycji nabrała 
wielkiej skali i pełni harmonijnej formy, wzbogaconej wertykalnym akcentem campanilli 
łączącej oba „wnętrza” placowe. Mistrzowskie jest przenikanie się obu placów: wielkiego i 
małego, z widokiem na fasadę Pałacu Dożów i na lagunę. Na przeciw Pałacu Dożów, przy 
Piazzetta, Sansowvino wzniósł budynek biblioteki, doskonały w swej renesansowej formie, 
tworzący jakby ciąg dalszy Prokuracji Nowych, wprowadzając podobną rytmikę do tego 
aneksu miejskiego. Piazzetta miała charakter ruchliwy, znajdując się w bezpośrednim 
sąsiedztwie bulwaru wyładunkowego portu weneckiego. Zarysowała się na niej renesansowo-
barokowa tendencja zamykania placu szczelnymi zabudowaniami z trzech stron i szerokim, 
niczym nie skrępowanym otwarciem na stronę czwartą, z podkreśleniem tylko jej linii przez 
balustrady, kolumny, rampy, mury oporowe itp. Zarówno Plac św. Marka jak i Piazzetta 
wyposażone zostały w wyrafinowaną formę kompozycji „wnętrza” jaką stała się starannie 
zaprojektowana nawierzchnia z dwubarwnych płyt kamiennych o wyrazistym 
zgeometryzowanym deseniu. Znaczne opady atmosferyczne i częste wysokie fale 
powodziowe powodują, że to wytworne centrum Wenecji sporadycznie bywa całkowicie 
zalewane wodą na wysokość kilkudziesięciu cm. Dzięki eliminacji ruchu kołowego w Wenecji, 
opisana sekwencja dwóch placów stanowi dziś „wnętrze” reprezentacyjne wielkiego miasta, 
pozostając świadectwem dawnej, wielowiekowej potęgi politycznej, artystycznej oraz wysokiej 
kultury obyczajowej i towarzyskiej. 

Ryc. 228, 229, 230, 231. Piazza San Marco w Wenecji. Od lewej: usytuowanie placu w strukturze miasta; plan 
kompleksu placowego (dwie ryciny); widok ogólny w kierunku bazyliki św. Marka. Plan czarno-biały, [z:] Tołwiński, 

op. cit., s. 216, ryc. 155; pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 232, 233, 234. Piazzetta San Marco w Wenecji. Od lewej: widok na bazylikę św. Marka i fasadę Pałacu 
Dożów; widok na lagunę i fragment gmachu biblioteki; widok ogólny (od strony campanilli). Fotografie skopiowane 

z INTERNETU 
 

URBANISTYCZNE KONCEPCJE  TEORETYCZNE i ich REALIZACJE 
 
 W epoce renesansu, wraz z nowymi prądami intelektualnymi, rozwijającym się 
ustrojem społecznym i nowym stylem życia, a także przemianami politycznymi i 
gospodarczymi, dotychczasowe koncepcje miast średniowiecznych stały się przestarzałe. 
Powszechnie pojawia się więc nowoczesne ujmowanie zagadnień kształtowania całości 
miasta, jego części i różnorodnych funkcji. W końcu XV wieku, a zwłaszcza w XVI wieku 
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zaczynają powstawać liczne prace studialne i teoretyczne plany miast wykonywane przez tak 
wybitnych mistrzów takich jak Leonardo da Vinci, czy Michał Anioł. Coraz częściej rysuje się 
dążenie do całościowego ujmowania organizmu miejskiego z rozwiązywaniem  problemów 
jego komunikacji i obronności, przy równoczesnym zmierzaniu do harmonii kompozycyjnej 
oraz akcentowaniem funkcjonalnej i estetycznej rangi placów miejskich. Rodzą się układy 
prostokątne, a nade wszystko promieniste i gwiaździste, zespolone z nowym bastionowym 
typem kordonów obronnych, odpowiadających na coraz powszechniejsze użycie broni palnej 
i artylerii. Przestrzeń miejska wypełniana jest „pajęczą” siecią krzyżujących się ulic głównych i 
drugorzędnych, a także wytyczanymi układami obwodnicowymi. Liczni twórcy pracują nad 
koncepcjami fortyfikowania miast istniejących i poszukują rozwiązań nowych, idealnych. 
Systemy arterii wiążą się organicznie z bramami miejskimi i innymi elementami układu 
warownego. Pomiędzy głównymi traktami, o szerokościach umożliwiających nieskrępowane 
przemieszczanie się wojsk, wytycza się kwartały zabudowy mieszkaniowej. Plac centralny 
pozostaje niezabudowany lub  mieści w sobie monumentalną bryłę architektoniczną 
(świątynia, pałac, forteczna wieża). Zewnętrzny zarys miasta uzależnia się od konkretnie 
wprowadzonego, oryginalnego pierścienia obronnego. W schematyczne, poprawne 
geometrycznie koncepcje teoretyczne wplata się również zagadnienia czysto artystyczne. 
Poszukuje się odpowiednich proporcji ulic i placów, nie zyskując jednak rozwiązań 
estetycznych tak znakomitych jak w faktycznym kształtowaniu renesansowych fragmentów 
miast średniowiecznych (por. s. 313 nn).  

Ryc. 235, 236, 237. Teoretyczne koncepcje urbanistyczne epoki renesansu. Od lewej: projekt miasta z końca XV 
w., Fra’Giocondo; szkic studialny Leonarda da Vinci; widok miasta renesansowego, Pierro della Francesca (?). 

Ryc. 235, [z:] Tołwiński, op. cit., s 153, ryc. 192; pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Opisywany tu nurt kompozycyjny kontynuowany był przez wielu teoretyków i 
urbanistów w ciągu XVII i XVIII wieku, głównie we Francji i w Niderlandach, a obecnie ciągle 
stanowi inspirację dla licznych projektantów jednostek miejskich. We współczesnym 
rozumieniu zagadnień urbanistyki teoretycy epoki odrodzenia w swych pracach studialnych 
ujmowali wszystkie czynniki dzisiejszej budowy miast, takie jak: dobór terenu, określenie 
granic, rytmiczna sieć ulic, rozróżnienie różnych kategorii traktów komunikacyjnych, w tym 
wprowadzanie rozwiązań dwupoziomowych, ogólna myśl architektoniczna i kształtowanie 
„wnętrz” ulic i placów. 

Ryc. 238, 239, 240, 241. Teoretyczne plany miast. Od lewej: wg Vasari’ego; wg Scamozzi’ego; francuski plan 
teoretyczny wg Perret’a; francuski plan teoretyczny z XVIII w. Ryciny, [z:] Tołwiński, op. cit., s. 255 n, ryc. 195, 

194, 196, 197, z podkreśleniami autorki 
 
 Także w sztuce ogrodowej rozpowszechniły się poszukiwania kształtów 
kompozycyjnych zamieszczane w traktatach teoretycznych i dziełach literackich. 
Koncentrowały się one na proponowaniu rozplanowań centralnych, na planach kwadratu, 



 

325 
 

okręgu i wieloboków, z częstym wprowadzaniem motywu wirydarzowego oraz delikatnym 
odbieganiem od efektów idealnej symetrii. 

Ryc. 242, 243, 244, 245, 246. Ogrodowe koncepcje idealne. Od lewej: plan ogrodu ośmiobocznego wg Francesco 
di Giorgio Martini; pałac-ogród wg Filarete; schemat wyspy Citera z poematu Hypnerotomachia Poliphili 

(Francesco Colonna); plan ogrodu botanicznego we Florencji. Rysunki, [z:]  ] Alessandro Tagliolini, Storia del 

giardino italiano, wydaw. La casa USHƎR, Firenze 1988. S. 60, ryc. 24; s. 61, ryc. 26; s. 119, ryc. 78; s. 172, ryc. 

111. Ryc. 246 skopiowany z INTERNETU 

 
Urzeczywistnienie wizji renesansowego miasta idealnego nastąpiło w końcu XVI wieku 

w Palmanova usytuowanej w regionie Friuli-Venezia Giulia, w prowincji Udine. Obiekt 
założony został przez Republikę Wenecką jako miasto-forteca o narysie dziewięcioboku, z 
promienisto-gwiaździstym układem ulic szerokości 14 metrów wszystkie i wewnętrznym 
sześciobocznym placem centralnym. Całość otoczono obwałowaniami tworzącymi wielokątną 
gwiazdę. Zaprojektowane zostało przez G. Savorgnan’a, a uzupełnione ostatecznie przez 
Vincenzo Scamozzi’ego, weneckiego architekta, projektanta wielu kościołów i rezydencji.  

Ryc. 247, 248, 249, 250. Palmanova, renesansowe miasto idealne. Rozplanowanie; widoki „z lotu ptaka” 
 i fragment fortyfikacji bastionowych. Plan, [z:] Tołwiński, op. cit. s. 254, ryc. 193. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 

W Toskanii, nad zatoką Morza Liguryjskiego rozwinęło się Livorno, które początkami 
swymi sięga starożytności, a intensywniej rozbudowywało się w wieku XV. Jako własność 
Medyceuszy założone zostało w końcu wieku XVI (1590), z przyjęciem klarownego układu 
portowego miasta idealnego, autorstwa Bernarda Buontalenti’ego. Zbudowane wśród licznych 
kanałów, w obrębie potężnych fortyfikacji, z licznymi wieżami, posiada wyraźne inspiracje 
weneckie. Miasto intensywnie rozwijało się w XVII w. jako ośrodek emigrantów. Obok 
„Fortezza Vecchia” powstała „Fortezza Nuova” otoczona murem i połączona z miastem 
systemem kanałów żeglownych, budujących kanwę planistyczną miasta. Dalszy rozkwit 
miasta trwał w XVIII, XIX w. Powstawały obiekty architektury klasycystycznej, tereny parkowe,  

 

Ryc. 251, 252, 253, 254. Miasto Livorno. Od lewej: położenie; plan (kartografia historyczna); kanał miejski; widok 
„z lotu ptaka”. Plan, [z:] Tołwiński, op. cit., s. 260, ryc. 199; pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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muzea, instytucje kultury, do dziś pozostając znanym ośrodkiem portowym Italii. Ogólnie, 

zręczne wykorzystanie uwarunkowań topograficznych oraz pozostałości miasta 
wcześniejszego spowodowały, że Livorno jako kompozycja urbanistyczna pełne jest wdzięku 
i wolne od schematyzmu formalnego właściwego ośrodkowi w Palmanova.   
 Wśród innych miejscowości realizujących koncepcje miasta idealnego wymieniane są: 
Pienza, Sabbioneta, Sacro Monte Varallo Sesia.  Pienza to skromna osada toskańska 
(prowincja Siena) przekształcona przez Silvio Piccolomini w renesansowe miasto idealne. 
Prace realizacyjne prowadzone były przez architekta Bernardo Rossellino. Sabbioneta, 
położona w Lombardii (prowincja Mantua), jako fundacja rodziny Gonzaga z 2 połowy XVI w., 
reprezentuje perfekcyjny przykład przełożenia teorii renesansowych na kształt miasteczka 
idealnego i jako taki znalazła się na Liście Światowej UNESCO. Sacro Monte di Varallo Sesia 
(Piemont) należąc do grupy obiektów kalwaryjskich. W swym założeniu ideowym tworzy 
scenerię symbolicznego miasta Jerozolima z czasów Chrystusa, w układzie kompozycyjnym 
nawiązującym do teoretycznych koncepcji urbanistyki renesansu (wg poglądu S.S. Perrone).  
Do najwybitniejszych przykładów idealnego miasta renesansowego należy także polski 
Zamość (patrz rozdz.V.4, s. 341 n). 

Ryc. 255, 256, 257, 258, 259. Zrealizowane, renesansowe miasteczka idealne. Od lewej: Piazza Pio II w Pienza 
(plan i widok); plan miasteczka Sabbioneta; plan i widok centralnej części Sacro Monte di Varallo Sesia. Ilustracje 

skopiowane z INTERNETU  
 

3. Europejska architektura renesansu 
 

W XV wieku, gdy w Italii w pełni rozkwitała już sztuka renesansu, w innych regionach 
Europy ciągle dominowały formy gotyckie w architekturze i sztuce (por. t. II, rozdz. III.2, s. 173 
nn). Przenikanie renesansu włoskiego do poszczególnych krajów europejskich stanowiło 
powolny proces rozwijający się od XVI wieku. Artyści europejscy podróżowali do Italii by tam 
doskonalić swój warsztat twórczy, a mistrzowie włoscy wyjeżdżali do ośrodków europejskich. 
Także najazdy francuskie (1494 – 1512) i hiszpańskie na Italię spowodowały 
rozprzestrzenianie się wybitnych tendencji artystycznych właściwych podbitej Italii. U 
początków renesansu europejskiego znalazły się nowe motywy dekoracyjne wprowadzane do 
budowli europejskich. Tłumaczenia traktatów włoskich stanowiły znakomite narzędzie 
przenikania estetyki renesansowej. W Europie wzorce włoskie transponowano jako całość, 
bez uwzględniania odmian regionalnych, co prowadziło do powstawania dzieł eklektycznych. 
I tak, w dziedzinie dekoracji stosowano motywy z Lombardii i z Wenecji, w dziedzinie samej 
konstrukcji naśladowano głównie architekturę rzymską i florencką. W nawiązaniu do nurtów 
włoskich, w całej Europie nastąpił rozwój budownictwa rezydencjonalnego typu villa suburbana 
otoczonej kompozycją ogrodową. Pałace rodów arystokratycznych powstawały także w 
miastach.  

 
FRANCJA 

 
U schyłku XV wieku obyczaje i postawy twórczo-intelektualne były we Francji jeszcze 

całkowicie średniowieczne. Na skutek wspomnianego wojennego zetknięcia Francji z kulturą 
włoskiego odrodzenia w początku XVI wieku królowie i magnaci zaczęli sprowadzać do swych 
rezydencji rzemieślników i artystów z Italii. Przeszczepianie wzorców  odrodzenia włoskiego 
na grunt francuski stanowiło proces powolny, początkowo związany z wprowadzaniem do 
budowli gotyckich zrazu drobnych, później w stopniu bogatszym, elementów dekoracyjnych 
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właściwych stylistyce renesansowej. W swych początkach renesans francuski pozostawał 
stylem dworskim. Ugruntowanie nowych tendencji artystycznych w szerszym zakresie 
nastąpiło  w latach 1535 – 1545. Zwyczajowo kolejne etapy rozwoju tej sztuki wiąże się z 
imionami poszczególnych królów, takich jak Karol VIII, Ludwik XII. Okres rozkwitu nastąpił w 
czasach panowania Franciszka I, Henryka II, Franciszka II, Karola IX. Okres końcowy, tj. lata 
1574 – 1610 identyfikowano z panowaniem Henryka III i Henryka IV. 

Ostatecznie pod względem ogólnej dyspozycji i konstrukcji architektura renesansu 
francuskiego w pewnym stopniu odbiegała od wzorców włoskich. Przykładowo, ze względów 
klimatycznych zachowano we Francji strome dachy budowli monumentalnych, z częstym 
stosowaniem poddaszy użytkowych. Szczególnie starannie wykonywano elementy 
kamieniarki i sklepienia. Formy te, początkowo mocno przemieszane z gotyckimi, po pewnym 
czasie przechodziły w klasyczne, z wprowadzaniem jednak fantazyjnych głowic, pierścieni na  
kolumnach, medalionów, herbowych kartuszy, girland i festonów, wszystko kierujące się ku 
manieryzmowi. Fasady, często dwubarwne, boniowano płasko, zazwyczaj w kombinacji cegły 
i ciosu. Łuki koszowe nawiązywały do gotyku płomienistego lub przechodziły w kształty 
spłaszczone, liczne też były, zwłaszcza w okresie rozkwitu, łęki półkoliste. 

Ryc. 260, 261, 262, 263, 264. Elementy renesansowe w architekturze francuskiej. Od lewej: Chateaudun, klatka 
schodowa zamku; La Rochelle, fasada ratusza; „porządek francuski”; Dijon, detal zwieńczenia okna (obdasznica); 

Beaugency, fasada ratusza. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 302 n, ryc. 609, 611, 612, 613, 614 
 

W połowie XVI wieku działalność swą zaczęli rozwijać artyści znani z nazwisk. Jean 
Goujon (1510 – 1566) i Pierre Lescot ( 1510 – 1578) podjęli przebudowę w stylu korynckim 
średniowiecznej fortecy Luwru na nowoczesny pałac. Philibert Delorme (1512 – 1570) 
zbudował kilka obiektów w Lyonie i w Paryżu. W 1540 roku wzniósł rezydencję Saint-Maur z 
włoskim dziedzińcem wewnętrznym, z podcieniami w bryle zewnętrznej. Jako architekt 
nadworny zbudował liczne rezydencje, przebudował zamek Fontainebleau, zaprojektował 
grobowiec Franciszka I w Saint-Denis na wzór rzymskich łuków triumfalnych, wzniósł zamek 
Anet. W 1564 roku rozpoczął budowę paryskiego pałacu Tuileries. Delorme był także autorem 
rozpraw o architekturze i przypisuje się mu sprecyzowanie zasad tzw. porządku francuskiego 
(ryc. 262). 

Ryc. 265, 266, 267, 268, 269. Renesansowa architektura francuska. Od lewej: zamek Chambord, plan; dom 
Franciszka I w Paryżu, fasada; część fasady pałacu Luwru; zamek Saint-Maur, plan; grobowiec Franciszka I  

w Saint-Denis. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 304 n, ryc. 617, 618, 620, 621, 622 
 

Jacques Androuet Ducerceau straszy (1515 – 1584) wprowadził wzorem Albertiego 
kolumny i pilastry na całą wysokość budowli (wielki porządek). Stał się twórcą rezydencji 
królewskich i magnackich, m.in. Verneuil-sur-Oise i Charleval. Wśród kolejnych architektów 
okresu schyłkowego znalazł się Baptiste Androuet Ducerceau (1545 – 1590), kontynuujący 
budowę Luwru i zamku Charleval w Normandii. Jego brat Jacques II Ducerceau (1550 – 1614) 
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wzniósł liczne pałacyki (hotele) w Paryżu dla magnatów i bogatego mieszczaństwa, zazwyczaj 
w cegle, z ozdobami ciosowymi. Pracował też nad dalszą budową Luwru. Wybitną postacią 
późnego renesansu francuskiego stał się też Salomon de Brosse (1552 – 1626). Wzniósł w 
Paryżu dla Marii Medycejskiej pałac Luksemburski wzorowany na Palazzo Pitti we Florencji, 
Ten, obok nie ukończonego jeszcze Luwru stał się najwspanialszą budowlą świecką 
francuskiego renesansu, często przesuwaną już do stylistyki barokowej. 

Ryc. 270, 271, 271. Pałac Luksemburski w Paryżu. Widoki ogólne. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

 Odnośnie architektury sakralnej stwierdzić należy, że jeszcze w ciągu całego XVI wieku 
tkwiła ona w gotyku. Nawet pałacowe kaplice renesansowe zachowywały układy gotyckie. 
Dopiero Salomon de Brosse stworzył fasady ściśle renesansowe, o wertykalno-horyzontalnych 
trójpoziomowych (lub dwupoziomowych) i trójosiowych układach, tak jak miało to miejsce w 
kościele Saint-Gervais (1616 – 1621) w Paryżu, którym wprowadził architekturę francuską w 
stylistykę baroku. 

Ryc. 272, 273, 274, 275. Architektura sakralna okresu renesansu we Francji. Od lewej: kościół Saint-Gervais 
w Paryżu, fasada (dwa zdjęcia); widok od strony chóru z elementami gotyckimi; fasada kościoła Sorbony  

w Paryżu (1626). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Zbiorczo charakteryzując francuskie tendencje renesansowe, stwierdzić należy, że 
przeplatały się one intensywnie z trwającymi ciągle tradycjami gotyku. Powstawały dzieła 
„eklektyczne”, ze znacznym udziałem drobnych elementów architektury włoskiego renesansu, 
tworząc dzieła pełne niepokoju, malowniczości, z rysującymi się tendencjami 
manierystycznymi, przechodzącymi w stylistykę klasyki baroku. Jednym z bardziej znaczących 
symboli architektonicznych dokonań epoki odrodzenia we Francji pozostają niektóre słynne 
zamki nad Loarą (por. tom II, rozdz. IV.1, s. 248), w których w oryginalny sposób splotły się 
kształty gotyckie z renesansowymi i manierystycznymi (płomienisty gotyk). 
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Ryc. 276, 277, 278, 279. Renesansowe zamki nad Loarą. Od lewej: fragment dziedzińca zamku w Blois (1515 – 
1524); zamek w Chambord, widok ogólny i fragment dziedzińca; zamek Chenonceau. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 

HISZPANIA 
 

W Hiszpanii w wieku XV rozwinął się styl hispano-flamandzki (tzw. izabeliński) 
stanowiący syntezę stylu mudejar (hispano-islamskiego) oraz gotyku płomienistego 
pochodzącego z Flandrii. Charakteryzował się przeładowaną dekoracją z żebrowanymi 
stropami. Filary skręcano, a w ścianach i łukach wprowadzano kamienne zdobienia 
przypominające koronki. Stylistyka ta zbieżna była z niektórymi nurtami renesansowej 
architektury operującej medalionami i formami groteski. Tak więc renesans hiszpański bardziej 
związany był z nowatorską modą stylową niż z pogłębionymi postawami humanizmu. Znane 
są przykłady przewożenia do Hiszpanii włoskich elementów architektonicznych i dzieł sztuki, 
a nawet całych dziedzińców arkadowych (np. zamek markiza Cenete’a w Calahorra). 

Ryc. 280, 281, 282. Zamek markiza Cenete’a w Calahorra, widoki zewnętrzne i wewnętrzny renesansowy 
dziedziniec arkadowy. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W architekturze sakralnej dominowały postawy zachowawcze, przeciwne estetyce 

nawiązującej do pogańskiego antyku. Stąd nowe, XVI –wieczne katedry w Salamance, 
Segowii, Plasencii, Astordze operowały konstrukcją budowli w pełni gotycką. Najbardziej 
renesansowa wśród katedr hiszpańskich stała się ta wznoszona od 1523 roku w Granadzie 
jako cesarski panteon żałobny. Obiekt ukończony został dopiero w 1704 roku.  

Ryc. 283, 284, 285. Katedra w Granadzie, widoki zewnętrzne i wnętrze. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
W ciągu XVI wieku architektura hiszpańska przechodziła przez kolejne etapy, 

określane jako odrębne style. Były to: 1. styl plateresco, obejmujący pierwsze trzydziestolecie 
XVI wieku, którego nazwę wiąże się z drobiazgowością małych motywów dekoracyjnych; 2. 
styl purystyczny przypadł na drugie trzydziestolecie XVI wieku. Zrezygnowano w nim z 
dekoracyjności na rzecz czystości brył, w nawiązaniu do wzorców włoskich; 3. styl herreriański, 
który nazwę swą zawdzięcza najwybitniejszemu twórcy Juanowi de Herrerze rozwijał się w 
końcu XVI wieku, charakteryzując się surowością jakiej wymagała kontrreformacja. 

Styl plateresco przypadał na okres panowania cesarza Karola V. Jego kształtowanie 
związane było z przyozdabianiem w stylu włoskim budowli gotyckich. Charakteryzował się 
wzbogacaniem ścian boniowaniami, korynckimi kolumnami z fantazyjnymi  motywami, 
pilastrami z groteskami. Dominowały sklepienia krzyżowe, a sklepienia kolebkowe zdobiono 
kasetonami. Dekoracje wprowadzano na całe powierzchnie murów, nawiązując do wzorca 
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Kartuzji w Pawi (renesans lombardzki) w zespoleniu z hiszpańską tradycją mudejar (por. t. II, 
rozdz. III.2, s.  184). Nie zwracano uwagi na stosowanie klasycznych reguł proporcji i symetrii. 
Wnętrza budynków  zachowywały kontrasty świetlne, wzbogacane grą światła wpadającego 
przez chętnie stosowane witraże. Typy budowli były bardzo zróżnicowane. Powstawały 
budowle sakralne, domy, pałace, szpitale, ratusze, uniwersytety, rezydencje szlacheckie w 
miastach.   

Ryc. 286, 287, 288. Architektura  stylu plateresco w Hiszpanii. Od lewej: fragmenty dekoracji zewnętrznych 
uniwersytetu w Salamance (dwa zdjęcia); fragment fasady ratusza w Sewilli. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 
Pałace w stylu plateresco posiadały monumentalne fasady, z wieżami na narożnikach 

oraz otwartą galerią na piętrze i balkony narożne. Wewnątrz kształtowano patio (dziedziniec) 
z portykami i monumentalnymi schodami. Wśród znakomitych twórców hiszpańskich 
wymieniani są: Lorenzo Vázquez de Segovia; Enrique de Egas; Alonso de Covarrubias; Pedro 
Gumiel.  

Ryc. 289, 290, 291, 292. Architektura  stylu plateresco w Hiszpanii. Od lewej: fragment boniowanej fasady 
(Lorenzo Vázquez de Segovia); dziedziniec arkadowy kolegium Santa Cruz (Lorenzo Vázquez de Segovia); 

fragment fasady Catholic Monarchs (Enrique de Egas); dziedziniec szpitala Tavera w Toledo (Alonso de 
Covarrubias). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

Ważniejszym ośrodkiem stylu plateresco stało się miasto Burgos. Działali tu tacy 
architekci jak Francisco de Colonia i Diego de Siloé. W Salamance pracował Rodrigo Gil de 
Hontañón; Fray Martin de Santiago; Juan de Álava. 

Ryc. 293, 294, 295, 296. Architektura  stylu plateresco w Hiszpanii. Od lewej: fragment sklepienia (Francisco de 
Colonia); „złote schody” katedry w Burgos (Diego de Siloé); dziedziniec Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo 
(Juan de Álava); fragment fasady Casa de las Muertes w Salamance (Juan de Álava). Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
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Od 1530 roku, po koronacji Karola V na cesarza świata chrześcijańskiego, styl 
plateresco zaczął być zastępowany  puryzmem. Rezygnowano z przepychu budowli oraz 
wprowadzano nowe sposoby konstruowania obiektów architektonicznych. Gotyckie sklepienia 
żebrowe zastępowano  kopułami i sklepieniami kolebkowymi z kasetonami. Chętnie  
przyjmowano zgeometryzowane plany centralne, a łukom nadawano kształty półkoliste. 
Wszechobecny stał się monumentalizm, a także umiar i wstrzemięźliwość wyrazu 
artystycznego. Rozpowszechnianie estetyki klasycznie włoskiej nastąpiło za sprawą  wydania 
teoretycznej rozprawy Diega de Sagredy zatytułowanej „Miary rzymskie”, będącej pierwszym 
poza .granicami Włoch omówieniem czystego renesansu. Nie bez znaczenia pozostawał też 
mecenat jaki roztoczył Karol V nad artystami włoskimi. 

Do dzieł reprezentatywnych dla puryzmu należy pałac Karola V w kompleksie 
architektonicznym Alhambry w Granadzie, autorstwa Pedro Machuca  (1527). Budowlę 
wzniesiono na planie kwadratu, w który wpisano dziedziniec kolumnowy na planie okręgu, z 
zastosowaniem porządku doryckiego i jońskiego. Elewacje pokryto rustyką, a wprowadzone 
motywy mitologiczne i alegoryczne dobrano tak by gloryfikować postać cesarza. 

Ryc. 297, 298, 299. Pałac Karola V w kompleksie Alhambra w Granadzie. Od lewej: widok ogólny; dziedziniec 
kolumnowy; boniowania elewacji. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wielu architektów takich jak: Rodrigo Gil de Hontañón, Diego di Siloé, Enrique Egas, 

Andres de Vandelvira, Alonso de Covarrubias, Francisco Villalpando wznosiło katedry 
(Granada), kościoły, kaplice, pałace, zamki, szpitale (Toledo) z zastosowaniem wzorców 
czystego włoskiego renesansu. 

Ryc. 300, 301. Szpital Tavera w Toledo. Z lewej: dziedziniec arkadowy; z prawej: fasada. Fotografie skopiowane 
z INTERNETU 

 
Styl herreriański, chronologicznie rzecz ujmując objął ostatnie trzydziestolecie XVI 

wieku tj. czasy panowania Filipa II (syna Karola V), pozbawionego dotychczasowego tytułu 
cesarskiego. Równocześnie powszechne stały się postawy kontrreformacji 
rozprzestrzeniające się po soborze trydenckim (1545 – 1563). Sztuka dostała się pod kontrolę 
teologów, którzy wyeliminowali z niej wszelkie przejawy zmysłowości i zbytku. Miastem 
stołecznym Hiszpanii stał się Madryt (1561). W takich uwarunkowaniach powstał obiekt 
wybitny, stanowiący symbol monumentalnej architektury hiszpańskiej w postaci kompleksu 
kościelno-klasztorno-biblioteczno-pałacowego Escorial pod Madrytem. Projekt budowli 
powierzono Juanowi Bautiście de Toledo, architektowi wykształconemu w Italii. Prace przy 
obiekcie prowadzone były w latach od 1563 do 1584, a od 1567 pod kierunkiem Fraya Antonia 
de Villacastina. Budynek Escorialu w istocie swojej stał się jednostką osadniczą łączącą w 
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sobie klasztor i kościół, pałac, zbiory biblioteczne oraz panteon królewski, a także 
pomieszczenia gospodarcze i hodowlane. Ostatecznie powstał kształt wielkiego pałacu z 6 
wieżami. Kompleks podporządkowano starannie opracowanemu systemowi proporcji, w 
którym przekątna całego obiektu i wszystkie wierzchołki planu wpisane zostały w ideowy 
okrąg. Wprowadzone zostały też efekty scenograficzne przesuwające całość ku stylistyce 
barokowej. Wzniesiono wielką kopułę na przecięciu ramion greckiego krzyża. Kruchtę 
przeznaczono dla ludu, a chór zarezerwowano dla wspólnoty klasztornej. Kościół połączono z 
apartamentami królewskimi. W podziemiach kościoła umieszczono panteon królów, miejsce 
pochówku rodziny królewskiej. Escorial ściśle związano z treściami symbolicznymi. Orientacja 
budynku została wytyczona zgodnie z kierunkiem zachodu słońca w dniu 10 sierpnia, tj. dniu 
poświęconym św. Wawrzyńcowi, któremu przypisywano cudowną ingerencję w zwycięstwo 
Filipa II w bitwie pod Saint Quentin. Ostatecznie mamy tu do czynienia ze stylem 
monumentalnym, charakteryzującym się brakiem dekoracji, proporcjami geometrycznymi. 
Całość brył odznacza się czystością i jasnym ich określeniem żywymi krawędziami.  Budowla 
oddziaływała na kształt kolejnych dzieł architektury sakralnej i świeckiej w Hiszpanii. Obecnie 
znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ryc. 302, 303, 304, 305. Escorial. Od lewej: widok ogólny; fasada; wnętrze biblioteki; dziedziniec arkadowy. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 

NIDERLANDY 
 

Terytoria Niderlandów wchodzące w skład dziedzictwa Karola V, w części północnej 
(dzisiejsza Holandia) zamieszkiwane był przez ludność pochodzenia germańskiego. Część 
południową (dzisiejsza Belgia) zdominowały ludy romańskie. Dzielnice flamandzkie 
(germańskie) weszły w orbitę oddziaływań reformacji, a walońskie (romańskie) pozostawały 
przy katolicyzmie. Stopniowo terytoria północne uzyskały niepodległość, południowe trwały 
pod wpływami Hiszpanii. Na całych obszarach Niderlandów dość długo utrzymywała się 
dominacja gotyku. W ciągu XVI wieku zarysowały się renesansowe wpływy nadchodzące z 
Francji i z Hiszpanii. W początkach epoki nowy styl przejawiał się tu, podobnie jak w krajach 
sąsiednich, wprowadzaniem detalu renesansowego dodawanego do struktur gotyckich. 
Pojawiało się wyrafinowane zdobnictwo typu „okuciowego”, nawiązujące formalnie do 
kowalstwa artystycznego, a tworzące podwaliny stylu manierystycznego. Formy baz, głowic i 
belkowań początkowo były dowolne, a nawet naiwne, stopniowo zmierzały ku klasyce 
renesansowej. Drobiazgowy wystrój, strome dachy, trójszczytowość fasad, częsty udział cegły 
i smukłe kominy nadawały sylwetom i fasadom budowli swoistego „niderlandzkiego” 
charakteru. Wśród ważniejszych obiektów architektonicznych wymieniane są: pałac 
Namiestnikowski w Malines (1517); kancelaria w Brugii (1535); pałac biskupi w Liège. Formy 
renesansu włoskiego, w kształtach czystych wystąpiły w pałacach w Binche, Boussu i 
Mariemont, ratuszu w Antwerpii (1565). Światową sławę zyskał Cornelis de Vriendt, zwany 
Floris (1514 – 1575), twórca wzornika ornamentów (1556), w którym zaprezentowane zostały 
przykłady obramień, kartuszy i podobnych detali, utrzymanych w charakterze fantazyjnym i 
„okuciowym”. Późny renesans południowo niderlandzki reprezentuje pałac Kardynalski w 
Brukseli. Na północy powstawały budowle z przewagą cegły, wzbogacane detalami 
kamiennymi. Wśród nich wymienić należy: ratusz w Leydzie, czy dom cechu Rzeźników w 
Haarlemie, oba stanowiące przykład renesansu narodowego, oraz inne jeszcze ratusze, 
arsenały, hale targowe.  
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Ryc. 306, 307, 308, 309. Renesansowo-manierystyczna architektura Niderlandów. Od lewej: podcienie pałacu 
biskupów w Liége; Lejda, szczyt domu mieszczańskiego; Kancelaria w Brugii; Dom Cechu Rzeźników w Haarlem. 

Rysunki. [z:] Broniewski, op. cit., s. 311 n, ryc. 639, 640, 641, 642 
 

NIEMCY 
 

W krajach niemieckich obraz rozwoju renesansu jest bardziej jeszcze skomplikowany 
niż w Niderlandach. Niekorzystna sytuacja polityczno-religijna związana z zerwaniem przez 
Marcina Lutra z kościołem Katolickim, a w ślad za tym długotrwała wojna domowa (do 1555) 
nie sprzyjały w 1 połowie XVI wieku przyjmowaniu wzorców artystycznych płynących z 
katolickiej Italii. W ramach protestanckich postaw odrzucania kultu świętych ogałacano 
kościoły z posągów, obrazów, witraży. Ginęły więc przepiękne arcydzieła rzeźby i snycerki 
gotyckiej. Natomiast w krajach niemieckich trwających przy katolicyzmie import renesansu z 
Włoch odbywał się bez przeszkód, głównie za sprawą działających tam artystów włoskich. W 
niemieckich krajach protestanckich przeważało budownictwo świeckie. Bryły cechowała 
znaczna smukłość odbiegająca od proporcji klasycznych. Pojawiały się strome dachy i 
ruchliwe szczyty, a także częste były wykusze, wszystko w formach bliskich niderlandzkim. 
Obok ornamentu „okuciowego” pojawiał się ornament „zwijany” (Rollwerk). Zamki niemieckie 
zachowywały wiele cech obronności przy równoczesnym wprowadzaniu krużganków 
arkadowych, ozdobnych portali i obramień okiennych. Wiele budowli wcześniejszych 
podlegało pewnym renesansowym modyfikacjom. Reprezentatywnym przykładem tego nurtu 
pozostaje słynny zamek w Heidelbergu, pochodzący z XII w., a rozbudowany o przesadnie 
dekoracyjne skrzydła renesansowe. Wśród innych wymienić należy zamek w Dreźnie (1530 – 
1550), czy zamek w Stuttgarcie. 

Ryc. 310, 311, 312, 313, 314, 315. Niemiecka architektura renesansowa. Od lewej: fragment skrzydła 
wschodniego zamku w Heidelberg; fragment skrzydła północno-zachodniego zamku w Heidelberg; dziedziniec 

zamku w Dreźnie; dziedziniec zamkowy w Stuttgarcie; Dom Funka w Norymberdze; Dom „Pod Rycerzem”  
w Heidelbergu. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit, s. 314 n, ryc. 647, 648, 649, 650, 653, 654 

 
Pomimo licznych niepokojów politycznych stan mieszczański w krajach niemieckich 

rozkwitał biorąc żywy udział w rozwoju kultury. Powstawały liczne kamienice bankierów, 
kupców i rzemieślników. Były one zazwyczaj dwuczęściowe, niekiedy z okazałym dziedzińcem 
wewnętrznym. W miastach budowano ratusze, które pomimo detalu renesansowego w całości 
bryły zachowywały zazwyczaj charakter gotycki. Wznoszono też arsenały. Rozłam architektury 
renesansu niemieckiego na protestancki i katolicki mocno zarysował się w budowlach 
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sakralnych. Przykładowo kościół św. Michała w Monachium zbliżony był w układzie 
kompozycyjnym do rzymskiego Il Gesu. Ewangelickie budownictwo sakralne początkowo 
rozwijało się dość słabo. Powstawały niezbyt licznie kościoły halowe i salowe. 

Ryc. 316, 317, 318, 319, 320, 321. Architektura renesansowa w krajach niemieckich. Od lewej: ratusz  
w Schweinfurt; ratusz w Bremie; ratusz w Paderborn; arsenał w Augsburgu; kościół św. Michała w Monachium; 

plan katedry w Salzburgu. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 316 n, ryc. 655, 656, 657, 660, 661, 662 
 

ANGLIA 
 

Na terytoria angielskie renesans wkroczył późno, bo dopiero w 2 połowie XVI wieku. W 
architekturze długo utrzymywały się formy późno gotyckie (perpendicular style). We wczesnym 
renesansie angielskim wykształcił się nurt dekoracyjny trwający od roku 1560 do roku 1625. 
Równocześnie zaczęto modernizować siedziby wiejskie zamożnego ziemiaństwa i 
arystokracji. Uformował się schemat dziedzińca otwartego, a więc planu na kształcie litery „U”, 
lub z ryzalitami więc w kształcie litery „E”. W niektórych obiektach powtórzenie bocznych 
ryzalitów dawało efekt litery „H”.  W budowlach tych znajdowała się centralnie położona główna 
sala przeznaczona zebrania towarzyskie i uczty. Od przedsionka oddzielna była korytarzykiem 
z emporą dla muzykantów. Z hallu głównego biegły okazale schody na piętro, gdzie znajdowały 
się sypialnie i pokoje dla gości. Na piętrze urządzano też biegnącą wzdłuż całego budynku 
galerię przeznaczoną na rzeźby, obrazy i pamiątki rodzinne. W pomieszczeniach krytych 
stropami drewnianymi zdobionymi stiukowymi kasetonami umieszczano ozdobne kominki. 
Wśród architektów sławę szczególną zyskał Inigo Jones (1572 – 1651) pracujący na rzecz 
dworu królewskiego. Wykształcony we Włoszech, zafascynowany był twórczością Andrea 
Palladio. Był projektantem rezydencji królewskich, wielu pomniejszych budowli oraz kościoła 
św. Pawła w Covent Garden w Londynie (1631). 

Ryc. 322, 323, 324, 325. Angielska architektura renesansowa. Od lewej: Hartfield House; Holland House  
w Kensington (plan); pałac Whitehall (model projektowy); fasada pałacu Whitehall. Ilustracje, [z:] Broniewski, op. 

cit., s. 319, ryc. 665, 666, 667,668 
 

4. Renesans w Polsce i w Krakowie 
 

W polskich realiach kulturowych termin odrodzenie (renesans) ma charakter całkowicie 
umowny, gdyż na naszych terytoriach nie mieliśmy przecież tradycji antycznych stanowiących 
podstawę sztuki Italii omawianej epoki. Przenikanie włoskiego ducha humanizmu nastąpiło u 
nas, w stosunku do krajów Europy Zachodniej dość wcześnie bo już około 1470 roku, kiedy to 
w Krakowie osiedlił się Filippo Buonacorsi (1437  - 1496), wychowawca królewiczów, zwany 
Kallimachem. Tak więc w Polsce renesans oznaczał przyjęcie postaw filozoficznych i 
obyczajowych humanizmu włoskiego. Późniejszy król Polski Zygmunt I (Stary) jako 
wielkorządca śląski przebywał na dworze węgierskim (1498 – 1501) dokąd napływały już 
wtedy nowe prądy z Italii. To stamtąd w znacznym stopniu styl renesansowy dotarł do ośrodka 
królewskiego na Wawelu. Warto w tym miejscu podkreślić ścisłe związki Polski i Węgier 
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trwające przez całą naszą historię. Pozostając krajami granicznymi od początku naszej 
państwowości oba organizmy polityczne stale rozwijały wymianę kulturalną i przysłowiowe 
wręcz stosunki dobrosąsiedzkie. Szlachta polska i węgierska miała bliskie kontakty, a językiem 
porozumiewania się była łacina. Także w okresie zaborów, poprzez monarchię Austro-
Węgierską Kraków blisko był związany z Budapesztem (oraz z Wiedniem). Zerwanie więzów 
granicznych nastąpiło dopiero w latach 30 –tych XX w. i trwa do dzisiaj. Fascynujące, choć 
mało znane jest przenikanie obu kultur, badane z dużym powodzeniem m.in. przez 
węgierskiego historyka mediewistę Arona Petnekiego. 

Tabl. IV. Strefy graniczne Polski i Węgier w przekrojach historycznych. Mapy skopiowane z INTERNETU 

 
Zygmunt I, który wstąpił na tron polski w 1506 roku otaczał się humanistami, a w 1518 

roku poślubił księżniczkę Mediolanu Bonę Sforza. To wtedy masowo do Polski zaczęli 
napływać artyści z Włoch. Równocześnie młodzież szlachecka chętnie studiowała na 
uniwersytetach Italii, a tendencje humanizmu i renesansu rozprzestrzeniały się w naszym kraju 
bez oporu. 
 W zakresie architektury polskiej w całej epoce renesansu wyodrębniane są trzy 
podstawowe okresy, każdy trwający około 50 lat.  Okres pierwszy obejmujący lata od 1500 – 
1550 nazywany jest potocznie włoskim, a związany był z kształtowaniem nowego stylu, 
głównie pod wpływami florenckimi. Okres drugi trwający w latach 1550 - 1600 stanowił 
upowszechnienie stylu, jego przenikanie do szerszych rzesz szlacheckich i mieszczaństwa. 
Zmierzano wtedy do dostosowywania nowej sztuki do lokalnych uwarunkowań i 
obyczajowości. Coraz częściej zaczęły się pojawiać nazwiska twórców polskich, a w 
architekturze dość powszechne stawały się formy manierystyczne (por. rozdz. V.6). Wraz z 
rozwojem drukarń wydawane były wzorniki, m.in. Florisa i Hansa Vredemana de Vries. Z nich 
czerpano motywy ornamentu niderlandzkiego występujące w budownictwie mieszczańskim, 
głównie Pomorza a zwłaszcza Gdańska. Okres trzeci rozwijający się w latach 1600 – 1650 
związany był z przerostem potęgi magnatów, zagubieniem obyczajów szlachty, upadkiem 
stanu mieszczańskiego, a także wzmacnianiem znaczenia zgromadzeń jezuickich 
wprowadzających do architektury sakralnej stylistykę już barokową. 
 Na terytoria polskie renesans wkroczył poprzez  przebudowę zamku królewskiego w 
Krakowie, na Wawelu. Po pożarze z 1499 roku pace rozpoczęto od skrzydła zachodniego 
(1502 – 1507), gdzie na piętrze od 1518 roku pomieszczono komnaty królowej Bony. Około 
1516 roku powstało skrzydło północne, a w 1536 obudowany z czterech stron piękny 
dziedziniec arkadowy. Trzy skrzydła: wschodnie, północne i zachodnie pomieściło ciągi sal i 
komnat oraz trójpoziomowy krużganek kolumnowy. Czwarte skrzydło zamknęło dziedziniec od 
południa ścianą krużganka bez traktu mieszkalnego. Całość uzyskała charakter wczesno 
florencki, z wprowadzeniem oryginalnego piętra górnego. Zastosowano tu kolumny bardzo 
smukłe, przełamane w połowie wysokości okrężnymi plecionkami  (obręczami) i w górze nie 
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powiązane archiwoltami, lecz dźwigające za pomocą „dzbanuszków” płatew okapową dachu. 
Uzyskano kompozycję o wyjątkowej lekkości, zapewniającą bardzo dobry dostęp oświetlenia 
do komnat. W całym kompleksie zastosowano wiele interesujących detali takich jak głowice 
jońskie (florenckie) oraz liczne obramienia okien i drzwi, w których splotły się motywy późno 
gotyckie z renesansowymi. Przy budowie nowej rezydencji pracował początkowo Franciszek 
Włoch, rodem z Toskanii. Współpracowali z nim liczni rzeźbiarze i kamieniarze lokalni, a także 
z Italii, Słowacji, Węgier i Śląska. Od 1516 roku budowę przejął Bartłomiej Berecci z Toskanii, 
a po jego śmierci w 1537 Benedykt z Sandomierza. W XVII wieku do skrzydła północnego 
dobudowano dwie wieże. Po przeniesieniu siedziby króla do Warszawy  w 1596 roku, w ciągu 
XVII wieku zamek wawelski podupadał. Niszczony przez Szwedów w początku XVIII wieku, w 
1846 roku zajęty został na koszary austriackie i szpital. Od początku wieku XX w ramach 
ruchów obywatelskich podjęto prace renowacyjne w dawnej siedzibie królów, ukończone w 1 
poł. XX wieku przez Adolfa Szyszko-Bohusza. W obecnej postaci zamek na Wawelu stanowi 
najznakomitszy na północ od Alp zlokalizowany, renesansowy europejski obiekt pałacowy. 

Ryc. 326, 327, 328, 329, 330, 331. Zamek królewski na Wawelu, w Krakowie. Od lewej u góry: plan drugiego 
pietra; fragment elewacji północnej dziedzińca; „dzbanuszek” krakowski; odrzwia w komnacie zamkowej. Od lewej 

na dole: fragment skrzydła południowego ze smukłymi kolumnami drugiego pietra; narożnik dziedzińca 
arkadowego. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 322 i 324, ryc. 672, 673,676, 677; fotografie A. Mitkowska, 2005 

 
 Wzorce wawelskie szybko zaczęły rozprzestrzeniać się na terytoria Małopolski i inne 
regiony Polski. Pojawiły się liczne budowy i przebudowy zamków-pałaców, m.in. w Drzewicy, 
Szydłowcu, Ogrodzieńcu, Ostrogu, Pieskowej Skale. Należąc zazwyczaj do pierwszego 
okresu renesansu w Polsce, powstawały w latach 1530 – 1540, nie konkurując z rezydencja 
na Wawelu. Były to budowle ciągle jeszcze bliższe zamkom niż pałacom, a krużganki 
arkadowe pojawiały się w nich fragmentarycznie. Wyposażane były jednak w wiele elementów 
przepychu wnętrz, z ozdobnymi portalami i obramieniami okien. „Szkołę” wawelską 
nawiązującą do włoskiego quattrocento przyjęły obiekty późniejsze, takie jak w Płakowicach, 
Brzegu, Niepołomicach, Baranowie (arch. Santi Gucci, Włoch), Krasiczynie, Gołuchowie, gdzie 
powstały dziedzińce arkadowe kompletniejsze, z jednotraktowymi układami komnat. W 
siedzibach wschodnich (Zamość, Żółkiew) utrzymywały przewagę elementów obronnych. 
Wśród omawianej kategorii obiektów na szczególną uwagę zasługuje  Zamek Książąt 
Piastowskich (Śląskich) w Brzegu na Dolnym Śląsku, zbudowany w latach 1550 – 1554 ze 
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słynną „plastyczną” bramą. Uznawany jest on za najwspanialszy po Wawelu przykład pałacu 
renesansowego (z elementami manierystycznymi). Niezrównany w czystości form renesansu 
włoskiego stał się pałacyk krakowski, zwany Willa Decjusza, usytuowany na Woli Justowskiej. 
Założony został na planie trójtraktowym, z trójkondygnacyjną loggią arkadową pośrodku. 

Ryc. 332, 333, 334, 335. Renesansowe pałace „szkoły” wawelskiej. Od lewej: plan zamku w Baranowie; 
dziedziniec arkadowy zamku w Baranowie; dziedziniec arkadowy zamku w Brzegu; detal architektoniczny zamku 

w Brzegu. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s.324, ryc. 678, 679. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 336, 337, 338, 339. Willa Decjusza na Woli Justowskiej w Krakowie. Od lewej: plan willi; fasada z loggią 
arkadową (rysunek i fotografia); schody tarasowe. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 332, ryc. 705, 706. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Jednym z wyróżników świeckiej architektury renesansu polskiego stała się attyka. Jest 
to ścianka, balustrada lub rząd sterczyn albo szczycików wieńczących elewacje budowli i 
zakładanych zazwyczaj powyżej gzymsu koronującego. Czasem pełni funkcje ścianki niskiego 
poddasza, najczęściej stanowi jednak element zdecydowanie dekoracyjny, częściowo lub 
całkowicie osłaniając dach. Ma też znaczenie jako przegroda przeciwpożarowa. Wieńczy całe 
budynki lub jego części przybierając formy pełne, ażurowe, grzebieniowe lub szczytowe. Jej 
użytkowa rola wywodzi się prawdopodobnie z późno gotyckich osłon dachów w domach 
mieszczańskich. Dojrzała ozdobna forma attyki przyszła do nas z północnych Włoch. Za 
pierwszą zachowaną uznaje się attykę Sukiennic w Krakowie. Cały gmach Sukiennic 
zbudowano w połowie XIV w. scalając dwa szeregi kramów w Rynku Głównym. Po pożarze z 
1555 roku rozpoczęto odbudowę obiektu prowadzoną przez Jana Marię Padovano (1557 – 
1578). To on zwieńczył całą budowlę okazałą attyką. Z czasem, w kolejnych stuleciach obiekt 
zaniedbany, zrewaloryzowany został przez Tomasza Prylińskiego w 1875 roku.  

Ryc. 340, 341, 342. Sukiennice na Rynku Głównym w Krakowie. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

 Na skalę masową attyki zaczęły pojawiać się od połowy XVI wieku powstając na 
wszystkich niemal budowlach świeckich i sporadycznie także w obiektach sakralnych. Attylami 
zdobiono także ratusze, m.in. w Sandomierzu, Chełmnie, Tarnowie, Szydłowcu, Zamościu. 
Również gotycki ratusz w Poznaniu rozbudowany w latach 1550 – 1561 przez Jana Baptystę 
Quadro z Lugano otrzymał trójpoziomową loggię i piękną attykę 



 

338 
 

Ryc. 343, 344, 345, 346, 347. Attyki renesansowe. Od lewej: Prałatówka w Krakowie;  attyka przy ul. Kanoniczej; 
ratusz w Sandomierzu; ratusz w Poznaniu oraz widok i rozplanowanie I piętra. Ilustracje, [z:] Broniewski, op. cit., 

s. 327, ryc. 685 - 689 
 

We wczesnym renesansie wykrystalizował się również typ kamienicy mieszczańskiej 
związanej ze sferami średnio zamożnymi. Niektóre obiekty jeszcze gotyckie wzbogacano 
detalami nowego stylu, inne powstawały w stylistyce w pełni renesansowej. W obiektach tych 
kształtowano sień przejazdową z dostępem do sklepu lub izby rzemieślniczej. Na piętrze 
zakładano pokoje mieszkalne z dwuokienną reprezentacyjną świetlicą. Pomieszczenia 
kuchenne, stajnie, składy i mieszkania czeladzi sytuowano w podwórzu. Niekiedy powstawały 
też rozwiązania bardziej złożone. Fasady zdobiono wysokimi attykami (np. kamienice 
Kazimierza Dolnego), przykrywającymi często stosowane dachy pogrążone. Najczęściej były 
to obiekty dwukondygnacyjne, a w miastach większych wyższe. Charakterystyczne było też 
stosowanie podcieni, głównie w rynkach obiegających pierzeje całej zabudowy. Na Śląsku, 
Pomorzu i częściowo w Wielkopolsce stosowano fasady szczytowe lub półszczytowe. 

Ryc. 348, 349, 350, 351, 352. Renesansowe kamienice mieszczańskie. Od lewej: plan kamienicy Orsettich  
w Jarosławiu; fasada domu Orsettich w Jarosławiu; dom przy ul. Sławkowskiej w Krakowie, z dachem 

pogrążonym; podcienia rynku w Krośnie; fasada kamienicy Anczowskiego we Lwowie. Rysunki, [z:] Broniewski, 
op. cit. s. 329, ryc. 694 - 698 

 
W zakresie renesansowej architektury sakralnej nie odnotowano tak bujnego rozwoju 

jak w obiektach świeckich. W ciągu XVI wieku powstawały głównie nowe kaplice 
dobudowywane do kościołów już istniejących. Za najwspanialszą uznawana jest grobowa 
kaplica Jagiellonów przy katedrze na Wawelu, najwcześniejsza w swej kategorii, zwana też 
Zygmuntowską lub Złotą. Stanowi ona dzieło Bartolommeo Ber(r)ecciego, zrealizowane w 
latach 1519 – 1533. Założona na planie kwadratu, w każdej ścianie zyskała po jednej dużej 
wnęce przeznaczonej na nagrobki. Sklepiona została wytworną kopułą kasetonową, wspartą 
na pendentywach (żaglach) oraz latarnią. Powłokę zewnętrzną pokryto łuskami miedzianymi 
grubo złoconymi. We wnętrzu posiada bogaty, elegancki wystrój, rzeźbiarsko porównywalny z 
najlepszymi dziełami toskańskimi, a autorstwa Berecciego, Padovano i Santi Gucciego. 
Znajdują się tu nagrobki: Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, Anny Jagiellonki. 
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Ryc. 353, 354, 355, 356. Kaplica Zygmuntowska na Wawelu w Krakowie. Dwa widoki zewnętrzne; czasza 
wewnętrzna kopuły. Z prawej: nagrobki Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
  

W ślad za kaplicą Zygmuntowską powstawały jej naśladownictwa, mniej lub bardziej 
udane. W Pułtusku  do kolegiaty Zwiastowania rodzina Noskowskich dobudowała kaplicę na 
planie kwadratu z ośmiobocznym bębnem i sklepieniem klasztornym (pozorowana kopuła) bez 
latarni. W Niepołomicach wzniesiono dobudowaną do kościoła kaplicę Lubomirskich, 
autorstwa Santi Gucciego. Również kwadratowa, nakryta została kopułą na żaglach, z latarnią. 
Posiada wystrój mieszany, włosko-niderlandzki. Około roku 1600 utworzono kaplicę Firlejów 
w Bejscach pod Pińczowem o bogatym stiukowym wystroju wnętrza. Kolejne kaplice 
powstawały w 2 połowie XVI i w początku XVII w, m.in. kaplice: biskupa Zebrzydowskiego i 
biskupa Padniewskiego na Wawelu i kilka kaplic w innych kościołach krakowskich. Coraz 
częściej zaznaczały się wpływy wzornictwa niderlandzkiego przesuwając niektóre obiekty ku 
stylistyce manierystycznej, tak jak miał to miejsce np. we wzniesionej w początku XVII wieku 
kaplicy Boimów we Lwowie. 

Ryc. 357, 358, 359, 360. Kaplica Firlejów w Bejscach. Widoki na nagrobek Firlejów (ryc. 357, 360), wnętrze 
czaszy kopuły i widok zewnętrzny. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Budowle kościelne sprowadzały się do prób modernizacji wystroju i przebudowy w 

duchu renesansowym obiektów już istniejących. Przykładowo romańska katedra w Płocku w 
latach 1531 – 1563, pozostając  trójnawową bazyliką, zyskała wnętrze o charakterze 
renesansowym, podkreślonym kasetonowymi sklepieniami. Późnogotycką kolegiatę w 
Pułtusku przebudował Jan Wenecjanin około 1560 roku. We wnętrzu ukształtowano półkoliste 
arkady spoczywające na  filarach klasycznie profilowanych. Szereg wnęk obiega wnętrze 
tworząc  specyficzne „triforia”. Gładkie sklepienie kolebkowe ozdobiono finezyjną dekoracją 
geometryczną zbliżoną do niderlandzkiego ornamentu „okuciowego”. W ciągu XVI i pocz. XVII 
wieku ciągle jeszcze powstawały kościoły bardziej gotyckie niż renesansowe, przykładowo 
kościół św. Rocha w Brochowie, czy bernardyński kościół św. Jędrzeja we Lwowie. 

Ryc. 361, 362, 363, 364, 365. Polskie kościoły renesansowe. Od lewej: kościół św. Rocha w Brochowie, widok  
i przekrój pionowy; fasada kolegiaty w Zamościu; plan kościoła św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu Dolnym; 

fasada kościoła św. Trójcy w Radzyniu. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 335, ryc. 715 - 719 
 

Niezwykłym dziełem pozostaje wzniesiona we Lwowie przez Pawła Rzymianina 
trójnawowa cerkiew Uśpienia NMP, potocznie zwana Wołoską. Rozpoczęta w 1591 roku 
uzyskała trzy kopuły: nad wejściem, nad prezbiterium i pośrodku. Wykonana z kamienia 
ciosowego utrzymuje stylistykę „czystego” rzymskiego renesansu. Wśród ciekawszych 



 

340 
 

obiektów wymieniana jest również kolegiata św. Tomasza w Zamościu, której budowę 
rozpoczął Bernardo Morando w 1591 roku. Powstała trójnawowa bazylika o smukłych 
proporcjach. Wewnątrz zwraca uwagę kolebkowe sklepienie z lunetami ozdobione pasami 
stiukowymi figur geometrycznych. Oryginalną trójosiową fasadę z drobniejszym podziałem 
siedmioosiowym przerobiono niestety w XIX wieku. Wśród kościołów jednonawowych na plan 
pierwszy wysuwa się kościół parafialny św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu Dolnym. 
Zbudowany został w 1613 roku z wykorzystaniem średniowiecznych murów obronnych. Obiekt 
z trzema kaplicami posiada  sklepienia zdobione pasami sztukatorskimi. Dach korpusu 
uformowano pomiędzy dwoma stromymi, bogato zdobionymi szczytami. Całość utrzymano w 
stylistyce renesansowo-manierystycznej. Interesująco prezentuje się również późny, bo z 
1641 roku kościół parafialny w Radzyniu, z mocnymi akcentami wertykalnymi. Sklepienia 
zdobione pasmami stiuków należą tu do szkoły lubelskiej, podobnie jak kościoły św. Wojciecha 
i karmelitów w Lublinie, czy kościoły parafialne w Markuszowie, Uchaniach, Czemiernikach, 
Końskowoli, wszystkie z lat 1610 – 1640. 

Wnętrza kościołów i kaplic wyposażano w liczne, często wysokiej klasy artystyczne 
elementy rzeźbiarskie. Były to ołtarze, nagrobki i sarkofagi, a także liczne płyty nagrobne 
wmurowywane w ściany świątyń. Wykonywane były w kamieniu z przeplatającymi się 
motywami postaci ludzkich i detali charakterystycznie architektonicznych  takich jak kolumny, 
pilastry, łęki arkadowe. Nagrobki, często przyścienne, z bogatą oprawą architektoniczno-
rzeźbiarską posiadały pełnoplastyczne lub w reliefie kształtowane, naturalistyczne postaci. W 
Polsce powstawały, nieznane prawie w innych krajach nagrobki piętrowe, przeznaczone 
zazwyczaj dla dwóch osób. Występował również typ z postacią klęczącą. Za najwcześniejszy 
renesansowy nagrobek uznawany jest ten Jana Olbrachta z 1503 roku, dzieło Franciszka 
Florentczyka, umieszczony w katedrze na Wawelu. W płytach nagrobnych stosowano głęboki 
relief z ruchliwymi scenami narracyjnymi i sylwetkami zmarłych w pozach statycznych, z dużą 
troską o charakterystyczne detale. 

Ryc. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372. Polskie nagrobki renesansowe. Od lewej: nagrobek Jana Olbrachta  
w katedrze na Wawelu; nagrobek Władysława Jagiełły w katedrze na Wawelu; płyta nagrobna Stanisława 
Lasockiego w Brzezinach; nagrobek Anny Szydłowieckiej w kolegiacie w Opatowie; nagrobek Montelupich  

w kościele Mariackim w Krakowie; nagrobek Arnulfa i Stanisława Uchańskich w Uchaniu; nagrobek Prospera 
Prowany w kościele Dominikanów w Krakowie. Fotografie, [z:] Helena i Stefan Kozakiewiczowie, Renesans  

w Polsce, wydaw. „Arkady”, Warszawa 1976, s. 26 (ryc. 3); s. 57 (ryc. 47); s. 70 n (ryc. 60, 61);  
s. 218 n (ryc. 190, 191); s. 213 (ryc. 184) 

Ryc. 373, 374, 375, 376, 377. Renesansowe dekoracje sklepień i stropów. Od lewej: stiuki kolebki nawy głównej 
kościoła farnego w Kazimierzu Dolnym (dwa zdjęcia); podniebienie baldachimu nagrobka Władysława Jagiełły 
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w katedrze na Wawelu; drewniane głowy w kasetonach Sali Poselskiej na Wawelu; dekoracja stiukowa kolebki 
nawy głównej w kolegiacie w Zamościu. Ryc. 375, [z:] Kozakiewiczowie, op. cit., s. 56, ryc. 45; pozostałe 

fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Specyficznie renesansową cechą architektury zarówno  sakralnej jak i świeckiej 

pozostaje finezyjne zdobienie sklepień kolebkowych, najczęściej ciągłych (bez podziału na 
przęsła) i stropów kasetonowych. Rozpowszechnione były geometryczne, mocno 
rozbudowane dekoracje stiukowe oraz wypełnianie pół kasetonów motywami rzeźbiarskimi i 
malarskimi. Unikatem jest strop Sali Poselskiej na Wawelu z kasetonami ozdobionymi 
naturalnej wielkości rzeźbami głów przedstawicieli różnych stanów (Sebastian Tauerbach, 
1531 – 1535), nie znajdujący odpowiednika w żadnym innym obiekcie renesansowym. 
Geometryczne zdobienia stropów występowały również, w budowlach skromniejszych w 
postaciach malarskich. Spotykane są również freski naścienne. 

Ryc. 378, 379, 380, 381, 382. Renesansowe malarstwo architektoniczne. W kolorze: polichromia z pocz. XVI w.  
w kościele św. Mikołaja w Sząbruku (Warmia); zdjęcie czarno-białe: geometryczna polichromia (1558) stropu  

w kościele parafialnym w Boguszycach koło Rawy Mazowieckiej. Ryc. 378 – 381, fot. Anna Mitkowska, 2004; ryc. 
382, [z:] Kozakiewiczowie, op. cit., s. 168, ryc. 150  

 
Omawiając dokonania renesansu polskiego nie sposób pominąć miasta Zamościa. 

Jako kompletny organizm urbanistyczny był on pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w 
Europie ukształtowanym z uwzględnieniem różnorodności funkcji i równoczesnym nadaniem 
mu rangi dzieła sztuki. Założony całkowicie od nowa, zrealizował koncepcje włoskiego miasta 
idealnego. Pomimo późniejszych zmian zachował układ oryginalny i jako taki na trwałe wszedł 
do urbanistyki światowej. Założony został przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego 
Jana Zamoyskiego, człowieka o wielkim wykształceniu humanistycznym nabytym we 
Włoszech. Miasto pomyślano jako ośrodek latyfundiów właściciela oraz jako stolicę regionu. 
Splotły się tu w jednorodny organizm przestrzenny funkcje miejskiego ośrodka handlu 
usytuowanego na ważnych szlakach komunikacyjnych, potężnej twierdzy, ośrodka kultury, 
centrum religijnego i wreszcie miejsca stałej rezydencji magnackiej. Wielka kultura osobista 
kanclerza oraz talent twórczy architekta Bernarda Morando zapewniły wysoką klasę 
artystyczną obiektowi. Projekty miasta przygotowane zostały w roku  1579, a w latach 1581 – 
1583 całość rozmierzono i rozpoczęto budowę, obwarowania powstały w 1587 roku. Już w 
początku XVII wieku  istniał pałac kanclerski, kolegiata, budynek Akademii, arsenał, ratusz, 
świątynie wyznań niekatolickich, system fortyfikacji i pierwsze kamienice miejskie wznoszone 
wedle koncepcji Morando. 

Ryc. 383, 384, 385, 386. Zamość. Od lewej: widok „z lotu ptaka”, stan współczesny; widok na rynek; plan miasta 
renesansowego; fasada ratusza. Fotografie skopiowane z INTERNETU; rysunek, [z:] Broniewski, op. cit., s. 332, 

ryc. 707 
 
Ostatecznie uzyskano, sprzężone w jedną całość: narys bastionowego pięcioboku, 

prostokąt miasta właściwego o szachownicowym układzie ulic z rynkiem głównym i 
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pomocniczymi dwoma placami. Od zachodu przylegał do miasta prostokąt części 
rezydencjonalnej. W ściśle zgeometryzowany układ wprowadzono pewne nieregularności 
wynikające z dostosowania się do istniejącego ukształtowania terenu. W całości planistycznej 
wyraźnie rysuje się krzyżowy, prostokreślny układ osiowy. Oś podłużna stanowiąc główny trakt 
komunikacyjny przebiega od pałacu kanclerskiego, przez rynek i trafia w środkowy bastion 
wschodni. Na osi poprzecznej, krzyżującej się z podłużną w rynku, znalazły się place 
pomocnicze. W konstrukcji umocnień zastosowano najnowsze rozwiązania inżynierii 
wojskowej. Ostatecznie Morando uzyskał układ miejski perfekcyjnie dostosowujący idee miast 
włoskich do realiów gospodarczych, użytkowych i topograficznych. Dominantami miasta stały 
się, z jednej strony okazała bryła pałacu Zamoyskiego, z drugiej ratusz z wyniosłą wieżą 
usytuowaną w pierzei rynku, stanowiącą ważny akcent kompozycyjny w postaci zamknięć 
perspektywicznych uliczek przyrynkowych. Kwartał rynku głównego, o wymiarach 100 x 100 
metrów otaczają kamienice mieszczańskie jedno i dwu piętrowe wieńczone attykami, 
przysłaniającymi dachy pogrążone, wszystko o stylistyce manierystycznej oraz ciągi 
podcieniowe, arkadowe, biegnące okólnie. Kamienice te powstawały w końcu XVI i w ciągu 
XVII wieku. Sam ratusz, usytuowany w pierzei północnej rynku został lekko wysunięty poza 
lico zabudowań miejskich. Stanowi to interesujące rozwiązanie plastyczne, polegające na 
rezygnacji z umieszczenia ratusza pośrodku płyty rynku. Ten zaprojektowany przez Bernardo 
Morando, wzniesiony został w latach 1591 – 1600, a rozbudowany w połowie XVII wieku. Ciągi 
arkadowe włączają ratusz zamojski w podcienia piesze rynku, występując poza ich lico. 
Ogólnie całe miasto klasyfikowane jest jako przykład urbanistyki renesansu i jako taki wpisane 
zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pobrzmiewają w nim równocześnie nuty 
architektury manierystycznej, pojawiają się także zapowiedzi baroku. 

Ryc. 387, 388, 389. Zamość, rejon rynku głównego. Fotografie, [z:[ Tołwiński, op. cit., s. 264 n, ryc. 206, 205, 207 
 

Kilkanaście lat po założeniu Zamościa powstało miasto Żółkiew (1597) usytuowane na 
terenie dobrze dobranym pod względem obronnym i komunikacyjnym. Hetman Stanisław 
Żółkiewski założył tu swoją siedzibę wraz z miejskim ośrodkiem handlowym i militarnym. Układ 
urbanistyczny, podobnie jak w Zamościu, stanowi syntezę planu szachownicowego z osiową 
kompozycją, charakterystyczną dla koncepcji teoretycznych renesansu i baroku włoskiego.  
Na obszarze o wymiarach 500 x 600 m przechodzi oś główna rozplanowania, z północnego 
wschodu na południowy zachód. Na oś tę nanizano prostokątny rynek (120 x 120 m) i kwartał 
zabudowań zamkowych, z obszernym dziedzińcem wewnątrz. Całość kompozycyjna ujęto 
pierścieniem murów obronnych. Rozwijające się w XVII wieku miasto przeszło w ręce rodziny 
Sobieskich, stając się piękną, tętniącą życiem rezydencją króla Jana III. Domy miejskie 
ułożono w długie szeregi tworzące ściany rynku i szeregi ulic, pełnych specyficznego wyrazu 
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artystycznego. Wokół rynku i w wielu ulicach założono podcienia, potwierdzające charakter 
gospodarczy i miejski całego organizmu przestrzennego, a także wyraźne wpływy włoskie. 

Także w Stanisławowie zaznaczył się splot czynnika gospodarczego i militarnego 
zespolonego z koncepcją harmonii kompozycyjnej. Mamy tu charakterystyczne złączenie 
planu szachownicowego z układem zamku i bogato rozwiniętą linią obwarowań. Plac główny 
podkreślono centralnie usytuowaną bryłą ratusza. Trzy bramy miejskie zespolone z 
sześciobocznym narysem miasta nasuwają skojarzenia z koncepcjami włoskich miast 
idealnych. We wszystkich trzech przykładach polskiej urbanistyki renesansowej, tj. Zamościu, 
Żółkwi, Stanisławowie pojawił się zestaw różnych czynników urbanistycznych (gospodarka, 
mieszkalnictwo, obronność, rezydencjonalność) mocno połączonych w całość perfekcyjnie 
kompozycyjną, dającą równocześnie możliwość harmonijnego rozwoju miasta. 

Ryc. 390, 391, 392, 393. Renesans polski. Od lewej: mapka rozmieszczenia obiektów renesansowych na 
terytoriach Polski; Zółkiew, plan; Stanisławów, plan, kościół parafialny w Stanisławowie, ikonografia historyczna. 
Mapka skopiowana, [z:] Kozakiewiczowie, op. cit., s. 271 (z podkreśleniami autorki); ryc. 391, 392, [z:] Tołwiński, 

op. cit., s. 226 i 228, ryc. 208, 213; ryc. 393, fot. Adam Lenkiewicz, zdjęcie skopiowane z INTERNETU 
 
 W innych miastach polskich elementy renesansowe wplatano w istniejącą już 
średniowieczną  tkankę urbanistyczną. Powstawały więc nowe budowle takie jak sukiennice i 
ratusze oraz liczne kamienice mieszczańskie. W wielu obiektach dawniejszych wprowadzano 
wedle nowych tendencji stylowych attyki, obramienia okienne, bogato zdobione portale, 
dekoracje ścian typu „sgraffito” (por. s. 359 nn).  Większe kamienice budowano na 
połączonych parcelach, urządzając wewnątrz dziedzińce arkadowe. Stosowano okna 
zbliżone, często przełamując symetrię, co kierowało je ku estetyce manierystycznej. 
 

5. Krajobrazy epoki renesansu 
 

W epoce włoskiego renesansu, po wielkim kryzysie gospodarczym XIV wieku, 

nastąpiło ożywienie przejawiające się XV –wiecznym zespoleniem działań władzy rodów 

możnych i republik na rzecz rozwoju produkcyjnego i handlowego oraz budowania 

wielorakiego prestiżu. W renesansie, w przeciwieństwie do mistycznego średniowiecza 

nastąpiło zwrócenie się ku człowiekowi i jego różnorakim możliwościom. Równocześnie już od 

XIV wieku ożywiały się prądy intelektualne i artystyczne nawiązujące do tradycji cywilizacji 

greckiej i rzymskiej. W ruchach tych wiodącą rolę przyjęła Toskania pod panowaniem rodu 

Medyceuszy, rozprzestrzeniając swe osiągnięcia na różne regiony Italii. Uczeni, literaci, artyści 

wędrując pomiędzy rozmaitymi dworami przenosili prądy humanistyczne na wiele miast i 

prowincji. W ciągu XVI wieku tendencje intelektualne Italii opanowały inne kraje europejskie. 

Tam rolę wiodącą często odgrywali toskańscy przedstawiciele świata kultury. Coraz częściej 

organizowano odległe podróże, których zwieńczeniem stało się odkrycie Ameryki w 1492 roku 

przez Krzysztofa Columba, mające wpływ na dalszy rozwój polityczny, ekonomiczny, 

handlowy „Starego Kontynentu”.  

KRAJOBRAZY ROLNE 

Rozwój rolnictwa produkcyjnego prowadził do obejmowania swym wpływem wielu 
nowych terytoriów. W niektórych regionach utrzymywały się średniowieczne jeszcze wzorce 
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gospodarowania. W Italii północnej powstawały grupy producentów rolnych stosujących nowe 
techniki uprawowe i melioracyjne. Rozkwit rolnictwa nastąpił też w Toskanii zarządzanej przez 
Medyceuszy. Obszary role wkraczały na malownicze wzgórza regionu, powstawały liczne 
uprawy tarasowe tworzące specyficzne postaci krajobrazów rolnych typu „architektonicznego”. 
W Lombardii rody Visconti’ch i Sforza intensywnie rozwijali techniki irygacyjne, sprzyjające 
uprawom nowych kultur. W Emilia Romagna powstawały systemy kanałów wodnych, 
regulowano biegi rzek. Zgodnie z duchem epoki powstawało też wiele traktatów teoretycznych 
poświęconych optymalnemu gospodarowaniu terenami rolnymi, m.in. dla rzeki Pad, rzeki 
Arno. Problematyka ta zajmował się m.in. sam Leonardo da Vinci. Regulacje hydrotechniczne 
służyły nie tylko rolnictwu, lecz stawały się także ważnymi trasami komunikacyjnymi. 

W opisach podróżników takich jak Philippe de Commynes czy Fra Leanrdo Alberti, 
Michèl de Montaigne, pojawiały się informacje o sytuacji krajobrazowej regionów środkowej i 
północnej Italii. Wspominali oni o mocno zgeometryzowanych rozłogach pól uprawnych na 
nizinie Padańskiej, w Veneto i Toskanii, traktach komunikacyjnych, licznych urządzeniach 
hydrotechnicznych doliny Padu, tarasowych uprawach winorośli na stokach wzgórz i drogach 
obsadzanych alejami cyprysowymi, a także częstych geometrycznych ogrodach willowych. 

Ryc. 394, 395, 396, 397. Współczesne krajobrazy rolne Toskanii utrzymujące postać renesansową. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU  

 
OBRAZOWE MOTYWY KRAJOBRAZOWE 

 
Wiele informacji o systematyce krajobrazów renesansowych dostarczają nam dzieła 

malarskie i arrasy. Pobrzmiewają w nich nuty tęsknoty za krajobrazami wiejskimi, powrotem 
do natury, życiem bukolicznym, wszystko charakterystyczne dla postaw medycejskich i 
humanizmu w ogóle. W wielu arrasach flamandzkich odnajdujemy sceny wiejskie regionu 
Toskanii (Florencja) i Lombardii (Mediolan) z przedstawieniami polowań, epizodów 
pastoralnych, także aspektów życia dworskiego rozgrywającego się w otoczeniu ogrodowym.  

Ryc. 398, 399, 400, 401. Motywy krajobrazowe w arrasach renesansowych. Fotografie skopiowane 
z INTERNETU 

 
W licznych dziełach malarskich pojawiają się motywy pejzażowe, zakomponowane 

racjonalnie i uporządkowane geometrycznie, z tarasami, murami oporowymi i drogami, z 
wychodniami skalnymi. Krajobrazy w malarstwie średniowiecznym miały charakter 
symboliczny, renesansowe przybierały postać realną i naturalistyczną. W tle scen 
narracyjnych i postaci pojawiają się krajobrazy usystematyzowane wedle zasad teoretycznych. 
Charakterystyczna staje się moda na bel paesaggio (piękny krajobraz) związana z nową 
postawą, w której człowiek jest zdolny do wprowadzania do pejzaży form nowych, 
precyzyjnych, odpowiadających na produkcyjne zapotrzebowanie rolnictwa. Krajobrazy 
racjonalnie zgeometryzowane oznaczają panowanie człowieka nad dziką przyrodą. W wielu 
dziełach (Benozzo Gozzoli, Gentile da Fabriano, Beato Angelico) pojawiają się zapisy 
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krajobrazów estetycznie dopracowanych, z systemami nasadzeń alejowych (cyprysowych), 
murami granicznymi pomiędzy rozmaitymi własnościami, uprawami tarasowymi splatającymi 
się z kompozycjami ogrodowymi. Już w dziełach Quattrocento, w każdym obrazie z 
elementami architektonicznymi, takimi jak kolumnady, okna, loggie pełniącymi rolę 
„przeźrocza”, pojawiają się sceny krajobrazowe oddające naturalny charakter wzgórz, zboczy 
górskich i dolin, a także motywy morskie. 

Ryc. 402, 403, 404, 405, 406. Wczesne malarstwo włoskiego renesansu z motywami krajobrazowymi. Od lewej: 
Piero della Francesca, Pokłon przed relikwią Krzyża Św.; Fra Angeliko, Zwiastowanie; Alesso Baldovinetti, 
Zwiastowanie;  Filippo Lippi, Madonna z Aniołami; Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Fotografie skopiowane 

z INTERNETU 
 
Także w architekturze realnej, w pałacach renesansowych powszechne stało się ich 

otwieranie na krajobrazy okoliczne. Loggie i arkady tworzyły charakterystyczny łącznik bryły 
rezydencjonalnej ze środowiskiem przyrodniczym i z otaczającymi obiekt ogrodami. 
Powstawały świadomie komponowane efekty osiowych powiązań widokowych i sytuacji 
iluzjonistycznych, budowanych freskami zdobiącymi loggie, zmierzające zazwyczaj ku 
nastrojom „malowniczości”.  Efekty takie opisywał Leon Battista Alberti, wskazując na 
bogactwo tematów narracyjnych takich jak: porty, szkółki materiału roślinnego, strefy polowań, 
elementy wodne, krajobrazy pokryte bujną roślinnością z bogactwem kwiatów.  Wszystko było 
starannie dopracowane kompozycyjnie, z uwzględnianiem licznych szczegółów pejzażowych 
drobiazgowo analizowanych. 

Nurty krajobrazowe rozkwitały w epoce Cinquecento, z dużym udziałem artystów 
weneckich. Zaczęły pojawiać się sceny arkadyjskie i bukoliczne zespalane z obszarami upraw 
rolnych. Zarysowały się również tendencje do naukowej obserwacji natury, do wprowadzania 
w pejzaże elementów urządzeń technicznych. Analizy i opisy różnych  aspektów świata 
roślinnego i różnorodności botanicznej prowadziły do zakładania zielników i ogrodów 
botanicznych. W traktatach rolniczych przywiązywano wagę do uzyskania równowagi w 
świadomych działaniach człowieka wykorzystującego siły natury. 
 

WILLE WIEJSKIE i PODMIEJSKIE, ich KRAJOBRAZ i OGRODY 
 

Leon Battista Alberti (por. s. 294, 299), wielki architekt, autor traktatów teoretycznych 
rekomendował zwracanie uwagi na aspekty naturalne towarzyszące obiektom willowym. 
Zalecał kompozycje kompletne krajobrazowo, sytuowane w atrakcyjnych miejscach 
pejzażowych, z licznymi powiązaniami widokowymi: z portami, miastami, fortami, morzami, 
wzgórzami, dolinami i równinami okolicznymi, wszystko ze starannie rozmierzonymi ogrodami 
scalającymi całe otoczenie. Postawą taką nawiązywał do najlepszych tradycji kultury 
rzymskiej, w której życie sfer wyższych skupiało się wokół obiektu willowego stanowiącego 
centrum gospodarstwa rolnego. W przeciwieństwie do średniowiecza z warownymi 
rezydencjami, powstawał więc model villa suburbana, siedziby wiejskiej przeznaczonej dla 
nowej arystokracji. Klasyczny powrót do życia wiejskiego związał się z jego pochwałą,  jako 
alternatywy dla przebywania w mieście i możliwości nieskrępowanego obcowania z przyrodą. 
Obszary wiejskie wypełniały się rezydencjami, willami, ogrodami i farmami, tworząc postać bel 
paesaggio. Przekształcenia takie stały się charakterystyczne dla regionu Toskanii i innych 
terytoriów Italii. W Toskanii pod rządami Medyceuszy wprowadzane były także, na masową 
skalę, nowe techniki rolne. 
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Szczególnie wartościowym świadectwem ikonograficznym epoki dotyczącym zjawiska 
kulturowego typu villa suburbana pozostają „lunety” Giusto Utens’a (Justus Van Utens) 
rejestrujące kształt kompozycyjny obiektów rodu Medyceuszy. Potraktowane z dużą 
pieczołowitością naturalistycznie prezentują 14 willi wraz z ich zgeometryzowanym 
otoczeniem ogrodowym typu all’italiana, uprawami rolnymi, lasami i odległymi krajobrazami. 
Stanowią one znakomite źródło informacji z epoki Cinquecento. Pojawiły się tu rozmaite typy 
willi toskańskiej, od willi – zamku; przebudowy fortecy średniowiecznej; willi wiejskiej; centrum 
gospodarstwa rolnego; rezydencji podmiejskiej; wszystkie tworzące kompleksy 
architektoniczne, o sporym, prestiżowym znaczeniu politycznym i ekonomicznym właściciela  
obiektu. Dostrzec też można pewne tendencje ewolucyjne od miejsca spokojnego dla prac 
intelektualnych i życia bukolicznego do centrum rolniczego z ogrodem – parkiem otaczającym 
kompleks architektoniczny, z licznymi urządzeniami inżynierskimi, w tym hydraulicznymi. 
Charakterystyczne jest  w nich zespolenie elementów natury z dziełami sztuki, a to dla 
akcentowania potęgi właściciela (księcia) oraz głoszenia nowego stylu kultury humanizmu i 
stylu renesansowego. 

Ryc. 407, 408, 409, 410. „Lunety” Van Utens’a. Od lewej: Villa di Marignolle, Florencja; Vila di Cafaggiolo, borgo 
S. Lorenzo;  Villa di Lappeggi, Florencja; Vila di Montevettolini, Montecatini. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 
W 1458 roku Michelozzo zrealizował dla Cosimo dei Medici kompleks architektoniczny 

Villa Medici, uznawany za pierwszy przykład pełnej integracji budowli z naturalnym otoczeniem 
krajobrazowym. Willa z loggiami stała się wyróżnikiem doliny rzeki Arno w rejonie Fiesole. 
Powstały tarasy z licznymi murami oporowymi, stając się modelem przestrzennym dla 
obiektów późniejszych o charakterze scenograficzno-krajobrazowym. 

Ryc. 411, 412, 413. Villa Medici we Fiesole pod Florencją. Widoki ogólne starasowań oraz stan kompozycji około 
1480 roku (ikonografia historyczna, fresk Domenico Ghirlandaio, zdjęcie środkowe). Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 
W miarę upływu czasu ogrody willi podmiejskich zyskiwały coraz staranniejsze układy 

kompozycyjne, w których dominował porządek geometryczny z figurami kwadratów, okręgów, 
trójkątów, a także ład architektoniczny i osiowość, często z wdziękiem lekko przełamywane. 
Otwarte loggie i arkady stanowiły strefę przejściową między bryłą budynku a terenem 
ogrodowym, a całość kompozycji zyskiwała znaczącą rangę panoramiczną zarówno w 
widokach zewnętrznych jak i w powiązaniach widokowych wyprowadzanych z wnętrza układu 
roślinnego. Charakterystyczne było integralne zespalanie rezydencji z częścią ogrodową 
tworzące jednorodny kompleks architektoniczno-krajobrazowy budujący jedność natury i 
sztuki. Obszary naturalne wzbogacano formami architektonicznymi i   licznymi starasowaniami 
z murami oporowymi i ciągami schodów terenowych, balustradami itp. Liczne grupy roślinności 
drzewiastej kształtowano geometrycznie, często w strzyżone formy topiaryczne, a częściowo 
także swobodne. Wyraźne były wpływy rzymskich tradycji propagowanych w starożytności 
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przez Pliniusza Młodszego, z występowaniem rzeźb, ław marmurowych, grot ogrodowych, 
pergoli, gier wodnych, nimfeów i form typu ars topiary. Wyraziste było ścisłe zespolenie 
urządzeń ogrodowych z górskim zazwyczaj terenem, tworzące struktury architektoniczne 
składające się tarasów, stawów, fontann, łańcuchów wodnych (kaskad), gier wodnych, 
labiryntów, pergoli i geometrycznie kształtowanych elementów roślinnych, a także skał, grot, 
automatów.   

Ryc. 414, 415, 416. Renesansowe ogrody kwaterowe typu all’italiana. Od lewej: ogrody przy pałacu Pitti we 
Florencji w XV w.; villa L’Ambrogiana w Empoli („luneta” Van Utens’a); villa di Collesalvetti w Pizie („luneta” Van 
Utensa). Ryc. 414, [z:] Gabrielle van Zuylen, Il giardino, paradiso del mondo, Electa/Gallimard, Trieste 1995, s. 

46; pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wiele obiektów willowych zakładano w bezpośrednim  sąsiedztwie, obok siebie. Tak 

stało się na stokach doliny Arno w kilkukilometrowym pasie ciągnącym się od Florencji do 
Fiesole. To w tych rejonach już w XIV wieku rody zamożne Florencji podjęły szeroko zakrojony 
ruch zakładania willi podmiejskich. Stopniowo powstał niezrównany krajobraz komponowany 
w ścisłym zespoleniu walorów przyrody z działalnością człowieka. Rezydencje te i  ich ogrody 
przybudowywane w ciągu XV i XVI wieku, do dziś jako całość krajobrazowa zachowały 
charakter pejzażu renesansowego.  

Ryc. 417, 418, 419, 420. Renesansowe, willowe krajobrazy komponowane w rejonie Fiesole pod Florencja. Ryc. 
417 – 419, fot. Katarzyna Hodor, 2007; ryc. 420, fot. Anna Mitkowska 1998 

 
Dodajmy także, iż intersująco przedstawia się opis ogrodów zawartych w poemacie 

autorstwa Francesco Colonna, zatytułowanym Hypnerotomachia Poliphili („Sen Polifila”). 
Polifil wędrując poprzez rozmaite fantastyczne krajobrazy u celu  swej podróży znajduje ogród 
na planie okręgu, otoczony wodą, podzielony na umiarowe sekcje z pergolami, rzeźbami 
marmurowymi i innymi elementami ogrodowymi. Wpisuje się on w nurt koncepcji idealnych, 
dotyczących głównie układów miejskich, a także renesansowych ogrodów botanicznych.  

 

Ryc. 421, 422, 423, 424. Sceny ogrodowe z Hypnerotomachia Poliphili. Od lewej: siedem nimf przed Jowiszem; 

ogród kryształowy; altana kwietna; ruiny antyczne w Palmeto. Rysunki, [z:] Tagliolini, op. cit., s. 81, 79, 78, ryc. 

45, 44, 42, 41 



 

348 
 

W ciągu XVI wieku i w pierwszej połowie wieku XVII w krajobrazach Toskanii powstały 

liczne, wspomniane już willowe ogrody rodu Medyceuszy, które na trwałe weszły do historii 

ogrodów jako obiekty szczególnie bogate, różnorodne, utrzymywane w duchu renesansu i 

manieryzmu. Zyskały one sławę ogólnoeuropejską. Zachowało się wiele opisów tych dzieł, 

autorstwa polityków i podróżników, dotyczących m.in. obiektów: Castello, ogrodów Boboli we 

Florencji, Pratolino (manieryzm). Podkreślano występowanie w nich takich elementów 

kompozycyjnych jak groty, automaty, fontanny, gry wodne. Model medycejski rozprzestrzenił 

się, za sprawą artystów toskańskich na terytoria Tyrolu, a także we Francji, Hiszpanii, Anglii. 

W różnych regionach Italii powstawały lokalne odmiany kompozycyjne. Na północy wiązały się 

z krajobrazami jezior, na południu, w zespoleniu z masywami górskimi powstawały efekty 

scenograficzne. Na terytoriach Lombardii częste były ogrody – zwierzyńce. Podmiejskie wille 

Medyceuszy i wiele innych powstających pod ich wpływami stawały się centrami życia 

wiejskiego, przyjmując na siebie równocześnie funkcje reprezentacyjne. Usytuowane w 

centrum racjonalnie zarządzanego gospodarstwa rolnego łączyły harmonijnie piękno 

krajobrazów naturalnych ze znakomitymi elementami architektonicznymi, w czym wiodącą rolę 

odgrywały wyrafinowane kompozycje ogrodowe. Wille nie zamykały się w sobie lecz otwierały 

na otoczenie krajobrazowe, tworząc rozmaite odmiany typologiczne. Przestrzenie pejzażowe 

zyskiwały bezpośrednie powiązania widokowe z budynkami, nie tylko wewnątrz ogrodu lecz z 

całym gospodarstwem rolnym, i dalej po linię horyzontu. Fenomenem krajobrazowo-

architektonicznym stały się wille palladiańskie. To w nich następowało szczególnie mocne 

zespolenie obiektów budowlanych z otaczającą przyrodą. Ogólnie mówiąc, w ciągu XVI wieku 

krajobrazy wiejskie zdominowane były układami willowymi, często wręcz latyfundiami 

przeznaczonymi dla  produkcji rolnej, ale także dla życia pastoralnego i bukolicznego. 

Ryc. 425, 426, 427. Ogrody willi Medyceuszy („lunety” Van Utens’a). Od lewej: ogrody Boboli we Florencji; villa 

Castello pod Florencją; ogrody w Pratolino (manieryzm). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 Niezrównany model wilii epoki Cinquecento powstał wedle projektu Donato 
Bramantego (patrz, s. 303 nn) w kompleksie pałacu papieskiego w Watykanie. Urządzono tu 
słynne ogrody Belwederu (patrz, s. 304 nn), pełne przestrzeni otwartych, 
zgeometryzowanych ogrodów tarasowych z dziedzińcami, z fontannami, rzeźbami, budowlami 
architektonicznymi i finezyjnymi powiązaniami widokowymi bliższymi i dalszymi, ale także 
elementami swobodnymi, wszystko jako typ luksusowej rezydencji magnackiej 
oddziaływującej na późniejsze obiekty tego typu (patrz, ryc. 97 – 100, na s. 305). Wśród innych 
obiektów miejsce znaczące zajmuje villa Madama w Rzymie (Rafael Santi), starasowana, 
osiowa z niezrównanymi powiązaniami widokowymi, rampami, schodami, loggiami, portykami.  

Na terytoriach Lacjum w ciągu XVI wieku powstawało wiele willi lokalizowanych wśród 
wzgórz i dolin, w usytuowaniach miejskich i podmiejskich, zyskując coraz większą ozdobność. 
Stawały się charakterystycznymi znakami krajobrazowymi organizującymi otoczenie. Tworzyły 
„wyspy” wyróżniające się wśród otoczenia naturalnego. Coraz częściej powstawały w 
ogrodach efekty scenograficzne budowane systemami ramp i schodów terenowych. 
Roślinność tworzyła strefy wilgoci sprzyjające wegetacji. Drzewa układano w ciągi szpalerów, 
alei, żywopłotów i kompleksów boskietów ukształtowanych „architektonicznie”. Stosowano 
gatunki zimozielone, strzyżone w formy topiaryczne przybierające kształty „murów” balustrad, 
labiryntów. Tworzywo wodne zamykano w kształty rzeźbiarskie i architektoniczne z 
łańcuchami rzeźbiarskimi, kaskadami, fontannami i ich szeregami, z mechanizmami wodnymi 
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i muzycznymi. Kompozycja ogrodu geometrycznego przenikała się z obszarami naturalnej 
roślinności. Stała była i nasilająca się tendencja do harmonijnego zderzania sztuki z naturą. W 
programie ogrodu willowego znajdywały się ogrody sekretne (giardino segreto), sytuowane w 
pobliżu rezydencji. Kompozycje nasycano skomplikowanymi układami hydraulicznymi, często 
wymagającymi przeprowadzenia poważnych prac ziemnych. W obiektach tych splatały się 
ściśle postawy artystyczne, przyrodnicze i naukowe, zyskując sławę ogólnoeuropejską jako 
ogrody all’italiana. 

Ryc. 428, 429, 430, 431. Villa d’Este w Tivoli pod Rzymem (Lacjum). Od lewej: widok ogólny ogrodów willowych 
(ikonografia historyczna); fontanna „Wodne Organy”; „Aleja Stawów”; „Aleja Stu Fontann”. Ilustracje skopiowane  

z INTERNETU 
 
 W XVI wieku na terytoriach Lacjum i Toskanii działał wybitny architekt i projektant 
ogrodów Vignola (Jàcopo Baròzzi, 1507 – 1573) wielki architekt i projektant struktur 
krajobrazowych (ogrodów willowych i pałacowych). Był autorem takich dzieł jak Orti Farnesiani 
na Palatynie w Rzymie, villa Lante w Bagnaia, villa Giulia w Rzymie,  czy kompleksu pałacowo-
ogrodowego villa Farnese w Caprarola. Budował wspaniałe efekty scenograficzne, jako 
tworzywo kompozycyjne stosując kamień, wodę i roślinność. Wprowadzał liczne elementy 
architektoniczne i rzeźbiarskie, konstruował sekwencje wnętrz ogrodowych i krajobrazowych 
z licznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi powiązaniami widokowymi. Przyjmował postawę 
wędrówki od świata natury do świata sztuki, wprowadzając ogrody w stylistykę już barokową, 
w splocie z tradycjami średniowiecza, renesansu z kompozycjami all’italiana i manieryzmu. 
Gra tarasów, schodów i ramp, łańcuchów wodnych, fontann porządkowanych 
różnokierunkowymi osiami kompozycyjnymi tworzyła prawdziwe przestrzenne scenografie w 
zespoleniu kompleksu rezydencjonalnego z okolicznymi krajobrazami. 

Ryc. 432, 433, 434. Ogrody willowe Vignoli. Od lewej: villa Lante w Bagnaia (ikonografia historyczna); Orti 
Farnesiani w Rzymie (ikonografia historyczna); villa Farnese w Caprarola. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 435, 436. Krajobrazy willowe Galeazzo Alessi’ego. Z lewej: villa Pallavicino (delle Peschiere) w Genui;  
z prawej: villa Imperiale (la Bellezza) w Sampierdarena, Rysunki, [z:] Tagliolini, op. cit., s. 132, ryc. 83;  

s. 135, ryc. 84 
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 W rejonach północnowłoskich (Genua), architekt z Perugii, Galèazzo Alèssi (1512 – 
1572)  tworzył manierystyczne kompozycje ogrodowe osadzane w atrakcyjnych krajobrazach 
nadmorskich i górskich, stanowiące przedmiot zainteresowań i podziwu wielu podróżników, 
geografów i pisarzy. W jego dziełach charakterystyczna była dynamika starasowanych 
ogrodów łączonych powiązaniami widokowymi z okolicznymi krajobrazami: z przodu z  
miastem i z morzem, z tyłu z obszarami górskimi. Także tu mieliśmy do czynienia z 
sugestywnymi efektami scenograficznymi kształtowanymi loggiami, tarasami, murami 
oporowymi, schodami terenowymi i układami roślinnymi (patrz, s. 355 n). 

Tabl. V. Regiony Italii i ich stolice. Mapka, [z:] Michelin. Guida Turistica. Italia, Bramante Editrice, Busto Arsizio 
1982, s. 3 

 
6. Tendencje manierystyczne  

 

Tabl. VI. Architektura manierystyczna w Polsce: w Gdańsku, na Dolnym Śląsku, w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Kalwaria Zebrzydowska, fot. Anna Mitkowska, 2005; pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU.  
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Od (1520) 1530 – 1600 roku i w 1 połowie XVII wieku  w Europie, a zwłaszcza w Italii 
obok głównego nurtu renesansowego pojawiła się w architekturze, malarstwie, rzeźbie i sztuce 
ogrodowej stylistyka nazywana manierystyczną. Przez wiele lat badacze sztuki i architektury 
traktowali ją łącznie z renesansem jako pewne deformacje form klasycznych. Przykładowo 
Zachwatowicz w swej Architekturze polskiej, s. 148 nn dla renesansowych budowli sakralnych 
wymienia ich rozmaitość formalną, stosowanie szczytów z esownicami, ozdobnych gzymsów, 
zakładanie przypór nawiązujących do tradycji gotyckich, wprowadzanie fasad wieżowych, 
kształtowanie transeptów z kaplic przystawianych do prezbiterium, przekrywanie prezbiteriów 
kopułami i stosowanie dekoracji manierystycznie deformowanych. Dla 1 poł. XVII wieku 
stosuje określenie renesansu prowincjonalnego (spóźnionego) odznaczającego się 
malowniczością, naiwnością form, manierystycznymi deformacjami, rozbudowywaniem 
wystroju fasad kamienic, stosowaniem attyk. Podkreśla, że w architekturze drewnianej 
stosowano bryły gotyckie z wysokimi dachami, z wprowadzaniem polichromii renesansowej. 
Odmiany gotycko-renesansowej architektury tj. stosowanie detalu nawiązującego do wzorców 
antycznej Grecji i Rzymu na budowlach średniowiecza rozwiniętego wydają się decydować o 
kształtowaniu polskiego manieryzmu występującego w 2 połowie XVI i 1 połowie XVII wieku. 

W szerszym znaczeniu dzisiaj manieryzmem nazywamy postawę umysłowo-kulturową 
i twórczą związaną z XVI –wiecznym ideałem gentiluomo, tj. człowieka wykwintnego, 
zręcznego w zachowaniu, biegłego w grze dobrych manier, znakomicie edukowanego, 
posiadającego wytworny smak artystyczny i wyczucie form. W sztuce  styl ten uformował się 
w Italii w latach 20 –tych XVI wieku nawiązując do tendencji wczesnego i dojrzałego 
renesansu. Propagowany przez Vasariego (1511 – 1574) łączyć miał walory natury z 
osiągnięciami sztuki włoskiej poprzez wirtuozerię stylową i formalną elegancję. Rozwijał się na 
dworach we Florencji, Rzymie, Mantui, Parmie. Wkrótce rozpowszechnił się we Francji, 
Czechach, Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Anglii, Niderlandach, Skandynawii i na Śląsku, 
wszędzie jako nurt italianizujący. 

W estetyce dzieł manierystycznych charakterystyczne stały się takie cechy jak: 
wytworność, wyrafinowanie, kunsztowność, świadoma sztuczność form, ze znaczną swobodą 
wyobraźni i fantazji twórczej odbiegającej od rygoru form klasyki renesansowej. Zmierzano do 
tworzenia dzieł bezbłędnych stylowo i formalnie. Rysunek linearny był perfekcyjny, 
kompozycja skomplikowana, przyjmowano trudne i sztuczne pozy, zaskakujące rozwiązania i 
wyrafinowaną kolorystykę. Istotą manieryzmu stała się sprezzatura, tj. powściągliwa 
nonszalancja. We wszelkich dziełach miały powstawać efekty „gracji”, doskonałego wdzięku, 
a samo dzieło miało stawać się specyficzną grą, żonglerką formami i kompozycją.  Wysoko 
ceniono efekty zaskoczenia, iluzji, fantazyjną niekonwencjonalność pomysłu (capriccio). 
Pojawiały się nierealne monstra, elementy groteski, personifikacje pór roku i żywiołów. Sama 
groteska stanowiła specyficzny element ozdobny stanowiący ornament roślinny z motywami 
figur, zwierząt, owoców, wątków zdobnictwa architektonicznego i motywami fantastycznymi. 
Dekoracja tego typu początkami swymi sięga tradycji rzymskich z I wieku po Chrystusie.  

Ryc. 437, 438, 439, 440, 441, 442. Dzieła manierystyczne. Od lewej: dwa przykłady groteski; fragment kościoła  
w Żórawinie (Śląsk); zegar słoneczny na ratuszu w Otmuchowie (ŚLĄSK); dwie rzeźby ogrodu Sacro Bosco  

w Bomarzo (Lacjum). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 
W rzeźbie, masowo występującej w kompozycjach ogrodowych i sytuowanych wśród 

gęstej roślinności, odchodzono od kanonów artystycznych grecko-rzymskich i renesansowych. 
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Dzieła wykonywano w tufach wulkanicznych charakteryzujących się szorstką fakturą. 
Stosowano pozy dynamiczne, odwzorowywano sceny alegoryczne i mitologiczne. W dziełach 
malarzy manieryzmu przejawia się dążenie do przesadnej ekspresji i niesamowitości (J. da 
Pontormo, Rosso Fiorentino, El Greco), wyszukanego wdzięku i elegancji (Parmigianino), 
wytwornego wyrafinowania (A. Bronzino). Architekturę manieryzmu znamionują: swoboda w 
operowaniu klasycznymi elementami architektonicznymi (których funkcja nie jest jasno 
określona, a często nawet podwójna), akonstruktywizm, abstrakcyjne schematy formalne, 
dążenie do tworzenia zaskakujących efektów scenograficznych, wreszcie wyrafinowana 
powściągliwość bądź rozpasanie ornamentyki. Cechy te najpełniej wyraziły się w budowlach o 
niewielkiej skali, zwłaszcza willach, gdzie architektura przeplata się z ogrodami (G. da 
Romano, Palazzo del Te w Mantui, 1525–35; G. da Vignola, G. Vasari, B. Ammanati, Villa di 
Papa Giulio w Rzymie, 1550–55; P. Ligorio, kasyno Piusa IV na Watykanie, od 1559), oraz w 
ogrodach, podporządkowujących naturę wymyślnej kompozycji zieleni, elementów 
architektury, sztucznych grot i grup rzeźbiarskich (ogrody Boboli we Florencji, od 1550), [za: 
„manieryzm”, Encyklopedia PWN, wersja elektroniczna], czy Sacro Bosco w Bomarzo i w 
Pratolino. Tendencje manierystyczne łączyły się z czasem z innymi kierunkami artystycznymi, 
np. z koloryzmem malarstwa weneckiego.  

Zatrzymując się przy obiektach architektonicznych warto podkreślić charakterystyczne 
proporcje stosowane w budownictwie manierystycznym. Wydają się one potwierdzać, częste 
w realiach polskich splatanie form średniowiecznych z elementami renesansowymi. I tak, o ile 
w antyku i renesansie włoskim na plan pierwszy wysuwało się łączenie kształtu bryły 
architektonicznej z proporcjami ciała ludzkiego (rysunek Leonarda da Vinci „człowiek 
Witruwiusza”), o tyle w architekturze manierystycznej doszukać się możemy analogii 
wymiarów pionowych poszczególnych części budowli z mocno zdeformowanymi proporcjami 
średniowiecznych madonn. Na ścisłe związki manieryzmu ze sztuką gotyku zwraca m.in. 
uwagę Waldemar Komorowski, Kamienice, pałace miejskie i rezydencje kanonicze w 
Krakowie. Trwałość gotyckiego modelu w nowożytności, Kraków 2012, rozprawa doktorska, 
passim.  

Ryc. 443, 444, 445, 446. Proporcje architektury Grecji i renesansu. Od lewej: Leonardo da Vinci, „człowiek 
Witruwiusza”; świątynia Zgody w Akragas; świątynia Ateny w Aegina; willa renesansowa. Ryc. 444, 445, [z:] 

Kazimierz Ulatowski, Architektura starożytnej Grecji, PWN, Warszawa Poznań 1970, s. 116, ryc. 74; s. 122, ryc. 
87; ryc. 443 i 446 skopiowane z INTERNETU 
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Ryc. 447, 448, 449, 500. Proporcje manierystyczne. Od lewej: madonna z dzieciątkiem, Ołobok, XII/XIII w; 
madonna z dzieciątkiem, Bardo Śląskie, 1 poł. XIII w.; kościół w Żurawinie (ŚLĄSK); spichlerz w Kazimierzu nad 
Wisłą. Madonny, [w:] Zygmunt Świechowski, Sztuka romańska w Polsce, Arkady, Warszawa 1990, s. 230 n, ryc. 

177, 179. Fotografie architektury skopiowane z INTERNETU 
 

W ramach manieryzmu włoskiego miejsce znaczące zajęły kompozycje ogrodowe. 
Należą one do epoki włoskiego Cinquecento, czyli rozwiniętego renesansu, występując 
głównie w 2 połowie XVI wieku i w początkach wieku XVII. W istocie swojej stanowią jednak 
manifestację twórczego odejścia od renesansowych zasad komponowania dzieł ogrodowych. 
Powstawały w ważnych ośrodkach sztuki włoskiej, w tym we Florencji i w całej Toskanii, w 
Rzymie i w Lacjum, a także na terenach północnowłoskich (Piemont, Lombardia, Veneto, 
Liguria).  

Jak już wspominano, jeszcze w 2 połowie XX wieku, w piśmiennictwie naukowym z 
zakresu historii sztuki (i architektury), formy manierystyczne zaliczano powszechnie do 
marginalnych zjawisk artystycznych stylu renesansowego. Taka klasyfikacja do dzisiaj pojawia 
się w niektórych pozycjach naukowych. W polskich rozprawach z zakresu historii sztuki 
manieryzm architektoniczny zdefiniowany został przez Jerzego Szablowskiego w 1933 roku 
na przykładzie kaplic pielgrzymkowych Kalwarii Zebrzydowskiej, zaklasyfikowanych przez 
tego badacza do nurtu manieryzmu niderlandzkiego, a w latach 70 -tych XX wieku 
wyartykułowane zostały manierystyczne cechy kompozycyjne sakralnego parku 
pielgrzymkowego Kalwarii Zebrzydowskiej (Anna Mitkowska). W istocie swojej manieryzm, 
choć występujący równolegle z formami czystego, rozwiniętego renesansu włoskiego, 
zwłaszcza w sztuce ogrodowej (ale także i w architekturze) stanowi styl odrębny, rządzący się 
własnymi założeniami ideowymi i kompozycyjnymi, zdecydowanie odbiegającymi od tendencji 
renesansowych. 

W układzie kompozycyjnym obiekty tej grupy charakteryzowały się znacznie większą 
swobodą planistyczną niż klasyczne ogrody włoskiego renesansu. Nie stanowiły one jednak 
zaprzeczenia estetyki ogrodu renesansowego, lecz jego twórczą rozbudowę. Projektanci 
ogrodów manierystycznych odchodzili często od renesansowych kanonów artystycznych na 
rzecz spontaniczności, oryginalności formalnej i rozwiązań niekonwencjonalnych, form 
zaskakujących, zarówno naturalnych, jak i sztucznych (fantastycznych). 

Na terenach Italii do dziś zachowało się wiele obiektów ogrodowych w całości lub w 
znacznych fragmentach zakomponowanych w stylistyce manierystycznej, np. Sacro Bosco w 
Bomarzo, willa Demidoff w Pratolino, fragmenty willi d’Este w Tivoli pod Rzymem, fragmenty 
ogrodów Boboli we Florencji, części ogrodów willa Lante della Rovere w Bagnaia i inne. Także 
niektóre obiekty barokowe posiadały fragmenty ogrodów zachowujących formy 
manierystyczne, np. willa Aldobrandini we Frascati, willa Gamberaia w Settignano pod 
Florencją, willa Cicogna Mozzoni w Bisuschio (Varese). Spora część ogrodów 
manierystycznych w Italii uległa całkowitemu zniszczeniu, w tym np. willa Montalto w Rzymie, 
willa Imperiale (la Bellezza) w Sampierdarena willa Pallavicino (delle Peschiere) w Genui. 
Pozostały jednak świadectwa kartograficzne i ikonograficzne z epoki, pozwalające na 
określenie ich rangi kompozycyjnej w ciągu rozwojowym europejskich form ogrodowych. Znani 
twórcy ogrodowi przygotowywali również, zgodnie z duchem renesansu, studialne – 
teoretyczne, modelowe koncepcje kształtowania kompozycji ogrodowych (np. Martino Bassi 
działający w Mediolanie). 

Ryc. 501, 502, 503. 504. Manierystyczne ogrody Italii. Od lewej: Sacro Bosco w Bomarzo, głowa potwora; ogrody 
willi Montalto w Rzymie, rozplanowanie (Domenico Fontana), figura kobieca w Sacro Bosco w Bomarzo; kolos 
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Appennino w ogrodach willi Demidoff w Pratolino. Fotografie skopiowane z INTERNETU; rysunek, [z:] Tagliolini, 
op. cit., s. 211, ryc. 140, z podkreśleniami autorki 

 
W Polsce najwybitniejszymi przykładami manierystycznego stylu ogrodowego 

pozostają krajobrazowe kompozycje kalwaryjskie, takie jak: Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria 
Pacławska, kalwaria na Górze Św. Anny, kalwaria w Wejherowie. W logicznym ciągu 
historycznych zjawisk ogrodowych, manierystyczne kompozycje zajmują pozycję wybitną jako 
nurt prekursorski dla kształtowania europejskiego stylu angielskiego, tj. krajobrazowego. 
Szersze omówienie cech manieryzmu ogrodowego i opisy poszczególnych obiektów 
przedstawiono w II tomie podręcznika Historia  ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, 
Kraków 2013, rozdziały 1 – 3 (patrz, spis literatury). 

Wśród znakomitych twórców manieryzmu włoskiego, mocno związanych z 
kształtowaniem ogrodów XVI wieku znaleźli się Peruzzi, Ligorio, Alèssi, Buontalenti. 
Baldassarre Tommaso Peruzzi, 1481–1536, urodzony prawdopodobnie w Sienie, był  
architektem, malarzem, projektantem ogrodów, badaczem architektury starożytnego Rzymu, 
inżynierem wojskowym, przedstawicielem dojrzałego renesansu. Artysta odznaczał się 
wybitną wszechstronnością działań na różnych polach twórczości. Aktywność swą rozwijał w 
Rzymie (od 1503 r.), w Sienie (od 1527 r. jako architekt miejski), a także w rejonie Neapolu 
(na Capri) oraz w Bolonii. Okresowo kierował budową bazyliki św. Piotra w Watykanie. 
Uznawany za kontynuatora stylu Bramantego w architekturze, w malarstwie pozostawał pod 
wpływami Rafaela. W dziełach własnych, zaliczanych do późnorenesansowych i barokowych, 
urozmaicał rygory architektoniczne dynamiką form odchodzących od zasad równowagi 
geometrycznej i grą światłocienia. Uzyskiwał efekty iluzjonistyczne i scenograficzne, co uznaje 
się za zapowiedź stylu manierystycznego oraz za zmierzanie do tendencji barokowych. 
Dekorował wnętrza projektowanych przez siebie budowli z zastosowaniem wątków 
fantastycznych i mitologicznych, w istocie więc manierystycznych (freski w Palazzo Farnesina, 
1515 – 1516). Oryginalność i wyrazistość artystyczna jego dzieł, a także nowatorstwo wielu 
rozwiązań spowodowały, że mówimy o „stylu Peruzziego”, zarówno w architekturze, jak i w 
projektowaniu ogrodów. Wśród tych ostatnich wymienić należy takie kompleksy 
rezydencjonalne, jak: willę Chigi (Le Volte Alte) pod Sieną, własność Sigismondo Chigi oraz 
willę Farnesina w Rzymie czy willę Chigi Zondadari w Vicobello (autorstwa Peruzziego lub 
powstałą w jego kręgu artystycznym). We wszystkich wspomnianych obiektach wprowadzona 
została stylistyka manierystyczna. 

Do charakterystycznych cech ogrodowego stylu Peruzziego należą: 1. odchodzenie 
od wyraźnych nawiązań do świata antycznego (j jego kanonów artystycznych) na rzecz 
eksponowania walorów naturalnych środowiska (przyrody i postaci krajobrazów); 2. uciekanie 
od rygorystycznej osiowości i przełamywanie symetrii, w tym fantazyjne przesuwanie osi 
ogrodowej w stosunku do obiektów architektonicznych; 3. kształtowanie kompozycji 
tarasowych z rozległymi powiązaniami widokowymi; 4. stosowanie bogatej kolorystyki 
materiałowej, z użyciem kamienia naturalnego i elementów ceramicznych; 5. formowanie 
układów kwaterowych („wirydarzowych”) o bogatej ornamentyce na płaszczyznach poziomych 
tarasów. Zabieg taki przesuwał faktycznie ten element kompozycji ogrodowej ku kategorii 
ozdobnego parteru ogrodowego, a więc charakterystycznego dla stylu barokowego. 

Spuściznę ogrodową Peruzziego stanowią również liczne rysunki studialne dotyczące 
poszukiwania form kompozycyjnych, rozplanowania całości ogrodu lub jego części. 
Charakterystyczne w nich było łączenie w całość formalną umiarowych figur geometrycznych 
(kwadraty wkreślane przekątniowo, trójkąty, elipsy). Liczne szkice dotyczą rozwiązań 
ornamentyki kwater – parterów ogrodowych, zawsze zachowujących planistyczne układy 
„wirydarzowe”. Interesującą grupę stanowią szkice perspektywiczne koncepcji architektury 
ogrodowej (eksedry, altany). Rysunki te przechowywane są m.in. w gabinecie rycin 
historycznych we Florencji oraz w specjalistycznej bibliotece w Sienie; Pomimo działalności 
artystycznej realizowanej w 1 poł. XVI wieku, dzieła Peruzziego zaliczać należy do stylistyki 
późnorenesansowej z nachyleniem ku manieryzmowi oraz początkom baroku. (Teksty 
dotyczące Prezuzziego, Ligorio, Alessi’ego, Buontalentiego powtórzony, [za:] Anna 
Mitkowska, Katarzyna Łakomy, Katarzyna Hodor, Historia ogrodów europejskiego kręgu 
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kulturowego. Cz. II. Od manieryzmu do końca XIX w., Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 2013, s. 11 n). 

Ryc. 505, 506, 507, 508. Twórczość ogrodowa Peruzzi’ego. Od lewej: rozplanowanie ogrodu Volte Alte pod 
Sieną; willa Farnesina, ikonografia historyczna; projekt altany; projekt eksedry. Rysunki, [z:] Tagliolini, op. cit., s. 

91, ryc. 54; s. 92, ryc. 55; s. 98, ryc. 63, 64 
 
Pi(e)rro Ligorio, ok. 1510 – 1583, urodzony w Neapolu, zmarł w Ferrarze, jako włoski 

architekt, malarz, projektant ogrodów. W 1534 roku przeniósł się do Rzymu, gdzie pełnił 
funkcję kuratora zabytków (zatrudniony przez papieży Piusa IV i Pawła IV). Badał ślady 
archeologiczne willi Hadriana w Tivoli i inne relikty starożytne w Rzymie, był autorem traktatu 
Libro delle antichità di Roma, 1553. Stał się twórcą tak wybitnych dzieł ogrodowych, jak Sacro 
Bosco w Bomarzo, willa d’Este w Tivoli pod Rzymem, fragmentów ogrodów papieskich w 
Watykanie (Casino di Pio IV). Był projektantem fontanny w willi Lante della Rovere w Bagnaia 
(we współpracy z Vignolą). Od roku 1568 mieszkał w Ferrarze. 

Ryc. 509, 510, 511, 512. Pirro Ligorio, villa d’Este w Tivoli. Od lewej: Rometta (dwa ujęcia); fontanna Sybilli; 
fontanna Wodne Organy. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Galeàzzo Alèssi, 1512–1572, urodzony w Perugii, wybitny architekt i projektant 

ogrodów, działał głównie w terenach północnowłoskich (Perugia, Genua, Mediolan). 
Pozostawał pod wpływami klasyki renesansu rzymskiego, w tym twórczości Bramantego, 
Michała Anioła, Antonio da Sangallo Młodszego. Wśród jego dzieł najwybitniejszych wymienia 
się m.in. bazylikę S. Maria Assunta di Carignano w Genui i Palazzo Marino w Mediolanie. 
Okresowo pracował także przy rozbudowie układu przestrzennego i programu treściowego 
słynnego Sacro Monte w Varallo Sesia, stanowiącego specyficzny przykład ogrodu 
krajobrazowego typu kalwaryjskiego. Uważany jest za głównego przedstawiciela manieryzmu 
w Genui i Mediolanie. Chętnie stosował fantazyjne zdobnictwo z wykorzystaniem drogich 
kamieni, kryształów, metali, majoliki, a także tufów wulkanicznych, pozwalających na 
uzyskiwanie żywej kolorystyki. 

Ogrodowy styl Alèssiego (por., s. 349 n, oraz ryc. 435, 436 na s. 349) związany był 
z kompozycyjnym ukształtowaniem typu ogrodu willowego charakterystycznego dla Ligurii, tak 
jak miało to miejsce w willa Imperiale – la Bellezza w Sampierdarena i w willa Pallavicino – 
delle Peschiere w Genui. Obie te kompozycje charakteryzowały się wyrazistymi efektami 
scenograficznymi uzyskiwanymi poprzez akcentowanie naturalnego położenia ogrodów na 
styku wzgórz z brzegami morskimi. Rozplanowane osiowo wykorzystywały dla celów 
kompozycyjnych naturalne różnice terenu, m.in. poprzez dynamiczną grę tarasów, schodów 
terenowych i murów oporowych.  Manifestowały prestiż właściciela posiadłości (szlachcica lub 
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mieszczanina), osiągającego zamożność w ramach działalności handlowej intensywnie 
rozwijającej się w nadmorskiej Genui.  Ściśle powiązane z otaczającymi je krajobrazami 
podkreślały linię horyzontu, z dobitnym akcentowaniem naturalnych walorów środowiska i z 
przestrzennym zespoleniem siedziby właściciela z całymi terenami majątku ziemskiego. 
Odznaczały się intensywnym przenikaniem roślinności, architektury i struktur inżynierskich, a 
znaczenie szczególne nadawane było wszelkim wodnym elementom kompozycji ogrodowej, 
takim jak: fontanny, jeziorka z wyspami, urządzenia wodne, w tym nimfea. Cechowało je 
ponadto bogactwo materiałów architektonicznych i budowlanych, a także efekty plastyczne i 
światłocieniowe doprowadzone do perfekcji. Omawiane ogrody (głównie Genui) należy 
zaliczać do manierystycznego nurtu kompozycyjnego. Odznaczały się one równocześnie 
idealnie harmonijnym połączeniem natury i elementów sztucznych, w tym perfekcyjnym 
zespoleniem terenowych struktur inżynierskich (tarasów) z materiałem roślinnym (artefakty), 
w przeciwieństwie do niektórych późniejszych przykładów manieryzmu, w których pojawiały 
się sygnały konfliktu pomiędzy naturalną i sztuczną materią ogrodową. Dzieła ogrodowe 
Alèssiego niestety nie zachowały się do dzisiaj. Zniszczono je w początku XX wieku, w ramach 
pozyskiwania terenów pod budowę tras komunikacyjnych. Obecnie twórczość ogrodowa 
Alèssiego znana jest jedynie z przekazów ikonograficznych oraz z dawnych XVII-wiecznych 
opisów cudzoziemców zwiedzających północne Włochy. 

Ryc. 513, 514, 515, 516. Twórczość architektoniczna Galeàzzo Alèssi’ego. Od lewej: bazylika Santa Maria 
Assunta di Carignano w Genui (fasada); kościół San Barnaba w Mediolanie (fragment fasady); 

bazylika NMP od Aniołów w Asyżu; palazzo Marino w Mediolanie (fasada). Fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

 

Bernardo Buontalenti, 1536–1608, urodzony we Florencji, to toskański architekt, 
scenograf, malarz, projektant ogrodów i kostiumów teatralnych, mechanik, matematyk i 
inżynier wojskowy. Należy do najznakomitszych przedstawicieli manieryzmu włoskiego. Ściśle 
współpracował z przedstawicielami rodu Medyceuszy jako oficjalny architekt dworu, głównie 
przy urządzaniu zespołów willowo-ogrodowych. Pozostaje wybitnym twórcą manieryzmu 
toskańskiego. Okresowo pracował również w Hiszpanii. Był projektantem miasta Livorno 
(stanowiącego zrealizowaną koncepcję renesansowego miasta idealnego), fortyfikacji 
miejskich m.in. w miastach: Pistola, Grosseto, Prato, Portoferraio, Neapol, Florencja (Fortezza 
del Belvedere, 1590 – 1595). Doskonalił również konstrukcje nowoczesnych armat. 

Ryc. 517, 518, 519. Twórczość ogrodowa Bernardo Buontalenti’ego. Od lewej: fragment fasady groty w ogrodach 
Boboli we Florencji; plan ogrodów villa Demidoff w Pratolino; groty ogrodowe w villa Demidoff w Pratolino. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU; plan, [z:] Tagliolini, op. cit., s. 161, ryc. 103 (z podkreśleniami autorki) 
 

Wśród osiągnięć Buontalentiego, które wywarły istotny wpływ na kształtowanie 
koncepcji ogrodowych, wymienić należy manierystyczną rozbudowę ogrodów Boboli przy 
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pałacu Pitti we Florencji. Stanowiła ona kontynuację, na szeroką skalę zakrojonych, prac 
projektowych i realizacyjnych prowadzonych w latach 1550 - 55 przez Tribolo, a po jego 
śmierci przez Ammannatiego. Sława Buontalentiego jako twórcy ogrodów wiąże się jednak 
przede wszystkim z kompleksem willowym Franciszka I Medyceusza w Pratolino (w pobliżu 
Florencji, obecnie villa Demidoff). Rezydencja ta wraz ze wspaniałym ogrodem powstała w 2 
połowie XVI wieku, w okresie kontrreformacji i stanowi jeden z najwspanialszych przykładów 
sztuki ogrodowej epoki Cinquecento, jako wybitna kompozycja manierystyczna. 
  W Polsce najsłynniejszym kompleksem manieryzmu ogrodowego wypełnionego 
licznymi manierystycznymi kaplicami pozostaje krajobrazowy zespół pielgrzymkowy, Pasyjno-
Maryjny w Kalwarii Zebrzydowskiej (por., uwagi rodz. VI.8, s. 411 nn). Prace na rzecz 
budowy kalwarii podjął w 1600 roku jej fundator Mikołaj Zebrzydowski. W nawiązaniu do 
wskazań Adrychomiusza z 1584 roku, w roku 1604 Feliks Żebrowski, wybitny matematyk, 
astronom, filozof i mierniczy dokonał rozmierzenia w terenie tras pątniczych, stosując 
fascynujący zabieg przestrzenny polegający na  podzieleniu wzorcowych tras jerozolimskich 
na charakterystyczne odcinki terenowe nadające się do wkreślenia w zastaną topografię 
zbliżoną w pewnym stopniu do oryginału jerozolimskiego. Równolegle z wytyczeniem tras 
kalwaryjskich („jerozolimskich”) podjęto budowę poszczególnych kaplic modlitewnych. Te 
zaprojektował Paweł Baudarth (1580 – po 1617), zatrudniony jako złotnik na dworze Mikołaja 
Zebrzydowskiego, a pochodzący z rodziny architekta niderlandzkiego. Budowę kaplic i 
kościołów zamknięto do 1632 roku. Wznoszenie kościoła Matki Bożej Anielskiej 
(bernardyńskiego) podjęto w 1604 roku, kończąc całość kompleksu kościelno-klasztornego w 
1609 roku. Dalsza rozbudowa zespołu nastąpiła w połowie XVII w. W początku XVIII wieku 
staraniem rodu Czartoryskich w pobliżu klasztoru wzniesiono rezydencję pałacową. Całość 
kompleksu pomyślana została jako sceneria plenerowych przedstawień Pasyjnych i 
Maryjnych, które w nieprzerwany sposób, wedle ustalonego rytuału odprawiane są do dzisiaj. 

Ryc. 520, 521, 522. Manierystyczny park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozplanowanie i dwa 
„wnętrza” ogrodowe części zachodniej. Rys., [z:] Anna Mitkowska, Ochrona parku krajobrazowego w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, [w:] „Ochrona zabytków”, 2 (113), XXIX, Warszawa 1976, s. 93, ryc. 3;  
fot. Anna Mitkowska, 2007 

 
Z kompozycyjnego punktu widzenia opisywany obiekt stanowi unikatowy przykład 

rozległego parku manierystycznego. Połączono w nim perfekcyjnie cechy rygoru 
geometrycznego, w postaci umiarowej elipsy i promienistych alei ze swobodą i 
nieregularnością oraz włączeniem w kanwę planistyczną wątków treściowych i symbolicznych. 
W części południowej kształt eliptyczny rozbudowano o ideową siatkę zgeometryzowanego 
przebiegu ulic jerozolimskich. Układ alei parkowych poprowadzono odcinkami prostokreślnymi 
lub wycinkami elipsy. Aleje te przebiegają przez nieregularne „wnętrza” różnych rozmiarów, 
miejscami leśne, miejscami łąkowe, przechodzące w pola uprawne, wąwozy i skarpy 
terenowe, ramowane ścianami lasów lub nasadzeniami alejowymi. Starannie wyważone 
proporcje powierzchni zalesionych i obszarów łąk franciszkańskich rozciągających się na 
łagodnych stokach terenowych dają krajobraz o charakterze naturalnym, pełnym wdzięku 
formalnego. Znaczne kompleksy leśne wypełniają przeważającą część wewnętrznego pola 
szkieletu kompozycyjnego alei parkowych. Zajmują one również w całości stoki góry Żar i 
zachodni stok góry Lanckorońskiej. Do zestawu naturalnych form krajobrazowych należy także 
rzeczka „Cedron” (Skawinka) pełniąca ważną rolę symboliczno-treściową. Walorem 
szczególnym są tu licznie zastosowane i czytelne w terenie osie widokowe prześlizgujące się 
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w sposób autonomiczny, często niezależny od kanwy planistycznej. Wizualnie łączą ze sobą 
poszczególne części parku, jego „wnętrza” i akcenty architektoniczne z dominantą kompleksu 
kościelno-klasztornego, a także odleglejsze wzgórza (w tym masyw Babiej Góry i Policy a 
także Tatr) i kompleksy leśne ramujące granice układu krajobrazowego. 

Kaplice i kościoły rozsiane wśród wzniesień, stoków górskich dopełniają całość 
kompozycji parku. Wzniesione zostały w stylu manieryzmu niderlandzkiego jako jedyny oprócz 
Gdańska (por. s. 358 n) kompleks architektoniczny tego stylu poza Niderlandami. 38 kaplic 
kalwaryjskich w splocie z tendencjami charakterystycznego nurtu architektonicznego z 
symbolicznymi nawiązaniami do realiów jerozolimskich, wyłania się ze zwartej masy zieleni 
leśnej i nasadzeń alejowych. Architekt zastosował w tych różnorodnych, indywidualnie 
rozplanowanych budowlach  rozmaitość kształtów takich jak wieżyczki, sterczyny, kopuły i 
grupy kopułek, latarnie, sygnaturki, spadziste i łamane dachy namiotowe, gzymsy koronujące 
ozdobione bogatymi elementami dekoracyjnymi, motywy „okuciowe”, przypory, ryzality i 
rozmaite elementy rzeźbiarskie. Większość kaplic odznacza się wysokim poziomem 
artystycznym, oryginalnością form architektonicznych i starannością urzekającego wdziękiem 
formalnym manierystycznego detalu. Nade wszystko zadziwiają one różnorodnością formalną, 
wynikającą z przyjęcia dla każdej z nich całkowicie oryginalnego i symbolicznego rysunku 
planistycznego. Mamy kaplice wzniesione na planie elipsy, trójkąta, wieloboków (pięciokątów 
i ośmioboków), prostokątów, symbolicznej formy serca, trójkąta splecionego z półokręgami, 
prostokąta z narożnikowymi ryzalitami, kwadratu z czterema filarami w narożnikach itp. Godna 
odnotowania jest też różnorodność materiałowa i fakturowa. Niektóre kaplice wzniesiono z 
kamienia łamanego łączonego z cegłą nietynkowaną, z zastosowaniem ciosów kamiennych, 
a także cegły tynkowanej. W pokrycia dachów wprowadzono blachę miedzianą, cynkową, a 
także dachówki ceramiczne. Sposób zakomponowania elewacji i detal architektoniczny 
potwierdzają dobitnie niderlandzki (flamandzki) rodowód architektury Kalwarii Zebrzydowskiej, 
o czym pisał już w latach 30 –tych XX wieku Jerzy Szablowski (Architektura Kalwarii 
Zebrzydowskiej, 1600 – 1702, [w:] „Rocznik Krakowski”, t. XXIV, Kraków 1933, passim). 
Zastosowano tu podziały horyzontalne ukształtowane cokołami i bardzo szerokimi 
belkowaniami. Pojawiły się też kierunki wertykalne z wprowadzeniem półkolumn i pilastrów. W 
detalu elewacji zastosowano porządki toskański, joński i kompozytowy. Elewacje ożywiono 
rustyką i boniowaniami. Wraz z elementami „okuciowymi” wystąpiły ślepe arkady kolumnowe, 
emblematy, wisiory szyszkowe i żołędziowe. Fascynującą cechą kaplic jest ich bogata, a 
jednocześnie subtelna kolorystyka. Efekty barwne uzyskano tu poprzez zróżnicowanie 
materiałowe i poprzez specjalne kolorowanie tynków.  

Ryc. 523, 524, 525, 526, 527. Niektóre kaplice Kalwarii Zebrzydowskiej. Od lewej: Grób Chrystusa; III Upadek; 
Pałac Heroda; Ratusz Piłata; Dom Kajfasza. Fot.  Anna Mitkowska, 2006 

   
Najpotężniejszy kompleks manierystycznej architektury niderlandzkiej powstał w 

Głównym Mieście w Gdańsku. Samo miasto początkami swymi sięga X wieku, gdy istniał tu 
gród obronny gdańsko-pomorski i osada rybacko-rzemieślnicza, z chrześcijaństwem 
przyjętym z Pragi, która w  XIII wieku uzyskała prawa miejskie. Od 1308 roku do 1454 znalazło 
się pod panowaniem krzyżackim, a centrum (Główne Miasto) zasiedlone było przez ludność 
niemiecką. Wiek XV przyniósł wzmożenie walk z Zakonem Krzyżackim. Lata 1454 – 1772 to 
okres świetności miasta rozwijającego się pod panowaniem polskim. Znalazło się ono w grupie 
ośrodków hanzeatyckich. Hanza to rozwijający swą działalność w XIII – XVII wieku związek 
kupców i miast europejskich, w ciągu XIV – XV wieku jako związek miast północno niemieckich 
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i nadbałtyckich kontrolujący terytoria bałtyckie i skandynawskie. W XVII i XVIII wieku działali 
tu wybitni przedstawiciele nauki tacy jak astronom Heweliusz, fizyk Fahrenheit, filozof 
Schopenhauer. Od 1793 zagarnięty przez Prusy, w latach 1808 – 1815 funkcjonował Gdańsk 
jako wolne miasto, wkrótce ponownie przejęte przez Prusy. W 2 połowie XIX wieku rozwinęły 
się tu stocznie przy równoczesnych ruchach przeciw germanizacji regionu. Po I wojnie 
światowej powstało Wolne Miasto Gdańsk. Wraz z wybuchem II wojny światowej, od 1 
września 1939 prowadzone były zacięte i bohaterskie walki związane z niemiecką napaścią 
na polskie Westerplatte. W 1945 roku do Gdańska wkroczyła Armia Radziecka doprowadzając 
w marcu 1945 do zburzenia centrum miasta. W latach po II wojnie światowej Gdańsk stał się 
centrum oporu przeciw władzy komunistycznej. Tragiczne wydarzenia grudnia 1970 i zryw 
solidarnościowy 1980 roku, wraz z pamięcią obrony Westerplatte spowodowały, że obecnie 
Gdańsk stanowi swoiste sanktuarium narodowe Polaków.  

Ryc. 528, 529, 530, 531. Gdańsk. Od lewej: plan miasta historycznego; polscy obrońcy Westerplatte; zrujnowane 
miasto w 1945 roku; strajk w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
 W XVI wieku architektura centrum układu miejskiego Gdańska z form gotyckich 
przeszła wprost do stylistyki manieryzmu północnego (niderlandzkiego), a to za sprawą 
kontaktów handlowych jakie Gdańsk utrzymywał z Niderlandami. Od 1560 roku powstawał  
zwarty kompleks kamienic miejskich i obiektów użyteczności publicznej nowego stylu. Działali 
tu architekci pochodzenia flamandzkiego, m.in. Van Opbergen i rodzina van den Blocke. Była 
to architektura ceglana, tylko dekoracje i obramienia okien, gzymsy, boniowania narożne 
wykonywano z kamienia. Charakterystyczne stały się bogato zdobione obramowania portali, 
stosowanie trójkątnych szczytów z kamiennymi podziałami oraz liczne motywy „okuciowe”, a 
także złocenia i dekoracje typu sgraffito. W obecnym kształcie kompleks manierystycznych 
kamienic Głównego Miasta w Gdańsku stanowi efekt perfekcyjnie przeprowadzonej do lat 70 
–tych XX wieku odbudowy całości zabudowy ze zniszczeń wojennych. W ramach prac 
konserwatorskich z pieczołowitością z ruin podnoszono pojedyncze fragmenty detalu 
wplatając go w struktury budowane od nowa. Działania te stały się jednym z wybitniejszych 
przykładów aktywności realizacyjnej „polskiej szkoły konserwatorskiej”. 

Ryc. 532, 533, 534, 535. Architektura manierystyczna w Gdańsku. Od lewej: arsenał; kamieniczki przy fontannie 
Neptuna; przedproża Głównego Miasta; kamieniczki przy Długim Targu. Fot. Anna Mitkowska, 2005 

 
Na wielu fasadach kamienic gdańskich zastosowano wspomnianą charakterystyczną 

dekorację architektoniczną typu sgraffito. Zdobnictwo to oznacza tworzenie scen malarsko-

rzeźbiarskich odznaczających się perfekcyjnym kładzeniem dwubarwnych, czasem 

trójbarwnych a nawet wielobarwnych tynków nanoszonych na elewacje kolejnymi warstwami. 

Po przeschnięciu zaprawy zamierzony rysunek wydobywano poprzez zdrapywanie rylcami 

warstw górnych z odsłanianiem fragmentów warstw głębszych. Szczegóły techniczne takich 



 

360 
 

działań znamy z opisów Vasariego (1568). Sama nazwa tej specyficznej techniki wywodzi się 

z włoskiego sgraffiare i łacińskiego exgraffiare i dysgraffiare co oznacza skrobać, drapać. 

Uzyskany efekt nazywano też „malarstwem” chiaroscuro (jasno-ciemnym). Sporadycznie 

technikę tę stosowano również we wnętrzach architektonicznych, a nawet na naczyniach 

ceramicznych. Nurt sgraffit rozpowszechniony od XV wieku, głównie w wieku XVI i XVII 

zasięgiem swym objął niemal całą Europę, rozprzestrzeniając się z Italii na Szwajcarię, 

Austrię, Czechy, Niderlandy, Niemcy, Węgry, Hiszpanię, Rumunię, Śląsk i Polskę. Wzorce 

artystyczne przenoszone były na szlakach handlowych przez artystów wędrujących z Włoch 

do różnych krajów europejskich. 

Ryc. 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542. Sgraffita na fasadach kamienic Głównego Miasta w Gdańsku. Fot. Anna 

Mitkowska, 2005 

 Za pierwowzór wątków dekoracyjnych w technice sgraffita uznaje się wielobarwne 

okładziny kamienne stosowane masowo w architekturze włoskiego renesansu. We wczesnych  

sgraffitach imitowano te efekty estetyczne, tworząc motywy nawiązujące do inkrustacji tj. 

zdobienia trwałego podłoża cennymi, drobnymi rozmaitymi elementami; rustyki tj. imitowania 

naturalnego „dzikiego” charakteru kamienia; boniowania, czyli profilowania krawędzi bloczków 

kamiennych w ich licu, z prostopadłymi spoinami. 

Ryc. 543, 544, 545, 546, 547. Marmurowe wielobarwne okładziny na ścianach obiektów renesansowych 
 i romańskich w Italii. Od lewej: Santa Maria Novella we Florencji (trzy fotografie); certosa w Pawi; wnętrze 

baptysterium we Florencji. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
W miarę rozwoju tej specyficznej techniki para malarskiej kształtowały się rozmaite 

nurty tematyczne m.in.: biblijne, sakralne i chrześcijańskie; alegoryczne stanowiące 
personifikacje abstrakcyjnych pojęć takich jak muzyka, arytmetyka. W zakresie pojawiających 
się motywów dekoracyjnych wymienić należy: architektoniczne, czyli gzymsy, fryzy, 
boniowania; ornamentalne, tj. arabeski, groteski, kandelabry, adamaszki, tapety, koronki; 
rzeźbiarskie (figuralne); inskrypcje; a także motywy ludowe. 

Ryc. 548, 549, 550, 551, 552, 553. Motywy szczegółowe dekoracji typu sgraffito. Ilustracje, [z:] Marzanna 
Jagiełło-Kołaczyk, Sgraffita na Śląsku 1540 – 1650, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 

2003, s. 17, ryc.4; s. 19, ryc. 6; s. 27, ryc. 15; s. 27, ryc. 16; s. 28, ryc. 17 a,b; s. 29, ryc. 18 
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Różne było w przeszłości postrzeganie i ocena walorów artystycznych sgraffit. I tak 
Giovanni Battista Armenini (1587) określał je jako technikę barbarzyńską. Wspomniany 
Giorgio Vasari (1568) wskazywał, że mamy do czynienia z techniką rysunkową w wilgotnej 
zaprawie mineralnej. Arpad Weixlgärtner (1911) mówił o imitowaniu technik i efektów 
miedziorytów. Kazimierz Buczkowski (1933) wskazywał na charakterystyczne żłobienie i  
drapanie. Paolo Loamzzo (1974) podkreślał kolorowanie liniami, graficzność oraz zespolenie 
rysunku z malarstwem al fresco. Wreszcie Stefan Kozakiewicz (1976) określa sgraffita jako 
technikę dekoracyjną w ramach malarstwa ściennego. Zamierzeniem twórców sgraffit było 
podnoszenie jakości estetycznej dzieła architektonicznego. Rysunek skomplikowanej 
dekoracji decydował o wizualnym, przestrzennym odbiorze obiektu często budując wręcz 
efekty iluzjonistyczne. Sgraffito miało służyć potęgowaniu piękna architektury, a zabiegi takie 
bywają stosowane i współcześnie. W przeszłości zawsze posługiwano się starannie 
realizowanymi zabiegami malarsko-murarskimi. Wyróżnikami charakterystycznymi stały się: 
dekoracyjność, trwałość i iluzja.  

Ryc. 554, 555, 556, 557. Sgraffita na kamienicy „Pod Przepiórczym Koszem” w Legnicy.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Rozdział VI 
 

EPOKA PRZEPYCHU, ILUZJI i KONTRASTÓW (BAROK i ROKOKO) 
 

1. Charakterystyka ogólna 
 
Architektura baroku narodziła się w Rzymie, w centrum papieskiego świata 

katolickiego. Rozprzestrzeniając się od końca XVI wieku, głównie w wieku XVII i 1 połowie 
XVIII w., trwała niemal do końca XVIII wieku, wyrastając z doświadczeń twórców 
renesansowych takich jak Bramante, Michał Anioł, czy Vignola. Stała się artystycznym 
wyrazem kontrreformacji, czyli ruchu umysłowego i kulturalnego kształtującego się w ramach 
odnowy katolicyzmu, ze zwalczaniem protestantyzmu i reformacji. Ideowe podstawy tego nurtu  
określne zostały po Soborze Trydenckim (1545 – 1563). Zmierzano wtedy do formowania 
świadomości wiernych poprzez ich przekonywanie, wychowywanie, kształcenie i umacnianie 
w wierze katolickiej. Orędownikami tej ideologicznej presji stały się zakony jezuitów i 
karmelitów. Szczególną rangę zyskali jezuici powołani jako Towarzystwo Jezusowe w 1540 
roku. Zorganizowani na wzór wojskowy przez Ignacego Loyolę skupili się zrazu przy kościele 
il Gesù wzniesionym w Rzymie, wedle projektów Vignoli, w latach 1568 – 1584, który przyjęto 
za modelowy dla świątyń katolickich. W zakresie architektury świeckiej splótł się barok z 
absolutyzmem francuskim i hiszpańskim, oraz monarchistycznym splendorem dworskim. 
Dzieła barokowe, w swych rozwiniętych formach uznać można za ostatni wielki styl w sztuce i 
architekturze, przeprowadzający kulturę europejską ku ponownym tendencjom 
klasycyzującym (2 połowa XVIII, 1 połowa XIX wieku) i historyzującym w 2 połowie XIX wieku. 

Ryc. 1, 2, 3. Kościół il Gesù w Rzymie. Fasada i wnętrze. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Barok to termin z jednej strony stosowany dla określenia ekspresyjnego nurtu sztuki 

europejskiej i latynoamerykańskiej z lat od końca XVI wieku do 2 połowy wieku XVIII, z drugiej 
całej epoki kulturowej włącznie z literaturą, teatrem, muzyką, obyczajowością, filozofią. Samo 
słowo barocco pochodzi z języka portugalskiego i oznacza perłę nieregularną, co podkreślać 
ma fantazyjność formalną. Zbiorczo wśród cech architektury barokowej wymienia się: 
monumentalną skalę, finezyjną ozdobność, bogactwo i ekspresyjność, iluzjonizm i efekty 
scenograficzne, przepych kolorystyki, efektowność materiałową, retoryczny patos, symbolizm 
(emblematyka) oraz zaskakiwanie widza rozmaitymi niespodziankami i deformacjami. 
Powszechna była kubiczność brył, „kurtynowa” fasadowość, a nade wszystko zespalanie 
efektów artystycznych różnych dziedzin w jednorodną całość (gesamtkunstwerk). 
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Ryc. 4, 5, 6, 7. Charakterystyczne przykłady architektury barokowej. Od lewej: bazylika Santa Croce w Lecce 
(Puglia); wnętrze kościoła jezuitów w Wenecji; fasada katedry S. Giorgio w Modica (Sycylia); fasada katedry  

w Noto (Sycylia). Fotografie skopiowane z INTERNETU  
 

W ramach całej epoki w architekturze wyodrębnia się zazwyczaj trzy (a nawet pięć) 
podstawowe fazy kompozycyjne. 1. Pierwsza z nich, wyrastająca z renesansu odznacza się 
formami spokojnymi, harmonijnymi. 2. Stopniowo, w okresie dojrzałym zaczęto stosować 
kształty bujne, dynamiczne i skomplikowane, a także wysoce niespokojne, często 
zaprzeczające wręcz logice konstrukcyjnej. Wprowadzano efekty iluzjonistyczne, złudzenia 
optyczne, formy pozorowane i lustrzane odbicia. 3. W fazie końcowej następuje ponowne, 
nawiązujące do tendencji początkowych, uspokojenie form. Powstaje tzw. barok klasycyzujący 
(palladiański). 4. Wraz z przechodzeniem do kruchej ozdobności i delikatności formalnej 
pojawia się styl rokokowy. 5. Jest także jeszcze jedna fascynująca odmiana stylu barokowego, 
związana z klasztorami franciszkańskimi (reformackimi), a odznaczająca się zaprzeczającą 
przyjętej ozdobności i przepychowi surowością i ubóstwem form kompozycyjnych. W tej 
kategorii o przynależności do stylu barokowego decyduje z jednej strony po prostu czas 
powstawania tych obiektów, z drugiej finezyjne stosowanie efektów scenograficznych i 
mistrzowskie budowanie teatralności przestrzennej. 

Ryc. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Przykłady faz kompozycyjnych architektury barokowej. Od lewej: kościół w Val di Noto 
(Sycylia); S. Domenico w Noto (Sycylia); chiesa Madre w Lentini (Sycylia); sanktuarium Superga (Turyn, 

Piemont); wnętrze kościoła opackiego w Ottobeuren (Niemcy); klasztor franciszkański w Wieliczce. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU; ryc. 13, fot. Katarzyna Hodor, 2005 

 
2. Barok włoski 

Sztuka i architektura barokowa ukształtowana we Włoszech, a konkretnie w Rzymie 

szybko rozprzestrzeniła się na cały półwysep Apeniński i inne kraje europejskie, a także na 

kontynent amerykański tworząc liczne regionalne odmiany charakterystyczne dla rozmaitych 

terytoriów. 

Ryc. 14, 15, 16, 17, 18. Odmiany regionalne architektury barokowej. Od lewej: kościół św. Karola Boromeusza we 

Wiedniu; panorama Salzburga z kościołami; katedra w Hawanie (Kuba); fasada kościoła Towarzystwa 

Jezusowego w Quito (Ekwador, Ameryka Południowa); prowincjonalny kościół w Seefeld w Tyrolu (Austria). 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Utrwalanie się dominującej roli kościoła Katolickiego doprowadziło do powstania wielu 
nowych świątyń w Rzymie. Wśród nich miejsce szczególne zajmuje  wspomniany już (s. 365, 
ryc. 1 – 3) kościół il Gesù (Najświętszego Imienia Jezus) usytuowany w centrum miasta. 
Uznawany jest on za wyjątkowy w rozwoju architektury sakralnej stanowiąc prototyp wielu 
barokowych kościołów jezuickich znajdujących się na terytoriach całej Europy, a także w 
Polsce. Wzorcowość jego polegała zarówno na przyjęciu charakterystycznego rozplanowania, 
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ukształtowaniu wnętrza, jak i kompozycji fasady. Obiekt powstał w latach 1568 – 1584. Plan 
kościoła oraz kształt bryły opracował Giacomo Barozzi da Vignola. Nastąpiło tu harmonijne 
połączenie rzutu podłużnego typu bazylikowego z rozplanowaniem centralnym. Krótką nawę 
główną zakończono półkolistą apsydą i przecięto niewielkim, ale szerokim transeptem nie 
wychodzącym poza obrys korpusu. Na skrzyżowaniu naw wzniesiono potężną kopułę wspartą 
na masywnych filarach i spływających na nie pendentywach. Wzdłuż korpusu rozmieszczono 
ciągi niedużych kaplic połączonych przejściami, stwarzając namiastkę naw bocznych. Fasada 
świątyni powstała w latach 1573 – 1584, wzniesiona wedle koncepcji Giacomo della Porta. 
Posiada ona dwukondygnacyjny układ horyzontalno-wertykalny. W części dolnej 
rozczłonkowana została rytmem zdwojonych pilastrów na pięć części. Pośrodku umieszczono 
wejście centralne i dalej dwa wejścia boczne. Ponad drzwiami głównymi umieszczono 
ozdobny kartusz, tj. owalną dekoracyjną płycinę zaakcentowaną umieszczonym powyżej 
eliptycznym tympanonem z  trójkątnym „szczytem” wewnątrz jego pola. Nad wejściami 
bocznymi zastosowano dekoracyjne nisze z figurami świętych. Część górna zwieńczona 
tympanonem, podzielona została zdwojonymi pilastrami na trzy części i obustronnie ujęta 
pełnymi wdzięku esownicami.  

Ryc. 19, 20, 21, 22, 23. Jezuicki kościół il Gesù w Rzymie. Od lewej: usytuowanie w strukturze miasta; zdjęcie 
fasady; rysunek fasady; rozplanowanie; wnętrze. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Barok nie stosował nowych rozwiązań konstrukcyjnych, bazując na schematach 

renesansowych, a nawet gotyckich. W zakresie kształtowania architektonicznego wprowadził 
natomiast na szeroką skalę rozplanowania eliptyczne. Znakomitym przykładem tej kategorii 
świątyń pozostaje rzymski kościół San Carlo alle Quattro Fontane odznaczający się 
znakomitymi efektami scenograficznymi. Niewielki rozmiarami, należy on do najznakomitszych 
dzieł Francesco Borromini’ego. Ufundowany został w 1638 roku dla hiszpańskich trynitarzy, a 
ukończony w 1667 roku. Rozmierzony na planie eliptycznym, wciśnięty w zwartą zabudowę 
miejską, stanowi jedno z najbardziej oryginalnych rozwiązań przestrzennych w dziejach 
architektury, w sposób rewolucyjny wyłamując się z wcześniejszych konwencji. Szczególnie 
sugestywnie prezentuje się wertykalno-horyzontalna fasada, z fantazyjnym belkowaniem, 
podzielona kolumnami na sześć części, w każdej ukształtowana z pionowymi wygięciami 
sferycznymi. W niszy nad centralnie usytuowanym wejściem umieszczona została figura św. 
Karola. Wnętrze przykryto kopułą na planie owalnym, z czaszą zdobioną motywami 
dekoracyjnymi. Do całości budowli wprowadzono kolumny korynckie, w maleńkim wirydarzu 
doryckie. Plan owalny wzbogacono o oboczne, wytworne kaplice i dwa trapezy na osi głównej 
tworzące pozór budowli podłużnej. 
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Ryc. 24, 25, 26, 27, 28. Fasada, plan i kopuła kościoła San Carlo alle Quattro Fontane w Rzymie. Ilustracje 

skopiowane z INTERNETU 
 

Do arcydzieł Borromini’ego należy także kościół Sant’Ivo alla Sapienza w Rzymie, 

wzniesiony w latach 1642 – 1660. Stanowi on perspektywiczne zamknięcie dużego 

arkadowego dziedzińca uniwersyteckiego rozpoczętego w 1575 przez della Portę. 

Zadziwiająca pomysłowością fasada składa się dwóch przeciwstawnych elementów: dolnego 

wklęsłego i górnego wypukłego. Nad całością unosi się latarnia o ścianach wklęsłych 

wypiętrzana nad kopułą, a zwieńczona śrubowym, gęsto żłobkowanym hełmem. Wnętrze 

głęboko wnękowane uformowano na planie dwóch nałożonych na siebie trójkątów 

równoramiennych przenikających się z kształtem okręgu i wzbogacono apsydami 

podkreślającymi osiowość układu. Całość przekryto kopułą na bębnie.  

Ryc. 29, 30, 31, 32, 33. Kościół Sant’Ivo alla Sapienza w Rzymie. Od lewej: widok ogólny z dziedzińcem 

uniwersyteckim; plan kompleksu; czasza kopuły (wnętrze); przekrój aksonometryczny; przekrój pionowy. 

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Sam Francesco Borromini (1599 – 1667) uznawany jest za wybitnego 

przedstawiciela dojrzałego rzymskiego baroku. Urodził się w Bissone koło Lugano, a od 1619 

roku mieszkał i pracował w Rzymie. Prócz dzieł już wymienionych zbudował oratorium św. 

Filipa Nereusza, rozpoczął przebudowę bazyliki św. Jana na Lateranie, kierował przebudową 

kościoła św. Agnieszki przy Piazza Navona. Początkowo był kamieniarzem, a także 

rysownikiem w pracowni Maderny, po śmierci którego, wraz z Berninim  kontynuował prace 

przy budowie pałacu Barberini. W swojej epoce pozostawał architektem niezwykle twórczym, 

a jego nowatorskie zastosowania  elementów budowlanych i nieregularne plany obiektów 

budziły zdumienie i zachwyt. Niezrównanym, żartobliwym popisem stała się prospettiva, tj. 

iluzjonistyczna kolumnada ustawiona w ogrodzie przy Palazzo Spada. Jego postawy twórcze 

ukształtowane w tradycjach północno włoskich prowadziły do projektów opartych na 

podziałach geometrycznych, z licznym stosowaniem wklęsło-wypukłych fasad, wydrążonych 

pilastrów, nisz, rozczłonkowaniem ścian, wibrujących płaszczyzn i bryły. Kontynuatorów swej 

działalności znalazł w północnych Włoszech (m.in. Filippo Juvara), a także w Austrii, 

Niemczech, Czechach, Polsce. 

Ryc. 34, 35, 36, 37. Architektura powstająca z udziałem Borrominiego. Od lewej: pałac Barberini w Rzymie 
(fasada); fresk iluzjonistyczny w pałacu Barberini; fasada kościoła św. Agnieszki na Piazza Navona w Rzymie; 

kolumnada perspektywiczna w Palazzo Spada w Rzymie.  Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Wśród licznych barokowych budowli Rzymu zatrzymajmy się jeszcze przy kościele San 
Ignazio. Jest to budowla o rzucie poziomym i fasadzie zbliżonych do il Gesù, powstała w latach 
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1626 – 1675. Sławę zyskała dzięki bogactwu malarstwa iluzjonistycznego zdobiącego wnętrze 
świątyni. Słynny w Europie malarz – iluzjonista Andrea Pozzo (1642 – 1709) zastosował tu 
technikę konstruowania perspektywy nazywaną quadratura. Spoglądając z poziomu posadzki 
na freski rozmieszczone na sklepieniu odnosi się wrażenie, że mamy tu do czynienia z drugą 
jeszcze świątynią, z pełnym asortymentem elementów architektonicznych, w tym z imitacjami 
kopuł.  

Ryc. 38, 39, 40, 41. Kościół S. Ignazio w Rzymie. Od lewej: fasada; widok na sklepienie z freskami 
iluzjonistycznymi; quadratura na sklepieniu; fragment fresków iluzjonistycznych. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 

Na północy Włoch, w Wenecji Baldasare Longhena (1604 – 1682) wzniósł kościół 
Santa Maria della Salute (1631). Obiekt powstał na planie centralnym równoramiennego 
ośmioboku, nakrytego drewnianą kopułą. Całość utrzymano w ryzach klasycznego umiaru i 
spokoju. Prezbiterium przekryto mniejszą kopułą na żaglach i pozostawiono prześwit do 
zakrystii. Do wybitniejszych dzieł świeckich Longheny należy także pałac Pesaro (1679). 
Parter tej budowli łącznie z antresolą posiada boniowania w diamenty. Dwa piętra fasady 
otrzymały po siedem okien przegradzanych w zmiennym rytmie kolumnami. Archiwolty okien 
podparto parami lekkich kolumienek.    

Ryc. 42, 43, 44, 45, 46. Twórczość Longheny. Od lewej: kościół Santa Maria della Salute, widok ogólny; wnętrze; 
przekrój pionowy podłużny; rozplanowanie; fasada pałacu Pesaro. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 47, 48, 49, 50. Układ urbanistyczny Turynu. Od lewej: rejon castrum romanum; miasto renesansowe  
z fortyfikacjami; główne place Turynu barokowego; fragment zabudowy miasta barokowego. Plany skopiowane  

z INTERNETU (z podkreśleniami autorki)  
 
Również na północy, w Turynie rozkwitła architektura barokowa. Miasto tradycjami 

swymi sięgające czasów rzymskich powstało na planie castrum romanum. Mocno 
rozbudowane w renesansie, otoczone zostało pierścieniem nowoczesnych fortyfikacji. W 
epoce baroku, utrzymując układ ortogonalnie szachownicowy, zyskało liczne monumentalne 
regulacje planistyczne i wyposażone zostało w wiele kościołów i pałaców. Powstały barokowe 
place: San Carlo (Piazza Reale z dwoma bliźniaczymi kościołami), Castello i współcześnie 
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noszący nazwę Piazza Vittorio Veneto. Plac ten zamknięty został eksedrą symbolizującą 
otwarcie miasta na tereny okoliczne, ze skośnie poprowadzoną Via Po, a ulice obudowano 
systemami podcieni słupowych i arkadowych. Splendor miasta związany jest z epoką Seicento 
(XVII w.),a później Settecento (XVIII w.) i stołeczną rolą pod rządami dynastii sabaudzkiej 
(Savoia). Działali tu najwybitniejsi architekci epoki: Ascanio Vitozzi, Carlo i Amedeo di 
Castellamonte, Guarino Guarini, Filippo Juvarra, Bernard. Miasto stało się manifestacją 
zespolenia działań politycznych z architekturą, urbanistyką, sztuką i obyczajem dworskim. 

Ryc. 51, 52, 53, 54, 55. Architektura Guarino Guarini’ego. O d lewej: portret artysty; fasada pałacu Carignano; 
kościół Sant’Annunziata dei Teatini w Mesynie; projekt kościoła Somaschi w Mesynie; kościół San Lorenzo na tle 

Alp. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Do wybitnych twórców epoki Seicento w Turynie należy Guarino Guarini (1624 – 

1683). Urodzony w Modenie, wstąpił do zakonu teatynów w wieku 15 lat. Następnie w Rzymie 
studiował teologię, filozofię, matematykę i architekturę. W twórczości architektonicznej 
odwoływał się do dzieł Borrominiego. Guariniego można uważać za prekursora architektury 
współczesnej, ponieważ jako pierwszy zwracał szczególną uwagę bardziej na technikę i 
konstrukcję budynku, niż na kształtowanie jego wyrazu kompozycyjnego. Działalność 
budowlaną rozpoczął wzniesieniem Domu Teatynów w Turynie. Wybitnym jego osiągnięciem 
stał się pałac Carignano o ceglanej i ruchliwej fasadzie, ze wspaniale, fantazyjnie 
skomponowanym zespołem recepcyjnym (przedsionek, hall, schody). W centrum Turynu, w 
pobliżu Piazza Castello wzniesiony został kościół San Lorenzo (1668 – 1680). Powstał on na 
planie centralnym i zwieńczony został efektowną kopułą. Sławę szczególną zyskała kaplica 
Całunu Turyńskiego (Cappella della Sacra Sindone), pobudowana w uzupełnieniu kompleksu 
katedry turyńskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Królewskiego.  

Ryc. 56, 57, 58, 59, 60. Żebrowane kopuły Guarini’ego. Od lewej: widok wewnętrzny kopuły kaplicy Sacra 
Sindone; dwa widoki zewnętrzne kopuły kościoła San Lorenzo; przekrój pionowy kościoła San Lorenzo; widok 

wewnętrzny czaszy kopuły San Lorenzo. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Wewnątrz kaplicy katedralnej przechowywany jest Całun Turyński, najcenniejsza 
relikwia katolików. Jest to płótno lniane zawierające obustronne odbicie sylwetki ciała 
ludzkiego, zapewne Chrystusa, z dobrze widocznymi śladami męczeńskiej śmierci, z wyrazistą 
twarzą. Pomimo, że jest on jednym z najczęściej analizowanych artefaktów w historii ludzkości, 
powstanie i charakter utrwalonego na płótnie wizerunku pozostaje nie do końca wyjaśnioną 
zagadką. Pewne jest, że obraz całości ma charakter nie malarski, bardzo zbliżony do zdjęcia 
fotograficznego. Sporo argumentów świadczy częściowo przeciw jego autentyczności, inne 
dobitnie potwierdzają hipotezę o odwzorowaniu na nim postaci Chrystusa zdjętego z krzyża. 
Niezależnie od wyników szczegółowych analiz naukowych, otaczany jest najwyższą  czcią 
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wiernych. W 1997 roku w remontowanej katedrze wybuch pożar, który zagroził Całunowi. Ten 
w wyniku ofiarnej akcji strażaków turyńskich został wyniesiony z płonącej kaplicy i 
zabezpieczony w nieznanym miejscu. Ostatnio powrócił do odrestaurowanej kaplicy i 
okresowo wystawiany jest na widok publiczny.     

Ryc. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Fotografie dokumentacyjne Całunu Turyńskiego i jego części. Zdjęcia skopiowane 
z INTERNETU 

W 1714 roku do Turynu przybył Filippo Juvarra (1678 – 1736), architekt królewski 
Vittorio Amadeo II panującego na Sycylii i Sardynii. Zatrudniony został dla rozbudowy 
stołecznego Turynu i wkrótce napełnił miasto licznymi dziełami architektury barokowej epoki 
wczesnego Settecento. Do historii architektury wszedł jako wybitny projektant i scenograf, 
ukształtowany w Rzymie pod wpływami Carlo Fontany, a rozwijający aktywność twórczą 
głównie w Piemoncie. Ostatnie dwa lata spędził w Hiszpanii. W dziełach swych zmierzał do 
syntezy racjonalnej kompozycji i funkcjonalności obiektów, z uzyskiwaniem efektów 
scenograficznej elegancji. Zaliczany bywa do nurtu rokokowego architektury europejskiej. 

Głównym dziełem tego architekta pozostaje kompleks sakralno-patriotyczny w 
Superga pod Turynem. Obiekt usytuowany na wzgórzu, góruje nad otoczeniem 
monumentalnością swej bryły o charakterze pałacowo-klasztornym. Powstał tu kościół o planie 
centralnym, z portykiem przylegającym z frontu do cylindrycznego zrębu murów. Wszystko 
zwieńczono kopułą na wysokim bębnie. Dwie narożne wieże ujmują bęben na kształt ramy 
stanowiąc przejście do prostokątnie rozmierzonego budynku klasztornego.  

Ryc. 67, 68, 69, 70. Sanktuarium na wzgórzu Superga pod Turynem. Widoki zewnętrzne i wnętrze, z widokiem na 
tambur kopuły. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Do ciekawszych obiektów sakralnych Juvarry należą dwa bliźniacze, jedno nawowe 
kościoły zamykające bok Piazza San Carlo. Są to świątynie z fasadami wertykalno-
horyzontalnymi: Santa Cristina i San Carlo  flankujące podłużną oś kompozycyjną placu. 
Klasyfikowane są one jako przykład czystego baroku. W fasadach podzielonych pionowym 
rytmem kolumn wyraźnie zaznaczono oś centralną zwieńczoną tympanonem, z dobitnie 
zaakcentowanym wejściem oraz z charakterystycznym oknem owalnym w górnej części 
elewacji głównej. Równie interesująco prezentuje się kościół del Carmine, usytuowany w 
centrum miasta. Jest to budowla jedno nawowa, z trzema owalnymi kaplicami. Obiekt 
wyposażony w liczne dekoracje malarskie, stanowi jeden ze wspanialszych przykładów baroku 
turyńskiego, ze znakomitą grą światła we wnętrzu, wynikającą z zastosowania wielkich okien 
usytuowanych ponad ołtarzami. Budowlę wzbogacono wieżą na planie kwadratu, wzniesioną 
w pobliżu zakrystii. Wewnątrz świątyni znajdują się wysokiej klasy, oryginalne organy.  
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Ryc. 71, 72, 73, 74. Turyńskie kościoły Filippo Juvarry. Od lewej: fasady kościołów Santa Cristina i San Carlo na 
Piazza San Carlo; Piazza San Carlo z widokiem na bliźniacze kościoły; wnętrze kościoła Santa Cristina; widok 

ogólny kościoła del Carmine. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

W Turynie i w najbliższych okolicach Filippo Juvara wznosił również wspaniałe pałace. 
Do znakomitszych należy rezydencja myśliwska w Stupinigi (1729 – 1733), stanowiąca 
kompleks pałacowo-ogrodowy zaprojektowany z wielkim rozmachem krajobrazowo-
scenograficznym. W skład zespołu wchodzą  dziedziniec i przeddziedziniec, tworzące 
monumentalne przedpole pałacu, za pałacem kameralny salon ogrodowy wprowadzający w 
główną część parku założonego na planie okręgu, z promienistym układem dróg, z rozległymi 
powiązaniami widokowymi. Gust francuski, charakterystyczny dla Piemontu, potwierdzony 
zresztą pracami francuskiego projektanta Bernarda działającego w obiekcie od 1740 roku, 
podkreślony tu został pojemnikami drewnianymi przeznaczonymi dla drzewek 
pomarańczowych i cytrynowych (w miejsce typowo włoskich – z terakoty), a także 
skomplikowanymi ornamentami parterów formowanych z kolorowego żwiru i grysów. 
Kompozycję dopełnił las naturalny, pocięty długimi alejami widokowymi, a także labirynty 
połączone z ogrodem swobodniejszym oraz wyrafinowane formy fontann. Zespół pałacowo-
ogrodowy w Stupinigi, pomimo wyraźnych wątków krajobrazowych i malowniczych, 
przejawiających się w szczegółach architektonicznych i rzeźbiarskich krzywiznami i dynamiką 
rokokową, należy jeszcze do stylu rygorystycznie geometrycznego. W wymiarze 
krajobrazowym powstała tu wyrazista, długa oś kompozycyjna łącząca obrzeża miejskiej pod 
turyńskiej zabudowy z rozległymi obszarami rolnymi doliny Padu. Obiekt pałacowo-ogrodowy 
stanowi scenograficzny łącznik przestrzenny tych dwóch rodzajów krajobrazów (miejskiego i 
otwartego), ([za:] A. Mitkowska, K. Łakomy, K. Hodor, Historia ogrodów europejskiego kręgu 
kulturowego. Cz. II. Od manieryzmu do końca XIX w., Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 2013, s. 85). Rozplanowanie samego pałacu stanowiącego część większego układu 
scenograficznego rozwinięto wzdłuż wyrazistej osi symetrii. W centralnej części budowli 
uformowano ośmiobok łączący cztery skrzydła ułożone przekątniowo. Główną częścią obiektu 
stał się salon poprowadzony na całą wysokość budowli. Z salonu wychodzi się na ciąg 
przenikających się dziedzińców biegnących w kierunku osady, a ukształtowanych kulisowymi 
zabudowaniami pomocniczymi, tworzącymi wielką przestrzenną scenografię. Wewnątrz 
pałacu urządzono wiele mniejszych salonów i komnat w ilości 137. Na fasadzie zwieńczonej 
balustradą założono trzy poziomy okien rozgraniczonych pilastrami. Całość kompozycji, 
zgodnie z tendencjami francuskimi stanowi przykład pałacu typu entre cour et jardin (pomiędzy 
dziedzińcem a ogrodem). 

Ryc. 75, 76, 77, 78. Rezydencja myśliwska w Stupinigi pod Turynem. Od lewej: dyspozycja przestrzenna 
kompleksu pałacowego w ujęciu perspektywicznym; fasada; widok „z lotu ptaka” z widoczną w głębi częścią 

ogrodową; wnętrze salonu pałacowego. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Na południu Włoch, w Neapolu w okresie baroku powstało wiele kościołów. Wykształcił 
się tu specyficzny nurt neapolitańskiej architektury rozwijającej się w ciągu XVII i 1 połowy 
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XVIII wieku. Obiekty lokalizowano zarówno w centrum historycznym, początkami swymi 
sięgającym tradycji greckich z VI – V w. przed Chr. oraz rzymskich (od IV – III w. przed Chr.), 
jak i na obrzeżach miasta. Szczególne nasilenie ruchu budowlanego, z udziałem lokalnych 
artystów nastąpiło w połowie epoki Seicento (XVII w.). W rozważaniach specjalistycznych 
wyodrębnia się trzy fazy rozwoju baroku neapolitańskiego, zgodne z tendencjami 
ogólniejszymi stylu. Bardziej szczegółowo rzecz ujmując w Neapolu powstawały dzieła 
wczesnego baroku silnie związanego ze stylistyką renesansową, z profesjonalnym detalem 
antycznym. Częste było także splatanie form gotyckich z barokowymi. Stopniowo zmierzano 
do form klasycyzujących, bogato zdobionych, a także do zniekształceń rokokowych. 
Szczególnie charakterystyczne stały się wielobarwne dekoracje marmurowe, efekty 
chiaroscuri, mocna kolorystyka, liczne złocenia. Chętnie stosowano kopuły bogato 
dekorowane w czaszach wewnętrznych. Ciekawym nurtem pozostaje splatanie motywów 
sakralnych z elementami architektury pałacowej, i to zarówno w kształcie zewnętrznym jak i 
we wnętrzach. Fasady często kształtowano z pomijaniem akcentowania rozplanowania 
wnętrza. Wiele kościołów zyskiwało dwie równorzędne elewacje (fasady). W rozplanowaniach 
przyjmowano plany krzyża łacińskiego, także greckiego lub centralne, w okresie późniejszym 
fantazyjnie splatane z wielobokami. Wnętrza bardzo bogato wyposażano w liczne elementy 
dekoracyjne, w tym w motywy inkrustowane, z licznymi okazałymi ołtarzami. Na zewnątrz 
świątynie często wzbogacano monumentalnymi schodami, rampami i tarasami. W budowlach 
pałacowych obowiązywał renesansowy model wewnętrznego dziedzińca arkadowego. Do 
ciekawszych przykładów sakralnej architektury Neapolu zaliczyć należy m.in. kościoły: il Gesù 
Nuovo (1584 – 1601); Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta (1653 – 1678); Santa Maria delle 
Grazie (1679); Santa Maria del Purgatorio (XVII w.); San Paolo Maggiore (XVII – XVIII w.); S. 
Domenico Maggiore (XVI – XVIII w.); dei Girolamini (XVI/XVII w.);  San Nicola a Nilo (XVII w.);  
San Raffaele (1759).  

Ryc. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Niektóre barokowe kościoły Neapolu. Od lewej u góry: wycinek planu 
Neapolu (centrum) z rozmieszczeniem ważniejszych świątyń; kościół il Gesù Nuovo, fasada i ołtarz główny; Santa 
Maria Maggiore alla Pietrasanta; Santa Maria delle Grazie. Od lewej na dole: Santa Maria del Purgatorio; bazylika 

San Paolo Maggiore (fragment fasady i ołtarz główny); S. Domenico Maggiore (fasada tylna); kościół dei 
Girolamini (fasada). Fot. Anna Mitkowska, 2009 

  
3. Inne przykłady europejskie 

 
FRANCJA 

 
Dzięki licznym małżeństwom dynastycznym, wojnom i częstym podróżom barok 

rozprzestrzenił się z terytoriów Italii na cały kontynent europejski. Jego wybujałe formy 
rozkwitały głównie w rejonach katolickich. We Francji, której znaczenie wzrastało od czasów 
Franciszka I, poprzez cały wiek XVI i XVII, tworzyły się ważne ośrodki artystyczne, wśród 
których miejsce wiodące zajął Paryż (i Wersal). Duma narodowa Francuzów powoduje 
akceptację przepychu pałaców królewskich i magnackich. Rozkwita kultura dworska 
promieniująca na inne warstwy społeczne, a architekci królewscy i magnaccy  kierują gustem 
społeczeństwa. W zakresie architektonicznym, w pierwszej połowie XVII wieku następuje 
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łagodne przechodzenie renesansu w kształty barokowe, w 2 połowie XVII wieku zyskując 
formy dojrzałe, choć umiarkowane. W XVIII wieku pojawia się oryginalnie francuska odmiana 
baroku nazywana zazwyczaj stylem rokokowym. Podobnie jak w renesansie, Francuzi łączą 
nazwy swoich okresów stylowych z imionami królów. Wczesny barok (1625 – 1643) znany jest 
jako styl Ludwika XIII, późniejszy ( 1643 – 1715) jako Ludwika XIV. Wczesne rokoko przypada 
na czas regencji (1715 – 1735), a rozwinięte (1735 – 1750) związane jest z panowaniem 
Ludwika XV. W całym okresie stuletniego występowania form barokowych rozwijają się dwa 
główne nurty kompozycyjne, występujące równolegle, a czasem krzyżujące się. Z jednej strony 
mamy kierunek włosko-barokowy, z drugiej francusko-renesansowy. Sytuacja taka prowadzi 
do pojawiających się wśród badaczy koncepcji o faktycznym braku we Francji architektury 
czysto barokowej. Potwierdzeniem takiego podejścia miałby być fakt, że nawet kierunek 
włosko-barokowy był nader powściągliwy, ograniczający się do ryzalitowania fasad, z rzadkim 
ich wyginaniem, do bogato rozczłonkowanych bębnów i kopuł, oraz zamaszystych lunet, nigdy 
nie dający się porównać do dzieł Borrominiego lub Guariniego. 

Ryc. 89, 90, 91, 92, 93. Francuska architektura barokowa. Od lewej: fragment fasady pałacu Luwru; plan kościoła 
Sorbony w Paryżu; pałac Maisons-sur-Seine, widok ogólny; plan pałacu Vaux-le-Vicomte; fasada kościoła Val-de-

Grace w Paryżu. Rysunki, [z:]  Tadeusz Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, wyd. II, 1980, s. 352 n, 

ryc. 754, 756 – 759 

 
Wybitną osobowością epoki stał się Francois Mansart (Mansard, 1598 – 1666), 

przedstawiciel nurtu francusko-renesansowego. W dziełach swych dążył do proporcji 
klasycznych, z niezbędnymi tylko dekoracjami nawiązującymi do tradycji rodzimych. 
Znacznym jego osiągnięciem stał się pałacyk Maisons-sur-Seine pod Paryżem. 
Rozplanowanie „w podkowę” z dobrze oświetlonymi wnętrzami dało siedzibę wytworną, 
usytuowaną wśród otaczającej ją przyrody. Charakter „lotności” bryły podkreślają typowo 
francuskie strome dachy. W kolejnych swych dziełach udoskonalał F. Mansart schemat 
funkcjonalny, który ostatecznie rozpowszechnił się w całej Europie (patrz, ryc. 92). W 
architekturze sakralnej chętnie stosował układy centralne.  

Częstym tematem prac projektowych innych twórców były wytworne siedziby miejskie, 
z zastosowaniem zasady odsunięcia frontu budowli od ulicy, tworzącego efekt scenograficzny. 
Za budowlą często umieszczano ogród, a elewację ogrodową bogato zdobiono. Nad 
kształtami rezydencji wiejskich, ulepszając koncepcje F. Mansarta pracował m.in. Louis 
Leveau (1612 – 1670).  

Znaczący wkład w rozwój koncepcji wnętrz pałacowych wniósł Cahrles Lebrun (1619 
– 1690). Jego projekty odznaczają się energicznym podziałem ścian, gęstymi krępowanymi 
belkowaniami, doskonale precyzyjnymi detalami gzymsów. Dekoracje ścian, posadzek, 
sufitów dopełniają bogactwa wystroju wnętrz. Do ważniejszych jego dzieł należy architektura 
wnętrz pałacu Vaux-le-Vicomte (1649) i wyposażenie wnętrz Hotel Lambert w Paryżu. Dla 
Luwru zaprojektował Galerię Apollona (1680), stale zatrudniony był też w pałacu Wersalskim, 
kształtując m.in. Galerię Zwierciadlaną.  

Okresowo architektem królewskim był Jules Hardouin Mansart (1648 – 1708), 
stryjeczny wnuk Franciszka. Pracował w Wersalu, zbudował pałacyk w Marly, był autorem 
kościoła św. Ludwika, zwanego później Tumem Inwalidów w Paryżu (1680 – 1706). Zbudował 
też wielki przytułek dla 5000 inwalidów, stanowiący rodzaj małego „miasta” zbliżonego do 
kwadratu, o powierzchni blisko 4 ha. Skrzydła części południowej spina bryła kościoła z 
interesująco, trójpowłokowo skonstruowaną kopułą. 
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Ryc. 94, 95, 96. 97. Tum Inwalidów w Paryżu. Od lewej: rozplanowanie kompleksu; przekrój pionowy kościoła; 
rysunek fasady; widok ogólny fasady. Ilustracje, [z:] Broniewski, op. cit., s. 354 n, ryc. 762 - 765 

 
Wśród monumentalnych budowli baroku francuskiego miejsce szczególne zajmuje 

pałac królewski w Wersalu. Stanowi on „kamień milowy” europejskiej architektury pałacowej. 
Zadziwia swymi rozmiarami i okazałością, stanowiąc symbol absolutyzmu monarchii i ponad 
czasowej władzy „króla Słońce” (Ludwika XIV). Powstał z rozbudowy (1631) pałacyku 
myśliwskiego Ludwika XIII. Utworzono obiekt trójskrzydłowy, zespolony ze środowiskiem 
przyrodniczym (ogrody) i dziedzińcem poprzedzającym pałac typu entre cour et jardin 
(pomiędzy dziedzińcem a ogrodem). Ogólnie ten model przestrzenny odznaczał się ścisłą 
symetrią i wielką skalą. Składał się z korpusu głównego, często ze środkowym ryzalitem, oraz 
przylegających do niego pod kątem prostym skrzydeł bocznych, pomiędzy którymi znajdował 
się dziedziniec reprezentacyjny (cour d’honneur). W większych kompleksach zakładano także 
przeddziedziniec (avant-cour) obudowany oficynami i budynkami gospodarczymi. Za pałacem 
urządzano okazały ogród. Wnętrze pałacu miało zazwyczaj układ amfiladowy.  

Ryc. 98, 99, 100. Rezydencja królewska w Wersalu. Od lewej: rozplanowanie pałacu; plan kompleksu pałacowo 
ogrodowego z dziedzińcem reprezentacyjnym z przodu; wnętrze kaplicy pałacowej. Rysunki, [z:] Broniewski, op. 

cit., s. 356, ryc. 766 - 768 
 

Właściwą budowę pałacu w Wersalu rozpoczęto w 1661 roku (Leveau, a później J.H. 
Mansart). Nowy kompleks wchłonął dotychczas istniejące budowle. Na osi głównej utworzono 
drugi większy dziedziniec (Królewski). W skrzydle północnym powstał teatr dworski z niewielką 
widownią i głęboką sceną. Również w tym skrzydle urządzono dwupoziomową kaplicę 
nawiązującą do tradycji dawnych kaplic zamkowych. Zamiast naw bocznych mamy tu 
dwupoziomowe obejścia. Cały gmach pałacowy jest niezmiernie długi (680 m) i niezbyt wysoki, 
posiada 2 i pół kondygnacji. Nie odnotowujemy w nim wybitniejszych walorów 
kompozycyjnych, gdyż od frontu jest mało scalony, od strony ogrodu nadto monotonny. O 
wybitnej randze całego obiektu, obok wyrafinowanych bogatych wnętrz, stanowi jego część 
ogrodowa, dzieło André Lenȏtre’a ( 1613 – 1700). Ogród o układzie ściśle geometrycznym 
został osiowo związany z pałacem, a ożywiony strzyżoną roślinnością, boskietami, alejami, 
ozdobnymi parterami, kanałami wodnymi, fontannami, rzeźbami i pawilonami. Na uboczu 
ogrodów wersalskich znajduje się pałac Grand Trianon (1670), z pięknym podcieniem 
kolumnowym umieszczonym w szerokim ryzalicie, zaczęty przez Mansarta, a ukończony przez 
de Cotte’a (1687). 
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Ryc. 101, 102, 103. Pałac w Wersalu. Od lewej: widok frontowy; elewacja ogrodowa; wnętrze. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
Frywolne obyczaje jakie zapanowały na dworze regenta Filipa Orleańskiego (1715 – 

1723) wymagały bogatszego jeszcze i kapryśnego wyposażenia wnętrz salonów i buduarów. 
W miejsce pilastrów, archiwolt i belkowań zaczęto stosować  swobodnie rysowane pasy, 
festony i girlandy. Częste stawały się motywy groteski, bardziej niż w starożytności i 
renesansie lekkie, ruchliwe i kapryśne. Pojawiały się również motywy chińskie. Wszechobecne 
stały się wyroby sztukatorskie, tapicerskie, lakiernicze, ślusarskie, stolarskie. Wszystkie te 
cechy ukształtowały nurt architektoniczny nazywany rokokiem. Stopniowo zaniedbywano 
całkowicie architektoniczną strukturę wyposażenia wnętrz. Czołowy przedstawiciel tego 
kierunku Juste Aurèle Meissonier (1693 – 1750) stosował zaokrąglone kąty sal, falujące 
balkony i przebogatą dekorację płaszczyzn, często asymetryczną, w której główną rolę 
odgrywały linie kapryśne z wiciami roślinnymi, muszelkami, koronkowymi kratkami.  

Ryc. 104, 105, 106, 107, 108. Przykłady form rokokowych (Juste Aurèle Meissonier). Fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

 
Nurt rokokowy skupiał się na dekorowaniu wnętrz. W rozplanowaniach i fasadach 

występował w formach ograniczonych. W bryłach i elewacjach nadal utrzymywano zazwyczaj 
rozwiązania spokojne, a nawet surowe. Fasady francuskie, o regularnym podziale, 
zrównoważonych proporcjach i niezbyt smukłe, zdobione były nieco swobodniejszym detalem, 
z kartuszami, wspornikami, fantazyjnymi obramieniami i bogatą ślusarką krat (por. rozdz. VI.5). 
 

HISZPANIA 
 

Zarówno w XVII jak i w XVIII wieku sztuka hiszpańska zdana była na arystokratycznych 
i duchownych mecenasów stając się całkowicie dworską i kościelną. Hiszpanom odpowiadał 
barok włoski splatany z narodowym upodobaniem do kontrastujących kolorów, zadziwiających 
form i bogactwa dekoracji. W Hiszpanii barok wkroczył do architektury około 1620 roku. 
Powszechne stawały się słupy kręcone, bogato zdobione girlandami, z płasko rzeźbionymi 
fryzami, ozdobnymi kartuszami i obramowaniami, ekspresyjną rzeźbą figuralną. Tradycyjny 
ornament plateresco pokrywał cokoły, pilastry, fryzy, podniebienia sklepień i wnęk. W połowie 
XVII wieku w Hiszpanii pojawiły się formy architektoniczne zaczerpnięte z Meksyku. I tak na 
północy półwyspu Iberyjskiego zaczęto stosować formy tzw. baroku płytkowego. Występowały 
w nim płaskie medaliony, tarczki, lizeny i woluty umieszczane na fasadach. Odrębną grupę 
stanowiła  kościelna architektura jezuicka. Zgromadzenie wznosiło kościoły i kaplice na użytek 
własnych kolegiów, uczelni i seminariów, a także świątynie przeznaczone dla potrzeb 
publicznych. Wśród pierwszych, częste były układy centralne, koliste. Jednym z 
najwspanialszych stał się kościół kolegialny w Loyoli, kolisty, z emporą, nakryty kopułą na 
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bębnie. Kościoły dla ludu w większości opierano na modelu il Gesù, często do fasad dodawano 
pary wież. 

Ryc. 109, 110, 111, 112. Hiszpańska architektura barokowa. Od lewej: fasada kościoła Santa Maria del Coro  
w Donostia; fasada katedry w Grenadzie; bryła królewskiej kolegiaty w Segowia; wschodnia elewacja Puerta de 
Alcalá  w Madrycie. Ryc. 109, 110, fotografie skopiowane z INTERNETU. Ryc. 111, 112, [z:]  Historia sztuki, tom 

8, Barok, „Biblioteka Gazety Wyborczej”, Kraków 2010, s. 66, 72 

 
ANGLIA 

 
Barok angielski przez badaczy rodzimych traktowany jest marginalnie. Często styl 

panujący tu od XVII do drugiej połowy XVIII wieku bywa nazywany późnym renesansem. W 
istocie bryły budowli pozostawały „renesansowe” odznaczając się zwartością i symetrią, z 
uporządkowaniem fasad wedle klasycznych reguł. Powściągliwy dynamizm występował 
czasem w  zwieńczeniach wież i kopuł. Detal, zazwyczaj klasyczny, zaczerpnięty był od Vignoli 
i Palladia. Niektóre portale kształtowano nieco śmielej flankując je słupami lub pilastrami i 
fantazyjnymi tympanonami. Spotykane też były obramienia lukarn, kartusze, medaliony i 
wazony na attykach o ruchliwych liniach. Nieco swobodniej dekorowano wnętrza i wyposażano 
je na modłę francuską w fantazyjne meble. 

Czołowym twórcą angielskiego baroku pozostaje sir Christopher Wren (1632 – 1723). 
Przez pewien czas przebywał w Paryżu spotykając się z Berninim i Mansartem. Po wielkim 
pożarze Londynu z 1666 roku powierzono mu odbudowę zniszczonej ogniem, dotychczas 
gotyckiej katedry św. Pawła (1675 – 1710). Początkowy projekt, centralny, z ośmioma 
kopułami otaczającymi kopułę główną został odrzucony przez komisje kościelne. Zrealizowano 
bazylikowy układ podłużny, z tradycyjną troistą nawą krzyżową (transeptem), z okazałą 
trójpowłokową kopułą z potężną kamienną latarnią, o konstrukcji zbliżonej do Tumu Inwalidów 
w Paryżu. W elewacjach osłaniających nawy podłużne pojawiły się dwukondygnacyjne portyki 
o charakterze klasycyzująco-monumentalnym, flankowane wieżami z ozdobnymi hełmami.  

 

Ryc. 113, 114, 115, 116. Katedra św. Pawła w Londynie, widoki fasad i widoki boczne. Fotografie skopiowane 
z INTERNETU 

 
W latach 1670 – 1711 Wren, w ramach odbudowy Londynu zbudował 53 kościoły, 

wśród których nie ma dwóch, które byłyby do siebie podobne. Był też projektantem około 
trzydziestu budowli świeckich (pałace, budynki użyteczności publicznej), takich m.in. jak 
wyróżniający się Szpital w Greenwich pod Londynem. Wśród innych twórców znaleźli się m.in. 
John Vanbrough (1666 – 1726) i James Gibbs (1674 – 1754). Ten ostatni utrzymywał swą 
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twórczość w nurcie palladiańskim stanowiącym wejście architektury angielskiej w klasycyzm 
(por. rozdz. VII.1). Najbardziej „barokowym” architektem pozostawał Thomas Archer (zm. 
1743), działający pod wpływami Borrominiego. Inni artyści ponownie kierowali się ku formom 
„renesansu” klasycznego. Byli to: William Bruce, Colin Campbell, John James, William 
Chambers, William Kent (nowator planowania ogrodów), James Adams. 
 

NIEMCY, AUSTRIA 
 

Na terytoria niemieckie barok wkroczył około 1650 roku. Zaczęły powstawać 
rezydencje magnackie, domy mieszczańskie i liczne zbory ewangelickie upodabniając się 
dyspozycją przestrzenną, a nawet dekoracją do  form kościołów katolickich. Przybierały one 
układy podłużne, trójnawowe, często typu jezuickiego, jednak z dwoma wieżami. W drugiej 
połowie XVII wieku liczne stawały się układy centralne lub centralno-podłużne, bogato 
dekorowane. W końcu XVII wieku stosowano gięte elewacje, strojne, z fantazyjnie 
rozczłonkowanymi hełmami i latarniami, z gęstym krępowaniem belkowań, modelowaniem 
otworów okien,  fantazyjnymi profilami łęków sklepiennych, kartuszami, medalionami  i 
wspornikami. Pałace, na wzór francuski przechodziły do trójbocznej zabudowy z otwartym 
dziedzińcem paradnym z przodu. Na północy rozkwitły wyrafinowane ornamenty zwijane i 
chrząstkowe, przechodząc w XVIII wieku w formy rokokowe. Na północnym-wschodzie działali 
Holendrzy wprowadzając formy niderlandzkiego renesansu. Do ważniejszych dzieł 
pałacowych należą: rozbudowa pałacu w Charlottenburgu (1740) i w Poczdamie (1745) oraz 
Sans Souci pod Poczdamem. Gmach opery w Berlinie (1741 – 1743) uległ znacznemu 
wpływowi palladianizmu angielskiego. W południowo-zachodnich  Niemczech ścierają się 
wpływy francuskie z włoskimi. Powstają nowatorskie układy centralne i centralno-podłużne. 
Sklepienia w nich są  niezwykle śmiałe, często akonstrukcyjne, a wystrój wewnętrzny 
niezwykle bogaty, zaczerpnięty z wzorów francuskich. W terytoriach południowo-wschodnich, 
niezależnie od działalności Włochów coraz częściej zatrudniano twórców rodzimych. 
Następuje łączenie form włoskich z francuskimi. W Dreźnie powstaje słynny Zwinger z 
francuskim ogrodem ujętym parterową galerią, której główne osie i narożniki przechodzą w 
dwukondygnacyjne pawilony. 

 
Ryc. 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Przykłady niemieckiej architektury barokowej. Od lewej u góry: 
środkowa część fasady arsenału w Berlinie; fasada kościoła św. Trójcy w Monachium; plan kościoła w Banz; plan 

kościoła w Steinhausen;; plan kościoła Vierzehnheiligen w Banz. Od lewej na dole: pałac Grossen Garten  
w Dreźnie; pawilon Zachodni, Zwinger, Drezno; plan Frauenkirche w Dreźnie; widok zewnętrzny Frauenkirche  

w Dreźnie. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 366 nn, ryc. 792, 793, 795 – 797, 799, 800, 803, 804 
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Również w Austrii nastąpił intensywny rozwój architektury barokowej. Przy wsparciu 

cesarzy i arystokracji rozkwitała budowa i rozbudowa licznych klasztorów, a także pałaców. 
Do dzieł najwybitniejszych należy wspaniały kościół św. Karola Boromeusza w Wiedniu 
(1716 – 1737) zaprojektowany przez Niemca Johanna Fischera von Erlach (1650 – 1723), 
autora licznych kościołów i pałaców. Jest to świątynia centralno-podłużna, z eliptyczną nawą 
przechodzącą w wysoki bęben i elipsoidalną kopułę. Szeroki przedsionek zakończono na 
skrzydłach dwoma przejazdami. Skrajne wieże i para kolumn wzorowanych na kolumnie 
Trajana w Rzymie wyraziście ramują widok na wyniosłą kopułę.   

Ryc. 126, 127, 128, 129. Kościół św. Karola Boromeusza w Wiedniu. Od lewej: widoki zewnętrzne; fragment 
wnętrza; rozplanowanie. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Fischer von Erlach, twórca baroku „dostojnego” zaprojektował także kościół kolegiacki 

w Salzburgu (1700), założony na planie krzyża greckiego; centralny kościół św. Piotra w 
Wiedniu (1702); pałac cesarski w Schönbrunn pod Wiedniem (1690); pałac Eugeniusza 
sabaudzkiego (1703); pałac Trautson (1720); Zimową Ujeżdżalnię Dworską (1716) w Wiedniu 
i wiele jeszcze innych, mniej znaczących. Do wybitniejszych twórców należał także Lukas von 
Hildebrandt (1666 – 1745), autor pałacu Belvedere (1693 – 1724) i pałacu Kinsky w Wiedniu 
(1709 – 1713). Był on naczelnym architektem arcybiskupa Salzburga, dla którego wzniósł 
wspaniały pałac Mirabell. Dzieła jego odznaczały się dynamizmem bliskim wzorcom włoskim. 
Wśród budowli austriackich warto też wspomnieć, zaprojektowane przez Jakuba Prandauer’a 
bogate opactwo w Melk z kościołem typu jezuickiego i piękną kopułą, a także malowniczo 
położone na wzgórzu nad Dunajem opactwo Dürnstein. Do ciekawszych obiektów należy 
także Glorietta w parku w Schönbrunn (1755) autorstwa Johanna Hohenberg von Hetzenberg 
(1732 – 1790). Obiekt ten stanowi część środkową długiej galerii arkadowej. Położony na 
wzgórzu nad wodą, w swych proporcjach i detalu stanowi pomost pomiędzy architekturą 
baroku a klasycyzmu (por. rozdz. VII.1). 
 

UWAGI KOŃCOWE 
 

Pod koniec XVII wieku barok zyskał wielką popularność w wielu krajach północnej i 
środkowej Europy. Łączono w nim cechy kompozycyjne płynące z katolickiego Rzymu z 
klasycyzującymi formami francuskiego dworu. Miasta katolickie starały się naśladować Rzym, 
a wielcy monarchowie wzorowali się w kształtowaniu swych rezydencji na Wersalu. Pałace 
Pragi, Wiednia, Sztokholmu rozplanowaniami przypominały budowle francuskie, a w 
bogactwie rzeźbiarskiej artykulacji nawiązywały do baroku rzymskiego. W XVIII wieku 
ogarnięte kontrreformacją Niemcy i Austria za wzorcowe przyjmowały kościoły dojrzałego 
włoskiego baroku. Zapanowała moda na tworzenie bogatych fasad zawierających „cytaty” z 
antycznej architektury. Warto pamiętać, że aż do początku XIX wieku zarówno Praga jak i 
Wiedeń pozostawały głównymi ośrodkami międzynarodowego baroku.  

W konkluzji tego fragmentu rozważań należy podkreślić, że barok to epoka kontrastów 
i rozwijających się równolegle tendencji przeciwstawnych, wyraźnie widocznych m.in. w 
dziełach ogrodowych, a także w kształtowaniu postaci krajobrazów miejskich i otwartych 
(zielonych). Z jednej strony, w wielu obiektach następowało wprost rozwijanie dotychczas 
obowiązujących wzorców renesansowych. Z drugiej natomiast często poszukiwano nowych 
środków wyrazu, przeciwstawiających się klasycznie renesansowym kanonom artystycznym, 
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takich jak np. świadome zacieranie pod względem wizualnym konstrukcji budowli. Często 
krajobrazy otwarte nasycano rozbudowanymi strukturami architektonicznymi (i 
urbanistycznymi), perfekcyjnie zespolonymi z zastanymi walorami miejsca, w tym z 
ukształtowaniem terenu (głównie w sytuacjach występowania skomplikowanej topografii), 
podkreślającymi odmienności regionalne. W wielu inwestycjach przeciwstawiano się jednak 
zastanej sytuacji przyrodniczo-kulturowej, wprowadzając nowe kompleksy, odcinające się od 
dotychczasowych walorów miejsca. Miały one stanowić manifestację talentu projektanta i 
propagowania form uniwersalnych, ponadregionalnych (por. rozdz. VI.8, s. 406).  
 

4. Barok w Polsce 
 
Na obszarach Polski barok dojrzewał i rozwijał się w ciągu całego XVII wieku w ramach 

przechodzenia form renesansowo-manierystycznych do nowej stylistyki. Inspirowany był 
nurtami płynącymi bezpośrednio z Rzymu, a także z innych centrów artystycznych katolickiej 
Europy. W pełni ukształtował się w latach 1670 – 1710, rozkwitając dwutorowo w ramach sztuki 
harmonii z jednej a sztuki emocji z drugiej strony. Twórczość tego okresu osiągnęła wyżyny 
artystyczne, stając się równocześnie ideologicznym orężem kościoła Katolickiego. 
Powszechna stawała się zasada jedności sztuk, tj. równoprawnego współistnienia 
architektury, rzeźby, malarstwa, światła, muzyki, urbanistyki, krajobrazu. Większość badaczy 
wyodrębnia okres wczesno barokowy (1570 – 1650) i okres dojrzały (1650 – 1795). 
Kontynuacja i dalszy rozwój baroku polskiego trwał więc przez cały XVIII wiek, aż do czasu 
nastania romantyzmu w literaturze i klasycyzmu w architekturze i sztukach plastycznych. 
Schyłkowy okres baroku często nazywany jest rokokiem, stanowiąc odrębny nurt stylowy, w 
dziejach polski nazywany okresem saskim, a rozwijający się równolegle z wczesnym 
klasycyzmem. Faza końcowa baroku (2 połowa XVIII w.) postrzegana bywa jako stagnacja 
rozwoju artystycznego, zamykająca dwuwiekową epokę artystyczną. Omawiany okres w 
polskich realiach politycznych związany był z panowaniem królów: Zygmunta III Wazy (1587 – 
1632); Władysława IV Wazy (1632 – 1648); Jana Kazimierza Wazy (1648 – 1668); Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego (1669 – 1673); Jana III Sobieskiego (1674 – 1696); Augusta II 
Mocnego (1697 – 1733); Stanisława Leszczyńskiego  (1704 – 1710 i 1733 – 1736), Augusta 
III Sasa (1733 – 1763). Wedle Jacka Radziewicz-Winnickiego (Historia architektury 
nowożytnej w Polsce – barok, Gliwice 2003, passim) architektura barokowa na terytoriach 
polski prezentowana jest w specyficznych blokach tematycznych: nurtu „wazowskiego”; 
„rzymskiej” architektury sakralnej, zakonnej; „złotego okresu” snycerki (rzeźby w drewnie) XVII 
wieku; nurtu emocjonalnego; nurtu klasycyzującego; oraz wyodrębnionej architektury Śląska.    

Podążając za rozważaniami Tadeusza Broniewskiego (op. cit., s. 376 nn) w pierwszej 
kolejności podkreślić należy działalność jezuitów, którzy wprowadzili do polskiej architektury 
sakralnej własne wzorce rzymskie. Projekty kościołów jezuickich sporządzano lub 
przynajmniej zatwierdzano w Rzymie. Nawiązywały więc one do ukształtowania świątyni il 
Gesù. Jezuita Giovanni (Jan) Maria Bernardoni (1541 – 1605) zbudował kościół w Nieświeżu 
(1582), a w ślad za nim kopułową świątynię św. Piotra i Pawła w Krakowie. Ta pozostaje 
nieco zmniejszoną kopią pierwowzoru rzymskiego z 3 parami kaplic, zamiast 4 par. Budowę 
obiektu ukończył (1605 – 1619) Giovanni Trevano. W fasadzie nawiązano do pierwotnego 
projektu Vignoli. Bryłę efektownie podwyższono ponad poziom ulicy Grodzkiej i oddzielono 
rzędem posągów apostołów. Wiele świątyń zyskiwało uproszczone schematy kompozycyjne, 
krótsze, bez kopuł. Wnętrza znacznie skromniej dekorowane niż w obiektach włoskich, 
tworzyły przestrzenie klarowne, z wyrazistą dyspozycją konstrukcyjną.   
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Ryc. 130, 131, 132, 133. Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie. Od lewej: rozplanowanie; fasada; widok bryły; 
wnętrze. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Podobny model stosowały inne zgromadzenia zakonne. Interesującym przykładem jest 

kościół Wniebowzięcia NMP (1603 – 1642) klasztoru kamedułów na Bielanach krakowskich. 
Budowę obiektu rozpoczął Andrea Spezza, architekt księcia Wallensteina w Pradze. Powstała 
świątynia z podłużną nawą sklepioną kolebką i nieco węższym prezbiterium, bez transeptu. 
Nawie towarzyszą trzy pary kaplic i dwie duże kaplice wzdłuż prezbiterium. Fasada z ciosów 
kamiennych, mocno artykułowana, oszczędna w dekoracji, ma z frontu dwie wieże szeroko 
rozstawione. Kościół wzniesiono pośrodku dużego dziedzińca z trzech stron obudowanego 
pomieszczeniami pomocniczymi. W głębi, za świątynią regularnie rozmieszczono pojedyncze 
pustelnie zakonników poprzedzone indywidualnymi ogródkami. 

Ryc. 134, 135, 136, 137. Kościół i klasztor kamedułów na Bielanach w Krakowie, widoki ogólne i fasada kościoła. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W Warszawie jezuici zrezygnowali z bocznych kaplic. Ich kościół, całkowicie 

zniszczony w 1944 roku, miał wnętrze niezbyt jasne. Do prezbiterium przykrytego zgrabną 
kopułą na wielościennym bębnie przylegała  czterokondygnacyjna wieża, zwieńczona hełmem 
z lekką latarnią. W dwupoziomowej fasadzie, z trójpoziomowym szczytem widoczne były 
motywy rzymskie splecione z regionalnymi, nawiązującymi do form lubelskich, z falistą sylwetą 
szczytu, obeliskami i płaskimi podziałami. 

We wspominanej już Kalwarii Zebrzydowskiej (por. rozdz. V.6, s. 357 n), pełnej dzieł 
manierystycznych, kompleks kościelno-klasztorny rozpoczęty był przez Bernardoniego w 1603 
roku, a ukończony kilkanaście lat później przez Pawła Baudartha. Klasztor ma charakter 
pałacowo-obronny, z kościołem jednonawowym zamykającym bok południowy, z niewielkim 
kwadratowym prezbiterium. Spokojna dwuwieżowa fasada stanowi przykład wczesnego 
baroku w architekturze polskiej. W widoku bocznym od strony południowej znakomitym 
uzupełnieniem całej sylwety stały się dobudowane nieco później dwie kaplice nadające 
kompleksowi malowniczego dynamizmu. 

Ryc. 138, 139, 140. Kościół bernardyński w Kalwarii Zebrzydowskiej, fasada i widok boczny z kaplicami.  
Fot. Anna Mitkowska, 2005 

 
Za panowania Zygmunta III, wraz z rozwojem kontrreformacji powstawały liczne domy 

filialne klasztorów, sprowadzono kamedułów, karmelitów, a szczególną życzliwością otaczano 
bernardynów, którzy wznosili wiele świątyń, głównie na kresach Polski. W Czernej pod 
Krakowem powstał klasztor dla hiszpańskich karmelitów bosych (1640), inspirowany 
Escurialem. W budownictwie sakralnym dominowały układy podłużne, jednonawowe, z 
kaplicami bocznymi. Oryginalnością rozwiązania wyróżnia się kolegiata św. Józefa w 
Klimontowie (ryc. 141) o eliptycznej nawie, z dwupoziomową nawą okrężną (1643 – 1650), 
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autorstwa spolonizowanego Włocha, Laurentiusa Senes’a. W XVIII wieku do obiektu dodano 
kopułę na bębnie i dwie wieże z frontu. Zastosowany tu układ eliptyczny, całkowicie w Polsce 
oryginalny, kontynuowany był szerzej na przełomie XVII i XVIII wieku. Prócz kościołów 
wznoszono także, w kontynuacji obyczaju renesansowego, liczne kaplice rodowe, takie m.in. 
jak kaplica królewska Wazów na Wawelu (1667), kaplica św. Kazimierza przy katedrze w 
Wilnie (1624 – 1636), kaplica św. Katarzyny przy kościele św. Trójcy w Krakowie.   

W pierwszej połowie XVII wieku architektura świecka opierała się na zamówieniach 
arystokracji i dworu królewskiego. Zygmunt III, przenosząc siedzibę królewską do Warszawy 
(1597) rozpoczął rozbudowę tutejszego Zamku. Do istniejących murów dobudował trzy 
skrzydła, formując pięciobok dużego dziedzińca. W 1619 roku rozpoczęto wznoszenie pałacu 
Ujazdowskiego jako królewskiej rezydencji wypoczynkowej. Pałac założono na kwadracie, w 
układzie dwukondygnacyjnym, z prostokątnym dziedzińcem arkadowym pośrodku, 
nawiązującym do renesansowych tradycji włoskich. Pośrodku fasady wschodniej, na parterze 
umieszczono trzy arkady o charakterze loggii. Do tego obiektu upodobnił się pałac biskupi w 
Kielcach (1637 – 1642), z wieżami i trójarkadową loggią. Zbliżony układ uzyskał zamek – pałac 
w Łańcucie, projektowany zapewne przez Trapolę, który rozbudował także średniowieczny 
zamek Kmitów w Wiśniczu (1615 – 1621). Ten otoczono nowoczesnym systemem 
bastionowym, założonym na pięcioboku. Odmiennie prezentuje się zamek Ossolińskich 
Krzyżtopór pod Ujazdem w pobliżu Opatowa. Doszukać się w nim można inspiracji rezydencją 
rodu Farnese w Caprarola, w Lacjum. Założony został przez Wawrzyńca Senes’a (1631 – 
1644) na planie pięcioboku i z okalającymi go umocnieniami bastionowymi. Paradny 
dziedziniec stanowił duży trapez w części przedniej, a eliptyczny dziedziniec reprezentacyjny 
mieścił się w głębi. Na odnotowanie zasługuje również zamek w Podhorcach (1635 – 1640), o 
kwadratowym narysie murów obronnych. Trójkondygnacyjna, dwutraktowa część 
reprezentacyjna zajmowała północny bok kwadratu. Trzy pozostałe boki parterowe zamykały 
spory dziedziniec wewnętrzny. Fasady zdobił detal umiarkowany, spokojny. Zamek zniszczony 
został w czasie II wojny światowej. 

Ryc. 141, 142, 143, 144. Sakralna i świecka architektura barokowa w Polsce w okresie początkowym. Od lewej: 
plan kolegiaty św. Józefa w Klimontowie; plan zamku w Wiśniczu; fasada pałacu w Podhorcach; część środkowa 
elewacji zachodniej pałacu w Wilanowie. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 378, ryc. 824; s. 380, ryc. 826 - 828 

 
Rozkwit architektury barokowej w Polsce nastąpił w latach 1660 – 1740. Król Jan III 

Sobieski w 1677 roku rozpoczął wznoszenie dworu w Wilanowie pod Warszawą. Budowlę 
autorstwa Augusta Locciego poszerzono w latach 1681 – 1682 o okazałe piętro i wyciągnięto 
wzdłuż frontu galerie zakończone niskimi wieżami. W 1692 roku w części środkowej urządzono 
reprezentacyjną salę, oraz wkrótce dobudowano skrzydła boczne ustawione prostopadle do 
korpusu. Całość uzyskała formy umiarkowane, nawiązujące do baroku rzymskiego. Elewacje 
i wnętrza wyposażono w liczne rzeźby. 

Ryc. 145. Pałac w Wilanowie, elewacja zachodnia. Fotografia skopiowana z INTERNETU 
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Wybitną postacią 2 połowy XVII wieku stał się w Polsce Tylman z Gameren (1632 – 
1706). Pochodzący z Holandii, po studiach we Włoszech, głównie w Wenecji, przybył około 
1660 roku do naszego kraju jako nadworny budowniczy Lubomirskich. Silnie związany z 
Polską, często nazywany był Gamerskim. Ten wszechstronny artysta pozostawił po sobie 
bogaty zbiór projektów, budowli, wnętrz i epitafiów. Jego twórczość cechowała wielka kultura 
plastyczna, umiarkowana ruchliwość bryły, sporadycznie niderlandzka bujność (głównie w 
epitafiach i katafalkach). Był autorem licznych pałaców, często z nutą palladiańską, wśród 
których na szczególną uwagę zasługuje pałac Krasińskich (Rzeczpospolitej) w Warszawie. 
Powstał tu obiekt symetryczny z ryzalitem pośrodku. Elewacja przyjęła porządek wielki na 
boniowanym parterze. Wśród budowli sakralnych miał w swym dorobku kościoły centralne na 
palnie krzyża greckiego (kościół św. Kazimierza w Warszawie (1683 – 1688), sklepione 
kopułami, nawiązujące do tradycji weneckich.  

Ryc. 146, 147, 148, 149. Twórczość Tylmana z Gameren. Od lewej: plan i fasada pałacu Krasińskich 
(Rzeczpospolitej) w Warszawie; kościół św. Kazimierza w Warszawie; plan kościoła św. Anny w Krakowie. 

Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 382, ryc. 832, 833; s. 383, ryc. 835; s. 384, ryc. 836 
 
Do dzieł znakomitszych należy kolegiata uniwersytecka św. Anny w Krakowie (1689 

– 1703), zbudowana przez Francesco Solariego wedle projektu Tylmana z Gameren. Powstał 
tu układ pośredni między modelem jezuickim a bazyliką trójnawową. Skrzyżowanie naw 
nakryto piękną kopułą na bębnie i żaglach, stanowiącą ważny akcent architektoniczny w 
krajobrazie miasta. Front ozdobiono dwoma szeroko rozstawionymi wieżami. Fasada głęboko 
rzeźbiona, z detalem klasycznym, tworzy znakomite efekty światłocieniowe. Wnętrze bogato 
zdobione, z subtelnymi efektami iluzjonistycznymi wyposażono w rzeźby Baltazara Fontany.   

Ryc. 150, 151, 152. Kościół św. Anny w Krakowie. Fasada i wnętrze. Fot. Anna Mitkowska, 2004 
 

Ryc. 153, 154, 155. Niektóre kościoły dojrzałego baroku. Od lewej: plan kościoła św. Krzyża w Warszawie; plan 
kościoła filipinów w Gostyniu; plan kościoła NMP i św. Mikołaja w Lądzie. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 384, 

ryc. 837; s. 385, ryc. 838, 839 
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W niektórych kościołach odstępowano od modelu jezuicko-bazylikowego na rzecz 
układu halowego, tj. z nawami bocznymi wyciągniętymi na wysokość nawy głównej. Wedle 
takiego schematu powstały m.in. kościoły: w Lesznie św. Mikołaja (1680) i św. Krzyża w 
Warszawie (1682 – 1757). W 1677 roku Jan Catenaci podjął budowę kościoła NMP (filipinów) 
w Gostyniu, inspirowanego kościołem Santa Maria della Salute w Wenecji, utrzymującego 
charakter budowli centralnej, z kopułą na bębnie wykonaną przez Pompeo Ferrari’ego. Ferrari 
(1660 – 1737) działalność swą rozwijał w początku XVIII wieku, stając się twórcą licznych 
kościołów i budowli świeckich. 

Odrębny rozdział polskiego baroku stanowi architektura wileńska. Już w początku XVII 
wieku jezuici zbudowali w Wilnie kościół św. Kazimierza (1604), po licznych przebudowach nie 
zachowany w swym pierwotnym wyglądzie. Kościół św. Teresy (1636 – 1650), wzniesiony 
wedle projektu Tencalli odznacza się natomiast daleko idącą czystością kompozycji. Jego 
fasada przypomina najlepsze wzorce włoskie. Powstało wnętrze jednonawowe z kaplicami 
bocznymi, z niewysoką kopułą na żaglach. W połowie XVII wieku w Wilnie działalność 
podejmowali architekci polscy lub spolonizowani. Do wybitniejszych należy Jan Zaor, 
projektant kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu (1668 – 1675). Ten  ukształtowano jako 
monument o interesujących rozwiązaniach we wszystkich swych widokach. Dwupoziomową 
fasadę z szerokim ryzalitem flankują dwie wieże, plastycznie odcinające się od elewacji. Nawa 
poprzeczna, wychodząca znacznie poza linię korpusu, zbliża bryłę świątyni do układu 
krzyżowego. Kopulasty hełm na ośmiobocznym bębnie, zwieńczono latarnią. Godny uwagi jest 
też kościół św. Jana w Wilnie, początkami swymi sięgający XV wieku, a przerobiony w latach 
1725 – 1737 w stylu wczesnego rokoka. Wystąpiły tu liczne elementy wielokrotnie łamane, 
wrażeniowo faliste, a szczyty odznaczają się lekkością i wdziękiem. Architektura wileńska tego 
okresu promieniowała na Białoruś, Kijów, a także na Warmię i Pomorze.  

Ryc. 156, 157, 158, 159. Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie. Od lewej: fasada; wnętrze; plan; widok 
boczny. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
W pierwszych latach XVIII wieku działał w Krakowie, wykształcony w Rzymie, Kasper 

Bażanka. Pozostając pod wpływami Borrominiego, zapisał się m.in. jako utalentowany twórca 
wnętrz. W latach 1710 -1731 dokonał przebudowy średniowiecznego kościoła i klasztoru 
norbertanek w Imbramowicach. W Krakowie wzniósł jednonawowy kościół pijarów (1714 – 
1727) o bogatym i harmonijnym wnętrzu. Całość zamknęło bujne prezbiterium wyposażone w 
rzeźbę perspektywiczną i malarstwo iluzjonistyczne. Imponującą, płaską fasadę obiektu, z 
lekko ruchliwym, wytwornym szczytem, po mistrzowsku zamykającą perspektywę ul. Św. 
Jana, wykonał do roku 1759 Franciszek Placidi (1710 – 1782). Dziełem Placidi’ego jest także 
bryła kościoła trynitarzy (później bonifratrów) w Krakowie, z giętą, borrominiowską fasadą, 
zaliczana zazwyczaj do nurtu rokokowego w architekturze sakralnej.  W kościele misjonarzy 
na krakowskim Stradomiu (1719 – 1729) powstała wedle projektu Bażanki wysoce oryginalna 
budowla, z pół cylindrycznym portykiem ujętym parą pilastrów porządku wielkiego, z 
uproszczonymi korynckimi głowicami. Pozostawała ona pod pewnymi wpływami rzymskimi 
architektury świeckiej i sakralnej. We wnętrzu projektant zastosował system luster 
podświetlających całość światłem odbitym z wysoko umieszczonych, niewidocznych okien. 
Warto w tym miejscu podkreślić, że większość kościołów barokowych stawała w pierzejach 
ulic lub na niewielkich placykach, tworząc charakterystyczne efekty światłocieniowe i 
scenograficzne w krajobrazie miasta.   
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Ryc. 160, 161, 162, 163. Późno barokowa architektura sakralna w Krakowie. Od lewej: fasada kościoła pijarów; 
wnętrze (ołtarz główny i malarstwo iluzjonistyczne); fasada kościoła misjonarzy; fasada kościoła trynitarzy. Ryc. 

161 skopiowana z INTERNETU; pozostałe, fot. Anna Mitkowska, 2004 
 

Znakomitym przykładem bujnego baroku śląskiego pozostaje kościół NMP cystersów 
Krzeszowie (1728 – 1735) wzniesiony przez anonimowego twórcę z kręgu artystycznego 
Dientzenhoferów. Powstał tu ogromny kościół z nawą długości 77 m, typu jezuickiego, z 
emporami, z niezmiernie bogatym wystrojem rokokowym. Fasadzie, mocno sfalowanej, 
nadano kształt dwuwieżowy. Za prezbiterium zbudowano dwuprzęsłowe mauzoleum Piastów 
świdnickich (1735 – 1747), nakryte kopułkami na żaglach. W podobnym okresie (1689 – 1751) 
wzniesiono w Legnickim Polu kościół autorstwa Kiliana Dientzenhofera, o rozplanowaniu 
eliptycznym, ze sklepieniem ozdobionym malarstwem iluzjonistycznym . 

Ryc. 164, 165, 166, 167. Architektura barokowa na Śląsku. Od lewej: Krzeszów, fragment organów; Krzeszów, 
środkowa część fasady; Krzeszów, fragment fasady, fasada kościoła w Legnickim Polu. Fotografie z Krzeszowa, 

[z:] Henryk Dziurla, Krzeszów, Wrocław… 1974; po148, s. il. 65; obwoluta; il. 16. Ryc. 167 skopiowana  

z INTERNETU 

 
W latach 1700 – 1760 powstawało wiele kościołów centralno-podłużnych, o 

eliptycznym (lub wielobocznym) zarysie nawy głównej. Wedle takiego schematu powstał 
kościół Św. Krzyża w Lesznie (Ferrari, 1707). Rytuał protestancki chętnie wprowadzał empory. 
Kameduli na Bielanach w Warszawie zagospodarowali kościół na planie wydłużonego 
ośmioboku, z przylegającymi czterema kaplicami. Ostatecznie powstał kształt wydłużonego 
krzyża greckiego. Zaznaczyły się tu wpływy austriackie i weneckie. Wnętrze nakryto 
sklepieniem żaglastym. Fasadę uformowano z dwoma wielkimi kolumnami flankującymi 
wejście w ryzalicie czołowym. Kilka interesujących obiektów powstało na Lubelszczyźnie. 
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Ryc. 168, 169, 170. Rozplanowania kościołów centralno-podłużnych. Od lewej: Leszno, kościół Św. Krzyża; 
Warszawa, Bielany, kościół kamedułów; Chełm, kościół NMP. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 389,  

ryc. 845 - 847 
 
Znaczącą grupę architektury późnego baroku stanowią kościoły powstające na 

kresach południowo-wschodnich. Jan de Witte (1710 – 1785) wzniósł dominikański kościół 
Bożego Ciała we Lwowie (1745 – 1764), zbliżony w dyspozycji przestrzennej do kościoła św. 
Karola Boromeusza we Wiedniu. Zwieńczony on został śmiałą kopułą elipsoidalną, na 
wysokim bębnie. Wnętrze uzyskało charakter strzelisty, a bryła znaczną monumentalność. 
August Fryderyk Moszyński (1731 – 1786), zbudował około 1770 roku dwuwieżowy 
dominikański kościół św. Anny w Tarnopolu, porównywalny w swym eliptycznym planie do 
kościoła NMP w Chełmie. Nawy boczne są tu niższe od centralnej, nakryte sklepieniem 
nieckowym z lunetami, z malarstwem iluzjonistycznym. Jego autorstwa jest też parafialny 
kościół w Mikulińcach w rejonie Tarnopola (ok. 1761), o bazylikowym układzie z obejściem 
półkolistym i efektownej, giętej fasadzie, spiętrzonej dwukondygnacyjną wieżą. Bernard 
Meretyn (Meretini) zbudował w latach 1744 – 1763 cerkiew metropolitarną św. Jura we 
Lwowie. Jest to budowla pięciokopułowa, z kolistą nawą centralną przechodząca w bęben i 
kopułę. Monumentalna bryła zyskała zdobienia kartuszami, wazonami, i rzeźbą figuralną. 
Całość usytuowano na wzgórzu,  w otoczeniu ogrodowym. Meretyn zbudował także ratusz w 
Buczaczu (ok 1750), z dwukondygnacyjną wieżą. Twórca łączył w swych dziełach 
borrominiowską zasadę zespalania sferycznych przeciwstawnych powierzchni z rokokową 
ozdobnością detalu.  

Ryc. 171, 172, 173, 174, 175, 176. Architektura barokowa kresów południowo-wschodnich. Od lewej: plan i bryła 
kościoła Bożego Ciała we Lwowie;  plan i fasada kościoła parafialnego w Mikulińcach; plan katedry św. Jura we 

Lwowie; bryła ratusza w Buczaczu. Rysunki, [z:] Broniewski, op. cit., s. 390 nn, ryc. 848, 849, 851 - 854 
 

W Krakowie, oprócz omówionych już kościołów św. Piotra i Pawła, kamedułów na 
Bielanach, pijarów, misjonarzy na Stradomiu, trynitarzy na Kazimierzu, powstało wiele jeszcze 
świątyń barokowych, często stanowiących odbudowę zniszczonych potopem szwedzkim 
obiektów gotyckich.  Wśród ważniejszych wymienić należy kościół Nawiedzenia NMP 
karmelitów na Piasku. Ten, powstały z fundacji Władysława Hermana w 1087 roku, 
przebudowany dla karmelitów po 1397 roku, zniszczony został oblężeniem szwedzkim. Nowa 
budowla (1679) uzyskała kształt, a zwłaszcza fasadę nawiązującą do typu il Gesù. Powstała 
efektowna, ruchliwa bryła, z zachowaniem murów gotyckich. We wnętrzu bogato zdobionym 
urządzono kaplicę MB Piaskowej z cudownym obrazem Maryjnym typu Salus Populi Romani 
(Matki Bożej Śnieżnej). Na zewnątrz, z boku znajduje się blok kamienny ze „stopką” królowej 
Jadwigi. Atrakcyjnie prezentuje się kościół św. Floriana, przy ul. Warszawskiej 16. Istniejący 
od końca XII wieku, wzniesiony został dla przechowywania relikwii św. Floriana, 
podarowanych przez papieża Lucjusza III. Pierwotnie romański, później gotycki, w obecnej 
postaci barokowy, pochodzi z 2 połowy XVII wieku. Posiada dwuwieżową fasadę z kruchtą 
wejściową. Do grupy odbudowanych ze zniszczeń szwedzkich należy też dwuwieżowy kościół 
bernardynów usytuowany u stóp Wawelu. Stanowi on przykład harmonijnego, stonowanego 
baroku, zmierzającego do surowości architektury franciszkańskiej. Imponująco prezentuje się 
klasztorny kościół paulinów na Skałce. Dwuwieżowy, dwupoziomowy, z bogatym mocno 
kontrastującym wyposażeniem, w kształtach barokowych powstał na świątyni romańskiej 
poświęconej kultowi św. Stanisława biskupa, męczennika, patrona Polski. W obecnej postaci 
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pochodzi z XVII wieku (architektci: Jerzy Müntzer i Antoni Solari). W krypcie zasłużonych 
pochowani są m.in. Długosz, Pol, Kraszewski, Siemiradzki, Wyspiański, Miłosz. Do kościoła 
Mariackiego dobudowano okazałą, finezyjnie zakomponowaną kryptę wejściową (1756), która 
wedle poglądów Jana Samka stanowi jedną z najatrakcyjniejszych w Europie „kopii” 
jerozolimskiej kaplicy Grobu Pańskiego. Wnętrza  kościoła zyskały wystrój rokokowy, 
zniszczony w końcu XIX wieku.  

Ryc. 177, 178, 179, 180, 181, 182. Barokowa architektura sakralna Krakowa. Od lewej: kościół karmelitów na 
Piasku, fasada; ołtarz we wnętrzu kościoła karmelitów na Piasku; fasada kościoła św. Floriana; fasada kościoła 

bernardynów; bryła kościoła paulinów na Skałce; krypta wejściowa kościoła Mariackiego.  
Fot. Anna Mitkowska, 2004 

 
Wiele innych jeszcze kościołów Krakowa zyskało kształty barokowe. Są to m.in.: 

wyposażenie wnętrza kościoła Bożego Ciała; ingerencje we wnętrza katedry na Wawelu; 
fasada kościoła św. Jana (1 połowa XVII w.); XVII –wieczna przebudowa kościoła św. 
Wojciecha; kościół św. Józefa (bernardynek, 1 połowa XVII w.); kościół św. Marcina, przy ul 
Grodzkiej 62; kościół św. Agnieszki (garnizonowy) z 1 połowy XVII w.; kościół kapucynów z 
przełomu XVII/XVIII w.; kościół św. Łazarza (typ il Gesù), przy ul. Kopernika 17; kościół św. 
Mikołaja przy ul. Kopernika 9; kościół NMP na Gródku; kościół św. Norberta przy ul. Wiślnej 
11; kościół  norbertanek na Salwatorze; kaplica św. Małgorzaty na Salwatorze (drewniana); 
kościół św. Tomasza, duchaczek; kościół wizytek (arch. Franciszek Solari, 1682 – 1695); 
barokowe przebudowy kościoła św. Salwatora (1662 – 1673); przebudowy kościoła 
benedyktynów w Tyńcu. 

Ryc. 183, 184, 185, 186, 187, 188. Barokowa architektura sakralna Krakowa. Od lewej: wnętrze kościoła Bożego 
Ciała; fasada kościoła św. Jana; portal kościoła św. Wojciecha; widok na kościół św. Józefa (zamknięcie 

perspektywiczne); bryła kościoła św. Mikołaja; fasada kościoła wizytek. Fot. Anna Mitkowska, 2004 
 

Obok architektury sakralnej w początku XVIII wieku rozwijało się świeckie budownictwo 
pałacowe. Powstały obiekty w duchu francusko-saskim, zgodnie z prądami biegnącymi przez 
Drezno z Wersalu. Pałacom warszawskim: Mniszków (od 1714) i Branickich nadano kształty 
litery „U”. Podobne uformowanie zyskały pałace Grodzkich, Czapskich, Radziwiłłów. 
Szczególną pozycję zyskał pałac Branickich w Białymstoku (1728 – 1771), nazywany 
Wersalem podlaskim. Obiekt skomponowano ze znacznym zróżnicowaniem brył. 
Dwukondygnacyjne skrzydła boczne przechodzą w kolumnady zwieńczone attyką. Pałac 
właściwy, trójkondygnacyjny, wzbogacono o skrzydła boczne łączące się z kolumnadą pod 
kątem prostym. Dziedziniec główny ujęto dwoma wyrazistymi ramionami. Za pałacem rozciąga 
się kompozycja ogrodowa. Autorem dzieła był zapewne Jan Zygmunt Deybel, architekt 
warszawski. Bardziej „rokokowy” w wystroju fasad jest pałac Potockich w Radzyniu 
Podlaskim (1740 – 1758), autorstwa Józefa Fontany i jego syna Jakuba, z trójosiowymi 
dojazdami z frontu, z pięknym geometrycznym, francuskim ogrodem w głębi. W ogóle ogrody 
stały się integralną częścią rezydencji magnackich i zamożniejszych dworów szlacheckich. 
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Główną oś ogrodu wiązano z symetryczną bryłą pałacową, a w części zasadniczej ogrodu 
stosowano układy wachlarzowe, krzyżowe lub gwiaździste. Do ważniejszych kompozycji 
należą ogrody w Wilanowie, Nieborowie, Wysocku, Bieżuniu i Rzeszowie. 

Ryc. 189, 190, 191. Pałace barokowe. Od lewej: elewacja ogrodowa pałacu Branickich w Białymstoku; środkowa 
część fasady korpusu głównego pałacu Branickich w Białymstoku; widok ogólny pałacu Potockich w Radzyniu 

Podlaskim. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Wiele istniejących już pałaców ulegało barokowym przebudowom, w tym wnętrza 

wawelskie i Zamek w Warszawie. Na szczególną uwagę zasługuje pałac Bielińskich 
przebudowany na pałac Saski. Powstał ogromny kompleks architektoniczno-ogrodowy (arch. 
Pöppelmann), rozpoczynający się przy Krakowskim Przedmieściu wielkim dziedzińcem 
(późniejszy Plac Saski), dalej z dziedzińcem paradnym (cour d’honneur) i z właściwym 
pałacem w głębi. Główna aleja parku biegła przez Żelazną Bramę, rozszerzając się 
wachlarzowo. Całość „Osi Saskiej” miała około półtora kilometra długości (por. rozdz. VI.7, s. 
405 n). W wielu miastach znaczniejsze rody kupieckie przybudowywały swoje kamienice, 
nadając fasadom i wnętrzom kształty barokowe. 

Na Śląsku barok wszedł do architektury dopiero po wojnie trzydziestoletniej (1618 – 
1648). Wiele kamienic przeobrażano w duchu spokojnego, surowego baroku. Od połowy XVIII 
wieku powracały do znaczenia dawne zamożne klasztory, odbudowując z przepychem swoje 
siedziby. Były to klasztory cysterskie i benedyktyńskie w: Henrykowie, Lubiążu, Krzeszowie, 
Trzebnicy, Legnickim Polu. Także jezuici wznosili obszerne, monumentalne klasztory i kolegia, 
m.in. w: Legnicy, Głogowie, Kłodzku. We Wrocławiu pod koniec XVII wieku powstała cała 
dzielnica jezuicka, na trójkątnym obszarze pomiędzy Odrą a północnym obrzeżem miasta. 
Wzniesiono tam kościół św. Macieja, a obok gmach Akademii (uniwersytetu) ze słynną aula 
Leopoldina. Na wschód od dzielnicy jezuickiej zbudowano klasztor zakonu rycerskiego 
Szpitalników z Czerwoną Gwiazdą (obecnie Biblioteka Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich).  

Ryc. 192, 193, 194. Aula Leopoldina we Wrocławiu. Od lewej: widok ogólny; freski sufitu; widok na podium. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
5. Nurt rokokowy 

Jak już wielokrotnie wspominano, w ramach epoki baroku rozwinął się nurt rokowy, 
często splatający się nierozerwalnie z samym barokiem (por. s. 380). Ogólnie przyjmuje się 
jego występowanie na lata 1720 – 1790. Mówiąc szerzej mieliśmy do czynienia z tendencjami 
stylowymi współistniejącymi z późnym barokiem, klasycyzmem, protoromantyzmem, 
sentymentalizmem. Przez wielu badaczy rokoko uważane jest za ostatnią fazę baroku. W 
istocie była to postawa estetyczno-kulturalna, jedna z wielu w XVIII wieku. Bazowała na 
odejściu od sztywnego ceremoniału, zastąpionego przez swobodne, bujne życie towarzyskie i 
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intymną rozrywkę. Wyróżnikami tej dworskiej kultury wytworzonej ok. 1720 roku we Francji 
były: zmysłowość, erotyzm, wyrafinowany smak artystyczny, dążenie do komfortu, 
sentymentalna nastrojowość. U początków stylistyki rokoka znalazł się tzw. styl regencji Filipa 
Orleańskiego (1715 – 1723), z lżejszymi proporcjami, większą swobodą i dekoracyjnością. 
Pełny rozwój nastąpił w czasach Ludwika XV, rozpowszechniając się na wiele krajów 
europejskich, w tym Prusy, Bawarię, Austrię, Czechy, Śląsk, Saksonie, Polskę, Rosję. Sam 
termin pochodzi od słowa rocaille oznaczającego sztukateryjny motyw muszli. Wedle 
poglądów Glancey (Historia architektury, 2002, s. 88) rokoko było marzycielskim rozwinięciem 
baroku w jego najbardziej cukierkowatej postaci, ostatnim „szerokim gestem” coraz bardziej 
fantastycznej i kapryśnej architektury, która wkrótce miała „paść ofiarą” akademicko 
poprawnego (neo)klasycyzmu. Równocześnie Glancey podkreśla, że już w I w. po Chrystusie 
architekturę rzymską przenikał duch dekoracyjności porównywalny z wiele stuleci późniejszym 
rokokiem. 

Architektura rokoka skupiała się na dekorowaniu wnętrz, przy zachowywaniu 
zazwyczaj tradycyjnych form klasycyzujących lub późno barokowych, z giętymi sferycznie 
fasadami. Skala obiektów była zazwyczaj kameralna. Wznoszono pałace miejskie (hȏtels), 
wille i pawilony parkowe, także (choć raczej sporadycznie) kościoły. Ściany wnętrz dzielono 
na pola z zastosowaniem linii falistych lub łuków odcinkowych. Ich ramy ujmowano w 
fantazyjne, często asymetryczne, drobne ornamenty. Dążono do płaskości, 
„odmaterializowania” i wrażenia przezroczystości ścian. Stosowano charakterystyczną, jasną 
i pastelową kolorystykę. Do wnętrz wprowadzano sztukaterie, lustra, boazerie, złocenia 
malarskie i reliefowe, gobeliny, jasne tkaniny obiciowe. W ornamentyce dominował 
wspomniany motyw rocaille. Stosowano też kogucie grzebienie i płomienie, komponowane 
fantazyjnie i swobodnie, z niespokojnymi wygięciami, falistymi i asymetrycznymi. Częste też 
były motywy kwiatów, wodorostów, girland, wici roślinnych, także emblematy pastoralne i 
erotyczne oraz egzotyczne, m.in. chińskie i japońskie (patrz też, s. 376, ryc. 104 – 108). 

Ryc. 195, 196, 197. Przykłady architektury rokokowej. Od lewej: wnętrze bazyliki St. Theodor und Alexander  
w Ottobeuren; fasada Helbling Haus w Innsbrucku; ozdobne kraty na Placu Stanisława w Nancy. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU (ryc. 197, fot. A. Pieńkos) 

 
6. Barok franciszkański 

 
Barok w tradycji europejskiej, w tym między innymi w architekturze, kojarzony jest, jak 

już wielokrotnie wykazywano, z mocno rozbudowanymi, dynamicznymi formami. Są one 
wprawdzie kontynuacją renesansowych klasycznych, harmonijnych kompozycji stosujących 
kanony twórcze osadzone w antycznych porządkach, lecz osiągają najwyższy chyba wśród 
wszystkich wielkich stylów sztuki stopień nagromadzenia w jednej kubaturze, zarówno w jej 
wnętrzu jak i na zewnątrz, niespokojnej ozdobności oraz obligatoryjnego wręcz przepychu i 
bogactwa. W takim kontekście szczególne miejsce zajmuje fenomen barokowej architektury 
franciszkańskiej realizującej konsekwentnie postawy zapisanego w regule zakonnej 
ubóstwa. Powstają obiekty powściągliwością formy i zdobnictwa pozornie przeczące 
podstawowym założeniom kompozycji barokowej, a jednak należące bezsprzecznie do tego 
właśnie nurtu stylowego. Zjawisko to jest tym bardziej godne odnotowania, że właśnie epoka 
baroku przyniosła intensywniejsze ożywienie budowlane w zgromadzeniach franciszkańskich, 
głównie reformackich działających na terenach Polski. Reformaci wyrośli w Polsce i w innych 
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krajach w ramach licznych ruchów reformistycznych ze zgromadzeń obserwantów (w Polsce 
bernardyni) w okresie XVI/XVII wieku  i działali nieprzerwanie do końca XIX wieku. 

Ryc. 198, 199, 200, 201, 202. Barokowa architektura franciszkańska. Od lewej: klasztor i kościół oo. kapucynów 
w Krakowie, z ogrodzonym placykiem wejściowym; fragment barokowej kubatury klasztoru oo. reformatów  

w Pilicy – Biskupicach (diecezja sosnowiecka) z przylegającym do niej kościołem – sanktuarium Matki Bożej 
Śnieżnej; masywne przypory ścian kompleksu kościelno-klasztornego reformatów na Górze Świętej Anny (Śląsk 

Opolski); masywne przypory ścian klasztornych reformackiego barokowego kompleksu architektonicznego  
w Pilicy – Biskupicach; sygnaturka barokowego kościoła reformackiego w Pilicy – Biskupicach. Fot. Anna 

Mitkowska, 2004, 2005 

 
Prezentowane tu rozważania stanowią wstępny, szkicowy etap szerzej pomyślanej 

pracy badawczej Katarzyny Hodor, w której analizowane będą obiekty franciszkańskie w 
możliwie kompletnym zestawieniu, a rozpatrywane z  punktu widzenia ich konsekwencji 
krajobrazowych. Obecnie, pewne szkicowe ustalenia oparte będą na wybranej (na razie 
wyrywkowej) grupie zespołów kościelno-klasztornych, z uwzględnieniem niektórych tylko 
regionów naszego kraju, m.in.: Małopolski, Kielecczyzny, Górnego Śląska, Warmii i Mazur, 
Pomorza Gdańskiego, Bieszczadów. W pierwszym rzędzie brane będą pod uwagę obiekty 
franciszkanów-reformatów, stanowiące zwartą i wyrazistą grupę architektoniczną, a w 
najpełniejszym stopniu realizujące koncepcje budowli kościelnych i klasztornych łączących w 
sobie prostotę rozwiązań kubaturowych z wdziękiem uzyskiwanych efektów krajobrazowych. 
W zakresie zagadnień ogrodowych i pejzażowych pojawiać się będą jednak również 
odniesienia do obiektów wznoszonych przez kapucynów, architektonicznie bliskich 
reformatom.   

Przywoływane będą również przykłady bernardyńskie, stanowiące w ramach 
architektury franciszkańskiej grupę tylko częściowo porównywalną z reformacką, bo ogólnie 
wiązaną wprawdzie z poszanowaniem wskazań ubóstwa, ale ostatecznie niemalże 
przeciwstawną ascetycznym zasadom reformackiego budownictwa sakralnego, a więc bliższą 
wyrafinowanemu sakralnemu barokowi rzymskiemu (patrz, ryc. 226). Trzeba tu z całym 
naciskiem podkreślić, iż właśnie bernardyńskie świątynie zachowując powściągliwość 
formalną osiągnęły jednak poziom artystyczny stawiający te budowle w rzędzie lepszych 
przykładów polskiej barokowej architektury sakralnej, z dość bogatym, a nade wszystko 
starannym i profesjonalnym detalem architektonicznym ich fasad (patrz, ryc. 227). 
Znakomitymi przykładami takiego zjawiska stały się bernardyńskie świątynie prowincji 
małopolskiej: w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej (bazylika pw. Matki Bożej Anielskiej i 
kościół Grobu Matki Bożej w Brodach). W oczywisty sposób, łącząc wymogi barokowej 
ozdobności z franciszkańskim ubóstwem, w wymienionych tu obiektach uzyskano dzieła 
mieszczące się w kategorii jednego z dwóch głównych nurtów architektury barokowej: 
spokojnej, klasycyzującej, odznaczającej się starannością i finezją detalu architektonicznego. 

Ryc. 203, 204, 205, 206, 207. Barok franciszkański. Od lewej: mur graniczny z ozdobną bramką kompleksu 
kościelno-klasztornego oo. reformatów w Wieliczce; fragment muru granicznego z bramką, pełniącą również 

kompozycyjną funkcję okna widokowego wiążącego obiekt z odległymi krajobrazami, sanktuarium kalwaryjskie na 
Górze Świętej Anny; kruchta wejściowa kościoła reformackiego w Pilicy – Biskupicach; podcień arkadowy  

w murze granicznym kompleksu kościelno-klasztornego oo. bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej,  
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z rozmieszczonymi wewnątrz stacjami Drogi Krzyżowej; stacje Drogi Krzyżowej na murze okalającym dziedziniec 
reprezentacyjny przed fasadą kościoła reformackiego w Pilicy – Biskupicach. Ryc. 203, fot. Katarzyna Hodor 

2005; pozostałe, fot. Anna Mitkowska, 2005 

 
Kompleksy architektoniczne zakonów św. Franciszka z Asyżu, składające się z bryły  

kościoła właściwego i zespolonych z nim kubatur klasztornych, rozpowszechniły się na 
naszych terenach już w średniowieczu, głównie w XIII/XIV w. uzyskując wtedy formy 
zazwyczaj gotyckie, często wznoszone na fundamentach i szczątkach ścian romańskich (np. 
franciszkanie w Krakowie). Budownictwo franciszkańskie, w sposób charakterystyczny dla 
architektury polskiej stopniowo od stylistyki gotyckiej przechodziło najczęściej wprost do 
rozwiązań barokowych, z pominięciem renesansu. Polski barok franciszkański, w tym głównie 
reformacki wypracował charakterystyczny typ architektury sakralno-użytkowej tj. kościelno-
klasztornej, odznaczający się logiką i prostotą konstrukcji i dyspozycji przestrzennej bryły, 
lapidarnością detalu architektonicznego stosowanego głównie w fasadach oraz  
powściągliwością i prostotą wyposażenia wnętrz. Szczegółowe badania dotyczące 
architektury reformackiej, jej genezy i rozwoju, w kontekście uwarunkowań wynikających ze 
ślubów ubóstwa od lat prowadzi o. Adam Jan Błachut OFM. Opublikował on kilka znaczących 
dla tematu rozpraw, które nie będą tu wymieniane. Budowle kościelne, zazwyczaj drobne w 
bryle zewnętrznej, bez wieżowe, wieńczone były jedynie barokową sygnaturką. W dyspozycji 
wnętrza przyjmowano układ jednonawowy, poszerzony jednostronnym lub dwustronnym 
rzędem kameralnych płytkich kaplic, dających wrażenie rozbudowania wnętrza o nawy boczne 
(to rozwiązanie porównywalne jest z barokowym modelem jezuickim typu il Gesù). 

Nie wnikając głębiej w drobiazgowe omówienia architektoniczne, tutaj wyartykułujemy 
jedynie kilka cech, które wpływają w wyraźny sposób na krajobrazowe oddziaływanie kubatur 
franciszkańskich (w tym reformackich). Szczególnie fascynujące jest np. wyraźnie widoczne 
kultywowanie tradycyjnych przyjętych w poprzednich wiekach modeli kompozycyjnych, a więc 
nawiązujących w układzie przestrzennym oraz detalu do romanizmu i gotyku. Mamy więc 
kompleksy kubaturowe o wyraźnie widocznej hierarchizacji brył cząstkowych konstruujących 
zespoły kościelno-klasztorne (istotnej w odległych widokach panoramicznych), o proporcjach 
na ogół przysadzistych, z wyraźnie rysującą się kubicznością brył. Kubiczność ta budowana 
jest obligatoryjnymi składnikami kościoła: nawą,  niewielkim prezbiterium, sygnaturką, kruchtą 
wejściową oraz solidnym, często zadaszonym  murem granicznym, przełamywanym 
ozdobnymi bramkami. Masywność ścian podkreślana jest systemami mocno rozbudowanych 
szkarp – przypór wzmacniających konstrukcję ścian zewnętrznych determinujących klimat 
kompozycyjny obiektu (por. ryc. 199 – 201). Detal architektoniczny fasad, skromny, utrzymuje 
się jednak w stylistyce generalnie mieszczącej się w kategoriach mocno uproszczonych, ale 
wyrazistych form  antycznych (tympanony, gzymsy, kapitele kolumn i pilastrów, lizeny). Efekty 
takie widoczne są zarówno w obiektach początkowo gotyckich, później przebudowanych w 
duchu barokowym (np. sanktuarium franciszkańskie na Górze Świętej Anny, czy w kościele w 
Kazimierzu Dolnym), jak również w budowlach wznoszonych po raz pierwszy w konkretnych 
lokalizacjach dopiero w epoce baroku (np. sanktuarium franciszkanów - reformatów w Pilicy -
Biskupicach, kościół Grobu Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej – Brodach, czy w 
kościołach reformackich w Kętach i w Wieliczce). 

 

Ryc. 208, 209, 210, 211, 212. Franciszkańska (klasztorna) architektura barokowa. Od lewej: wirydarz klasztoru 
oo. franciszkanów – reformatów na Górze Świętej Anny; korytarz wewnętrzny klasztoru oo. reformatów na Górze 

Świętej Anny; fragment wewnętrznego korytarza klasztoru oo. reformatów w Pilicy – Biskupicach; fragment 
fasady kościoła kapucynów w Krakowie z bramką wprowadzającą na dziedziniec wejściowy; detal klasztoru 

kapucynów w Krakowie z barokową kamienną figurą. Fot. Anna Mitkowska, 2005 
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Kultywowanie tradycji średniowiecznych widoczne jest również we wspomnianym już 
zespalaniu w jednorodny kompleks budowlany samej świątyni ze ściśle do niej przylegającą 
bryłą budynku klasztornego. We wnętrzu zabudowy klasztornej powstawał wirydarz, a ściana 
kościoła stanowiła jeden z 4 boków zabudowy okalającej wirydarz. Ze względów klimatycznych 
obejście wewnętrzne, pełniące rolę korytarza klasztornego nie posiadało arkadowo-
kolumnowych otwarć na ogród, lecz było zamknięte murowanymi ścianami z wertykalnie na 
ogół uformowanymi oknami dającymi wgląd  z wnętrza klasztoru na kameralną kompozycję 
roślinną. Całość kompleksu kościelno-klasztornego poszerzano o niezbędne obiekty 
gospodarcze i ogrody użytkowe: sady, warzywniki.  Zespół klasztorny otaczano wysokim 
murem nawiązując wprost do średniowiecznej ogrodowej tradycji hortus conclusus (ogrodu 
zamkniętego). Założenia kościelno-klasztorne dopełniano kameralnymi, dziedzińcami 
reprezentacyjnymi urządzanymi przed kruchtą wejściową wysuniętą przed fasadę kościoła, a 
otoczonymi wysokim murem. W licu tych murów, wewnątrz dziedzińca, najczęściej w 
specjalnie przygotowanych wnękach, urządzano stacje Drogi Krzyżowej, stanowiące 
najbardziej kameralne przykłady fundacji kalwaryjskich (a więc plenerowych stacji Pasyjnych). 
Omawiane tu obiekty, rozpatrywane z punktu widzenia jakości architektury, a zwłaszcza jej 
detalu – pozornie nie wytrzymują konkurencji z wieloma innymi świątyniami barokowymi, 
wydają się być zazwyczaj (z nielicznymi wyjątkami) reprezentantem dzieł architektonicznych 
miernej wartości artystycznej. Tymczasem można zaryzykować stwierdzenie, że stanowią one 
bardzo interesujący, choć specyficzny nurt architektury barkowej. Chodzi tu mianowicie o 
przeniesienie punktu ciężkości efektów kompozycyjnych z samych kubatur, a zwłaszcza ich 
detalu na kształt krajobrazów lokalnych, kreowanych i dowartościowywanych kompleksami 
franciszkańskimi. 

Ryc. 213, 214, 215, 216, 217. Barokowa architektura reformacka. Od lewej: kompleks kościelno-klasztorny oo. 
reformatów w Krakowie, stanowiący fragment ciasnej miejskiej zabudowy ul. Reformackiej; wnętrze miejskie 

skonstruowane z zastosowaniem barokowych efektów scenograficznych w postaci dwóch placyków 
przedzielonych ogrodzeniem z bramką; stacje Drogi Krzyżowej (kalwaria) urządzone w ścianach placyku 

uformowanego na przeciw fasady kościoła reformackiego w Krakowie; barokowe efekty scenograficzne w kalwarii 
przy klasztorze oo. reformatów w Krakowie, z zastosowaniem lustrzanego odbicia; scenografia wnętrza 

urbanistycznego ul. Reformackiej w Krakowie związana z kompozycją kalwaryjską. Fot. Anna Mitkowska, 2004 
 

W ramach rozpatrywanych obiektów, takich jak reformaci w: Wieliczce, Kętach, na 
Górze Św. Anny, w Wejherowie, Warszawie, Bieczu, Zakliczynie,  w Łąkach Miejskich (Nowe 
Miasto), Dzierzgoniu, Pilicy-Biskupicach, Pińczowie-Mirowie, wyodrębnić można trzy główne 
nurty (z pominięciem na razie ruchu kalwaryjskiego) pozytywnego, fascynującego i często 
perfekcyjnego oddziaływania franciszkańskich kubatur na najbliższe i dalsze otoczenie 
krajobrazowe. Po pierwsze, zwłaszcza w kontekście zabudowy miejskiej (tzw. krajobrazy 
miejskie) bardzo prostymi sposobami, obiekty te swoimi częściami składowymi budują 
zaskakujące rozwiązania kompozycyjne w postaci tzw. efektów scenograficznych i 
iluzjonistycznych w bardzo wysokim stopniu podnoszących jakość wnętrz urbanistycznych.  Z 
sytuacją taką mamy m.in. do czynienia na ulicy Reformackiej w Krakowie (kościół i klasztor 
franciszkanów-reformatów) i w otoczeniu kościoła i klasztoru kapucynów w Krakowie (ul. 
Loretańska i Kapucyńska). W obu przypadkach niewielkie reprezentacyjne placyki wejściowe 
tworzą mistrzowsko uformowane wnętrza urbanistyczne, które wtłoczone w ciasną zabudowę 
miejską dają poczucie oddechu przestrzennego zachęcającego do zatrzymania się przed 
fasadą i bramą kościoła. Tworzą one równocześnie niezbędny dystans pozwalający na 
ogarnięcie wzrokiem kubaturowej całości kompleksu architektonicznego.  

Drugi efekt kompozycyjny budowany kompleksami franciszkańskimi dotyczy bardziej 
tzw. krajobrazów otwartych (i zielonych), kiedy to zespół brył kościoła i klasztoru uzyskuje 
rangę formalnego i treściowego znaku krajobrazowego, tj., akcentu  a nawet dominanty. 
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Wartością naczelną tych obiektów pozostaje harmonijne wpisanie nowej bryły sakralnej w 
ukształtowanie i pokrycie zastanego krajobrazu, z widocznym poszanowaniem tradycji miejsca 
(genius loci).  Opisywane tu zjawisko krajobrazowe towarzyszy na ogół franciszkańskim 
sanktuariom pielgrzymkowym (często kalwaryjskim). W zależności od lokalnych uwarunkowań 
topograficznych pojawia się w widokach panoramicznych zwarta bryła kościelno-klasztorna 
dominująca nad okolicą, nawet w bardzo rozległym dystansie, tak jak ma to miejsce na Górze 
Świętej Anny, w Kalwarii Zebrzydowskiej (bernardyni), czy w Pilicy–Biskupicach (reformaci). 
W innych lokalizacjach staje się ona jednym z wielu akcentów kompozycyjnych (kościoły 
reformackie w Kętach, czy w Wejherowie). Zawsze jednak stanowi istotny znak formalny, a 
zwłaszcza treściowy, kierujący myśli obserwatora ku sprawom boskim jako nadrzędnym nad 
problemami codziennego życia ludzkiego na ziemi. Wspomnijmy na marginesie, iż 
perfekcyjność kompozycyjną w tym zakresie, docenianą w skali ogólnoświatowej, uzyskało 
XVIII –wieczne (1722 r.) barokowe sanktuarium kalwaryjskie Bom Jesus w Braga (Portugalia), 
w którym skromny niewielki kościółek pielgrzymkowy stał się kulminacją zespołu 
kalwaryjskiego, a to za sprawą efektu scenograficznego (teatralnego) uzyskanego 
poprowadzeniem na stoku wzgórza gigantycznego ciągu schodów terenowych 
przełamywanych licznymi tarasami. Podobny efekt scenograficzny, choć zdecydowanie 
skromniejszy niż w Braga uzyskano na Górze Świętej Anny, gdzie kompleks kościelno-
klasztorny podbudowano ciągiem kilkudziesięciu schodów terenowych. 

Ryc. 218, 219, 220, 221, 222. Efekty scenograficzno-krajobrazowe kompleksów franciszkańskich. Od lewej: 
dominanta krajobrazowa i treściowa w postaci kompleksu kościelno-klasztornego oo. franciszkanów – reformatów 
na Górze Świętej Anny; klasztor reformacki w Wejherowie jako akcent formalno-treściowy Kalwarii Kaszubskiej; 

kompleks kościelno-klasztorny oo. bernardynów Kalwarii Zebrzydowskiej, widok panoramiczny wewnątrz 
krajobrazu kalwaryjskiego; ozdobny szczyt bramki wprowadzającej w obręb kompleksu kościelno-klasztornego 
reformatów w Pilicy – Biskupicach (znak w krajobrazie); fragment ogrodów klasztornych reformatów w Pilicy – 

Biskupicach: sad z kapliczką ogrodową i fragmenty warzywnika. Ryc. 219, fot. Katarzyna Fonfara, 2003; 
pozostałe, fot. Anna Mitkowska, 2005 

 
Trzeci nurt, choć skromny to jednak wyrazisty, wiązany jest z charakterystycznym 

typem kompozycji ogrodowej w postaci barokowych franciszkańskich ogrodów użytkowych. 
Te szczególnie mocno osadzono w tradycjach średniowiecznych i wczesno renesansowych. 
Zgodnie z ogólną tendencją polskiej sztuki ogrodowej, w tym urządzania ogrodów klasztornych 
- dominują w nich proste układy kwaterowe, a zasadniczą część ogrodów zajmują sady, 
warzywniki, zielniki, czasem także szkółki materiału roślinnego. Brak natomiast wyrafinowanej 
ozdobności i bogactwa ornamentyki parterów ogrodowych, charakterystycznych dla 
ogrodowej szkoły francuskiej (barokowej).  

W konkluzji niniejszych rozważań z całym naciskiem należy podkreślić, że 
franciszkańskie kompleksy kościelno-klasztorne doby baroku, choć pozornie skromne, nie 
posiadające na ogół znaczących wartości artystycznych, to stworzyły wybitne zjawisko 
kulturowe, obok charakterystycznych form architektonicznych, ściśle związane także i ze 
świadomym kształtowaniem harmonijnych postaci krajobrazowych (co w swych rozważaniach 
podkreśla także wspominany już o. Błachut). Przetrwały one na ogół do dzisiaj w formach 
oryginalnych nie zakłóconych (lub w niewielkim stopniu zakłóconych) i jako takie wymagają 
szczególnej troski konserwatorskie, w tym także szerokiego propagowania swych wartości. Ich 
krajobrazowa ochrona w realiach dzisiejszego życia stanowi zadanie skomplikowane, a to z 
racji konieczności przestrzegania ochrony rozległych powiązań widokowych, w tym widoków 
panoramicznych oraz ekspozycji widokowej czynnej (widoki z wnętrza kompleksu na otoczenie 
krajobrazowe) i biernej (widoki panoramiczne kompleksu kościelno-klasztornego oglądane z 
odległych dystansów krajobrazowych). Ochrona taka pozostaje bardzo niepopularna w 
społeczeństwie, bo skonfrontowana z realizowaniem bieżących form gospodarki przestrzennej 
odpowiadającej na zapotrzebowanie funkcjonalne użytkowników terenów przy świątynnych 
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często bywa mocno uciążliwa a nawet drastycznie powiększająca koszty realizowania 
bieżących utylitarnych inwestycji.  (Tekst rozdziału VI.6 powtórzono z drobnymi korektami, [za:] 
Anna Mitkowska, Katarzyna Hodor, Barokowa architektura franciszkańska w krajobrazach 
Polski, [w:] „Architektura sakralna w kształtowaniu tożsamości kulturowej miejsca”, red. 
Elżbieta Przesmycka, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006, s. 311 – 318). 

Ryc. 223, 224, 225, 226, 227. Sytuacje krajobrazowe i architektoniczne kompleksów franciszkańskich  
w konfrontacji z barokiem rzymskim. Od lewej: okienko widokowe w kompleksie kościelno-klasztornym 

reformatów w Wieliczce; fragment sadu klasztornego reformatów na Górze Świętej Anny; roślinność ogrodu 
klasztornego w Pilicy – Biskupicach; fragment fasady kościoła św. Anny w Krakowie (barok rzymski); fragment 
barokowej fasady kościoła bernardyńskiego w Krakowie. Ryc. 223, fot. Katarzyna Hodor, 2005; pozostałe, fot. 

Anna Mitkowska, 2005, 2004 

 
7. Urbanistyka barokowa 

 
Urbanistyka barokowa wyrosła jako twórcza rozbudowa włoskich tendencji 

renesansowych. Z jednej strony, na zachodzie powstała rezydencja wersalska, z drugiej, na 
wschodzie Petersburg. Między tymi biegunami kulturowymi zaczęły pojawiać się liczne miasta-
rezydencje, a wiele miast istniejących ubierano w stylistykę barokową. Kształtowały się 
podwaliny miasta nowoczesnego, w którym po raz pierwszy od czasów antyku nastąpił 
świadomy splot zagadnień technicznych, budowlanych, komunikacyjnych, militarnych, 
architektonicznych i rzeźbiarskich, realizując zasadę gesamtkunstwerk (jedności sztuk). 
Powszechne stawało się komponowanie krajobrazów („wnętrz”) miejskich w splocie z 
potrzebami utylitarnymi. Dbano o proporcje wysokości zabudowań do szerokości i długości 
ulic, o zróżnicowanie rodzajów ulic, racjonalne zabudowy placów i bloków miejskich, 
wprowadzanie nawierzchni brukowych. Rangę znaczącą zyskiwały obszary i ciągi zieleni 
komponowanej, współtworzące kanwę planistyczną całych układów miejskich.  

Ryc. 228, 229, 230, 231. Włoskie miasta barokowe. Od lewej: miasto sycylijskie; Venaria Reale (Piemont); Lecce 
(Apulia), dwa zdjęcia. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
RZYM BAROKOWY 

 
Poczynając od XVI wieku dotychczasowy antyczno-średniowieczno-renesansowy 

Rzym przekształca się w miasto barokowe, a to za sprawą na szeroką skalę zakrojonych 
regulacji komunikacyjnych i kształtowania wielu wysokiej klasy artystycznej placów. Michał 
Anioł tworzy już w 1536 - 1538 roku plac na Kapitolu (piazza Campidoglio) stanowiący 
monumentalny ośrodek Rzymu papieskiego. Pod względem kompozycyjnym zadanie było 
trudne, gdyż obiekt usytuowany był na wzgórzu, ze stromymi stokami, pomiędzy budowlami 
już istniejącymi. W nawiązaniu do tradycji jeszcze gotyckich, powstał tu plac czworoboczny, w 
kształcie ściętego trójkąta równoramiennego, z wąskimi wylotami w narożnikach. Odwrócony 
od ruin Forum Romanum, skierowany został do  wnętrza dzielnicy zaludnionej, ku zachodowi. 
Pomimo kameralnych rozmiarów powstał plac potężny, monumentalny. Wnętrze jego 
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wciśnięte pomiędzy kościół Santa Maria in Aracoeli a skałę Tarpejską, rozwinęło się w wielką 
przestrzeń łączoną powiązaniami widokowymi z miastem. Główną bryłą kompleksu stał się 
pałac Senatorów, obustronnie flankowany pałacem Konserwatorów i Muzeum. Z przodu 
ograniczony został  murem oporowym z balustradą i grupami rzeźbiarskimi, skąd 
wyprowadzono osiowy ciąg schodów terenowych opadających ku miastu. Rozchylenie brył 
bocznych otwarło pole widzenia na potężną fasadę pałacu Senatorów. Wymiary placu to 68 m 
x 40 m x 54 m. Płaszczyzna podstawy placu z mocno zarysowanym eliptycznym wgłębieniem 
podkreślona została geometrycznym, gwiaździstym deseniem z jasnego marmuru. W centrum 
kompozycji ustawiono konny posąg Marka Aureliusza. Wchodząc na plac ciągiem schodów, 
obejmujemy wzrokiem widok czołowy posągu. Ten umieszczono na niewielkim cokole, z 
sylwetą jeźdźca widoczną na tle obiektów architektonicznych, i w wąskim przesmyku na tle 
nieba. Opisywany obiekt stoi na pograniczu renesansu i baroku. Widok ze schodów, z poziomu 
wejścia głównego jest spokojny, wyraziście zakreślony. Obie ściany boczne zbiegają się 
niezbyt ostro tworząc charakterystyczny skrót perspektywiczny, a owal placu poszerza go i 
koncentruje wzrok na pomniku konnym.  Obie bryły boczne, sam pałac Senatorów i panorama 
zachodnia (na miasto), a jeszcze bardziej wyloty boczne stanowią zespół (zdaniem 
Tołwińskiego, Urbanistyka, t. I, s. 280) nieporównywalnie bogatszy i w ujęciu odważniejszy, 
niż to, co spotykamy w jednolicie zabudowanych, a nieco schematycznych nieraz tworach 
późniejszego baroku. 

Ryc. 232, 233, 234. Plac na Kapitolu w Rzymie. Od lewej: rozplanowanie; widok na pomnik Marka Aureliusza; 
widok nocny „z lotu ptaka”. Ryc. 232, 233, [z:] Tadeusz Tołwiński, Urbanistyka. tom I, Budowa miasta w 

przeszłości, Warszawa 1934, s. 273, ryc. 216, z podkreśleniami autorki; s. 276, ryc. 219; ryc. 234 skopiowany  
z INTERNETU 

Ryc. 235, 236. Rozplanowanie Rzymu barokowego, całość i część centralna. Plan, [z:] Tołwiński, op. cit.,  
po s. 282, ryc. 224, z podpisami autorki 

 
W XVII wieku ulice i place Rzymu stały się widownią świetnych obchodów i zabaw, 

pozostających w związku z bogato rozwiniętym  ceremoniałem życia pałacowego. Sytuacja ta 
przyciągała wielu artystów rozwijających swą działalność i przekształcających miasto w 
jednolity niemal twór architektoniczno-urbanistyczny. W krótkim czasie przebudowywano całe 
dzielnice, powstawały nowe bryły pałacowe, a dawnym kościołom nadawano kształty 
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barokowe. Ostatecznie powstało bezprecedensowe arcydzieło urbanistyki barokowej 
osadzone w tradycjach różnych epok, z odziedziczonym po nich chaosem przestrzennym i 
zwartą zabudową rozsianą wśród wzgórz. Dla pełnej regulacji przestrzennej rozrastającego 
się stale miasta koniecznością stały się więc prostolinijne arterie komunikacyjne i jednolity, na 
szeroką skalę zakrojony plan całości. Podstawą tego nowego rozplanowania, realizowanego 
staraniem papieża Sykstusa V (pontyfikat w latach 1585 – 1590) stała się antyczna Via 
Flaminia, będąca kontynuacją wielkiego traktu idącego z północy ku Rzymowi. Dziś jest to 
Corso Umberto zakończone późniejszym, z końca XIX w., pomnikiem Wiktora Emanuela, 
pobudowanym u stóp Kapitolu. Przy przecięciu traktu z pierścieniem antycznych murów 
powstał ośrodek komunikacyjny potrójnie rozwidlony w postaci Piazza del Popolo. Ku 
wschodowi wyprowadzono Via del Babuino, przechodzącą uskokiem w Via Sistina,  ku 
zachodowi wytyczono Via di Ripetta. Owalny plac stał się wybitniejszym fragmentem Rzymu, 
będącym „drogowskazem” dla rzesz pielgrzymów, a równocześnie jednym z założeń 
urbanistycznych najczęściej naśladowanych w licznych miastach Europy i Ameryki. Na trzech 
wymienionych tu arteriach oparły się w Rzymie setki ulic i zaułków, także place i bryły 
architektoniczne. Promienisty układ urbanistyczny powtórzony został w Wersalu i w 
Petersburgu, z tym że nastąpiło tam odwrócenie porządku rzymskiego, tj. sprowadzanie (a nie 
wyprowadzanie) ulic do punktu centralnego: pałacu królewskiego w Wersalu i gmachu 
admiralicji w Petersburgu. Tak więc w obu tych wtórnych przypadkach utrzymując wzorcowy 
kształt geometryczny rozplanowania traktów, nadana została im ranga wyłącznie 
reprezentacyjna (por. s. 404 n i ryc. 282 na s. 405).  

Plac del Popolo zyskał ostatecznie wiodącą rolę funkcjonalną w kompozycji Rzymu 
barokowego, stanowiąc „wrota” dla wstępujących do miasta pielgrzymów. Samą bramę 
usytuowaną w linii antycznych murów w 1561 roku udekorował Michał Anioł, a w roku 1655 
fasadę zwróconą ku miastu ukształtował Bernini. Do bramy przylega kościół Santa Maria del 
Popolo, zbudowany w 1099, którego fasadę przebudowano u schyłku XV wieku. Stała się ona 
ważnym fragmentem ścian placu. Nad całością góruje wzgórze Pincio pokryte ogrodami i 
wzmocnione murami oporowymi. Architekt dojrzałej kompozycji placu, Domenico Fontana 
wzniósł pośrodku placu wielki obelisk granitowy, pochodzenia egipskiego, przeniesiony tu z 
Circus Maximus. Obelisk łącznie z podstawą i krzyżem mierzy 36 m wysokości. Ta wysmukła 
igła kamienna stanowi ważny znak w rozplanowaniu i krajobrazie miasta, wytyczając punkt 
zbiegu wyprowadzonych z placu trzech ulic. Wokół obelisku ukształtowano owalny plac, a u 
zbiegu promienistych ulic stanęły dwa bliźniacze kościoły: Santa Maria in Monte Santo i Santa 
Maria dei Miracoli. Świątynie te zaprojektowane przez Rainaldi’ego, wybudowane zostały 
przez Berniniego i C. Fontanę w latach 1662 – 1664. U stóp obelisku założono wodotryski 
wsparte na kilku stopniach. W samym placu półkole zachodnie zamknęły stoki wspomnianego 
Monte Pincio, z pochylniami wjazdowymi. Półkole wschodnie ograniczono rampami 
wydźwigniętymi na wysokość kilku metrów. Przestrzeń placu wyłączono w zasadzie z ruchu 
kołowego zgrupowanego jedynie w czterech kierunkach i poprowadzonego przez środek placu 
po jednej tylko linii: północ – południe. Plac ten stał się prototypem dla późniejszych, bardziej 
rozbudowanych placów gwiaździstych, gdzie osiem, dziesięć lub więcej arterii przecina się w 
ich geometrycznych środkach.  

 

Ryc. 237, 238, 239, 240. Piazza del Popolo w Rzymie. Od lewej: rozplanowanie; widoki „z lotu ptaka”; widok na 
bliźniacze kościoły. Plan, [z:] Tołwiński, op. cit., s. 285, ryc. 225, z podkreśleniami autorki. Fotografie skopiowane 

z INTERNETU 
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Wzorem wielokrotnie naśladowanym stał się również piazza Farnese wraz z pałacem 
tej samej nazwy. Zawiera on w sobie wszystkie czynniki charakterystyczne dla pałacowej 
kompozycji barokowej. Punktem wyjścia jest tu niewielki plac o charakterze jeszcze 
renesansowym, znany pod nazwą Campo di Fiore, przylegający do antycznej linii 
komunikacyjnej (Via Cappellari). Oś główna, wychodząca z promieniowego placu przebiega 
przez Via dei Baullari stanowiąc podstawową linię komunikacyjną monumentalnego 
czworoboku placu. W dalszym ciągu krzyżując się z Via Giulia i przechodząc przez Tyber, 
kończy się w ogrodach willi Farnesina na prawym brzegu rzeki, osiągając łącznie długość 
około 500 metrów. Główną bryłę architektoniczną panującą nad całym kompleksem stanowi 
czworobok pałacu Farnese, o trzech kondygnacjach, z jednolicie ukształtowaną barokową 
fasadą. Pałac wznoszono w latach 1514 - 1546, wedle projektu Antonio da Sangallo 
młodszego. Później Giacomo della Porta dodał loggię od strony ogrodu. Wymiary placu to 70 
x 45 metrów. Z obu stron osi ustawiono symetrycznie dwie fontanny z egipskiego granitu, 
pochodzące z term Caracalli. Monumentalny, zamknięty w sobie czworobok pałacu 
ukoronowany został bogatym gzymsem Michała Anioła. Pozostałe ściany placu tworzą 
niewielkie domy dwupiętrowe i trójpiętrowe, wysokością swą sięgające do połowy pierwszego 
piętra bryły pałacu, co przyczynia się do podkreślenia monumentalności samego pałacu. W 
północną ścianę placu wtopiony jest gotycki kościółek św. Brygidy, pochodzący z 1391 roku. 
Zdaniem Tołwińskiego (op. cit., s. 292) całość kompozycji placu w swej dyspozycji 
przestrzennej wykazuje duże podobieństwa do renesansowego placu św. Anuncjaty we 
Florencji. O charakterze barokowym decyduje monumentalność pałacu, który zdominował cały 
układ kompozycyjny. 

Ryc. 241, 242, 243. Piazza Farnese w Rzymie, z widokiem na fasadę pałacu Farnese (zdjęcie pośrodku). 
Fotografie skopiowane z INTERNETU. 

 
Obok piazza del Popolo i związanego z nim systemu trzech wielkich arterii na lewym 

brzegu Tybru, najważniejszy fragment prawobrzeżnego Rzymu barokowego stanowi 
kompleks bazyliki (por. rozdz. V.1, s. 307 n) i placu św. Piotra na Watykanie, rozmieszczony 
na terenach dawnych ogrodów cesarskich. Jeszcze u schyłku XVI wieku, przed wzniesieniem 
przez Madernę dzisiejszej, barokowej fasady bazyliki, przedpole świątyni było nieregularne, 
urządzone prowizorycznie, otoczone licznymi grupami niewielkich domów mieszkalnych. W 
1586 roku na osi kościoła Domenico Fontana wzniósł obelisk o łącznej wysokości (wraz z 
krzyżem) 41,25 m,  przeniesiony tu z dawnego cyrku antycznego. Wielkie przedsięwzięcie 
architektoniczne w obiekcie podjął w 1655 słynny artysta, Giovanni Lorenzo Bernini (1598 – 
1680), a ukończył je w 1667 roku. Całość przestrzennej, wysoce scenograficznej kompozycji 
posiada dwa punkty zasadnicze: punkt wejściowy w postaci piazza Pia, założonego u stóp 
zamku i mostu Anioła oddalonych ok. 500 m od bazyliki, oraz obszar kulminacyjny w postaci  
placu owalnego, ściśle widokowo powiązanego z fasadą i z sylwetą kopuły bazyliki. W całości 
układu, piazza Pia stał się istotnym węzłem komunikacyjnym łączącym kompozycyjnie oba 
brzegi Tybru i centrum układu promienistych arterii wychodzących z piazza del Popolo (por. 
ryc. 235, na s. 395). Trakt nazywany Via della Conciliazione, poprzez placyk Rusticucci, 
prowadzi nas osią prostolinijną do placu właściwego, głównego. Ten, Bernini uformował wokół 
ustawionego już obelisku i nadał rozmiary osiowe o długości 196 x 148 m. Powstało 
monumentalne wnętrze przeznaczone dla rzesz wiernych. Część północna (piazza Obliqua) 
przylegała bezpośrednio do murów Watykanu, część południowa powstała na miejscu 
wyburzonych domów mieszkalnych.  Owal placu otoczony został wielką kolumnadą złożoną z 
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284 kolumn i 88 słupów, o wysokości 18 metrów. Ustawione w cztery rzędy, tworzą one trzy 
równoległe obejścia wokół placu (środkowe dwukrotnie szersze), stanowiąc monumentalną 
podbudowę dla fasady bazyliki. Łącznikiem pomiędzy owalem placu głównego a fasadą 
kościoła stał się  kameralny piazza Retta, czworoboczny, rozszerzający się ku świątyni. Ujęty 
został obustronnie dwurzędowymi galeriami, wpisanymi skośnie (tj. z belkowaniami 
równoległymi do podnoszącego się poziomu gruntu), w pięciometrową różnicę terenu 
pomiędzy posadzką placu głównego a podstawą fasady bazyliki. Ostatecznie powstało tu 
jedno z najdoskonalszych „wnętrz” urbanistycznych jakie zna historia sztuki. Wrażeniowy 
odbiór placu wzmocniony został przez jego środkowe wgłębienie, wynoszące 1,57 m w 
stosunku do podstaw kolumnad. Pionowa igła obelisku stała się osią orientacyjną, wokół której 
„wiruje” wnętrze placu. Ten punkt centralny wzmocniono dwoma sąsiadującymi z obeliskiem 
fontannami podkreślającymi oś podłużną owalu. Ich strumienie tryskające do góry ponad 
wysokość kolumnad, ożywiają tę monumentalną kompozycję. Posadzkę placu wykonano z 
płyt kamiennych, dwubarwnych podkreślających eliptyczno-promienisty układ całości. 
Kompleks ten ma swoją symboliczną wymowę sugerującą obejmowanie przez bazylikę 
ramionami kolumnad całego świata chrześcijańskiego. Warto dodać, że pełnię 
proporcjonalności tego „wnętrza” miejskiego dostrzegamy gdy plac szczelnie wypełniony jest 
tłumem wiernych. 

Ryc. 244. Regulacja barokowa prawobrzeżnego Rzymu w Watykanie, od Zamku Anioła (1) do bazyliki św. Piotra 
(3), z placem św. Piotra (2). Ilustracja skopiowana z INTERNETU  

Ryc. 245, 246, 247, 248. Plac św. Piotra w Rzymie (Watykan). Od lewej: rozplanowanie placu; widok z kopuły 
bazyliki św. Piotra; widok na plac z bazyliką św. Piotra; fragment fasady bazyliki. Ryc. 245, 246, [z:] Tołwiński, op. 
cit., s. 298, ryc. 236, z podkreśleniami autorki; s. 303, ryc. 240. Pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Do arcydzieł urbanistyki barokowej należy także niezrównana scenografia piazza di 

Spagna i „Schodów Hiszpańskich” (Scala di Spagna). Kompleks usytuowano w rejonie ulic: 
Via del Babuino i Via Sistina, przy ich uskoku, oraz na osi Via dei Condotti. Powstał tu 
perfekcyjny pod względem funkcjonalnym węzeł komunikacyjny, ubrany w najwyższej klasy 
dekorację architektoniczno-rzeźbiarską. W przedłużeniu osi Via dei Condotti wznosi się 
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dominujący nad całością kościół S.S. Trinità dei Monti. Różnica poziomów pomiędzy placem 
a świątynią wynosi 21 m. Plac obudowany jest trzypiętrowymi kamienicami barokowymi. W 
dolnej części założenia, u wylotu Via dei Condotti Bernini wzniósł fontannę nazywaną 
Barcaccia o fantazyjnie wygiętych kształtach przypominających muszlę, z taflą wody  na 
poziomie otaczającego ją bruku. Skrzyżowanie trzech wymienionych już ulic buduje 
funkcjonalny układ komunikacyjny zespolony monumentalnym i fantazyjnym równocześnie 
ciągiem schodów terenowych o 140 stopniach, dzielonych trzema murami oporowymi z 
ozdobnymi balustradami. Całość schodów zaprojektowali A. Specchi i F. de Sanctis. Powstał 
układ komfortowy, wygodny, przerywany licznymi spocznikami, odpowiadający w pełni na 
funkcjonalne zapotrzebowanie tego skomplikowanego, stromego terenu, o spadku 40%. 
Budowa przeprowadzona była kosztem ambasady francuskiej, w latach 1721 – 1725. Dolną 
połowę schodów ułożono w trzech równoległych pasach, z podkreśleniem horyzontalności 
stopni, założonych prostopadle do osi głównej kompozycji (Via Condotti). Stanowi ona okazałą 
podstawę dla górnej  połowy o przeważających liniach pionowych, spotęgowanych u góry 
ustawionym obeliskiem i wieżami kościoła. W połowie wysokości stopnie rozwidlają się na dwa 
wyraźnie zarysowane ramiona, które na wysokości 16 m nad poziomem placu łączą się w 
wielkim tarasie. Zespolone na krótkiej przestrzeni w jeden bieg środkowy, znowu się 
rozdzielają, aby miękkimi liniami osiągnąć poziom tarasu przed kościołem. Zakończenie 
kompozycji stanowią dwa biegi schodów wytyczone przed głównymi drzwiami świątyni. 
Wrażeniowo uzyskano efekt niespokojny i ruchliwy.  Giętkie i zaokrąglone linie planu udatnie 
maskują załamania osi schodów i kościoła. Kontrast drobnych stopni w dolnej części i dwóch 
dużych płaszczyzn murów oporowych u góry stanowi o monumentalności całej kompozycji. 
Obelisk ustawiony w przedłużeniu osi schodów wytycza linię planu i w dalekiej perspektywie 
Via Condotti, odgrywa rolę charakterystycznego „drogowskazu”, podobnie jak na piazza del 
Popolo i placu św. Piotra. Równie atrakcyjnie jak w widokach z placu ku kościołowi schody w 
całości prezentują się w widoku z góry ku dołowi, wiążąc organicznie ciąg kaskadowo 
opadających stopni z placem i pełną nieustającego ruchu Via Condotti. Współcześnie obiekt 
jest intensywnie użytkowany. Często urządzane są tu pokazy mody a stopnie przystrajane są 
licznie rozmieszczanymi na nich bukietami ciętych kwiatów.  

Ryc. 249, 250, 251, 252, 253. Plac i „Schody Hiszpańskie” w Rzymie, rozplanowanie i widoki. Ryc. 249, 250, [z:] 

Tołwiński, op. cit., s. 310, ryc. 245, z podkreśleniami autorki; s. 312, ryc. 247; pozostałe z INTERNETU 

Ważnym elementem wyposażenia barokowych wnętrz urbanistycznych Rzymu  stały 

się liczne fontanny stanowiące istotny element zdobniczy w krajobrazie miasta. Do dzisiaj 

pozostają one jednym z najznakomitszych wykładników piękna struktury miejskiej, stając się 

znaczącą inspiracją dla wielu innych miast. Rozmieszczone na placach i w rozmaitych 

zaułkach, zachwycają oryginalnością konstrukcyjną, różnorodnością formalną i najwyższej 

klasy poziomem rzeźbiarskim. Wśród nich sławę największą zyskała fontana di Trevi, 

usytuowana przy zbiegu trzech ulic, wyznaczająca końcowy punkt Aqua Virgo, jednego z 

najstarszych akweduktów zaopatrujących miasto w wodę. Wzniesiona w pobliżu fontanny 

wcześniejszej, naprzeciw Kwirynału, zrazu projektowana przez Berniniego, ostatecznie 

powstała wedle koncepcji Niccolo Salvi. Ukształtowano ją na tle nowo zaprojektowanej fasady 

pałacu Poli, z wielkim porządkiem korynckim, poprzedzonej mocno rozbudowaną grupą 

rzeźbiarską. Całość osiągnęła 20 m szerokości i 26 m wysokości. Prace nad dzisiejszą 

fontanną rozpoczęto w 1732 roku a ukończono w 1762, kiedy Neptun autorstwa Pietra 

Bracciego został umieszczony w niszy centralnej. Poskromienie żywiołu wody jest tematyczną 
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myślą przewodnią kompozycji, w której grupy rzeźbiarskie wyłaniają się z fantazyjnie 

ułożonych bloków skalnych, zanurzonych w wodzie. Dwa trytony prowadzą rydwan  Neptuna 

zaprzężony w dwa nieokiełzane konie. W centrum góruje masywny łuk triumfalny. W niszach 

flankujących Neptuna umieszczono alegorie Obfitości i Zdrowia. Trytony i konie nadają tej 

niespokojnej kompozycji symetrycznej równowagi. Cztery statuy umieszczone na balustradzie 

symbolizują cztery pory roku. Współcześnie fontanna ta jest jednym z najchętniej 

odwiedzanych przez turystów fragmentem Rzymu barokowego. 

Ryc. 254, 255, 256. Fontanna di Trevi w Rzymie. Od lewej: widok ogólny; zbliżenie na grupę rzeźbiarską; nocny 
widok całości. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Inną znaną fontanną rzymską jest fontanna Czterech Rzek (fontana dei Quattro 

Fiumi) wzniesiona w latach 1648 – 1651 przez Berniniego w centrum piazza Navona. Jej 
podstawę stanowi bryła przypominająca skałę, z elementami roślinnymi i mchem, na której 
wznoszą się gigantyczne figury alegoryczne nawiązujące do czterech największych rzek 
świata: Nilu, Gangesu, Dunaju, La Plata. Znajdujący się pośrodku egipski obelisk Domicjana 
przeniesiony tu został z via Appia. Na jego szczycie umieszczono gołębia z gałązką oliwną 
(element herbu rodu Pamphili). Widz obchodzący fontannę stopniowo odkrywa wiele mało 
widocznych form zwierzęcych i roślinnych ukrytych wśród skał.  

Ryc. 257, 258, 259, 260. Fontanna Czterech Rzek na piazza  Navona w Rzymie. Od lewej: widok ogólny 
szczegóły grupy rzeźbiarskiej z figurą Gangesu na pierwszym planie; widok całego placu „z lotu ptaka”. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU, z podkreśleniami autorki 

Ryc. 261, 262, 263, 264, 265. Fontanna Żółwi na piazza Mattei w Rzymie. Różne ujęcia fotograficzne. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
Na piazza Mattei powstała urokliwa fontanna Żółwi (fontana delle tartarughe). 

Wzniesiona została w 1581 roku wedle projektu Giacoma della Porty, pod kierunkiem Taddea 
Landini’ego. Obiekt złożony jest z kwadratowej wanny o łagodnie zaokrąglonych krawędziach. 
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W centrum umieszczono cokół  ozdobny z czterema marmurowymi muszlami, który 
podtrzymuje okrągłą misę z żółwiami i cherubinami z tryskającymi z ich głów strumieniami 
wody. Całość ujęto dynamicznymi figurami czterech efebów (młodzieńców szkolonych 
wojskowo) wykonanych w brązie, ze stopami wspartymi o delfiny, w rękach trzymających 
ogony żółwi. Fontannę wyposażono w urządzenie zapobiegające odkładaniu się wapniowych 
osadów. 

 
NANCY (FRANCJA) 

 
Przykład Nancy daje pełny i charakterystyczny obraz zmian jakie zachodzą w 

konstrukcji i formie miast średniowiecznych pod wpływem tendencji XVI – XVIII w. Obok 
Paryża, stanowi wybitny przykład logicznego rozwoju europejskiego organizmu miejskiego, 
którego kształtowanie nastąpiło w średniowieczu, bez wcześniejszego (charakterystycznego 
dla Paryża i wielu innych średniowiecznych miast europejskich) układu rzymskiego castrum 
romanum. Rozwój Nancy przypadał na okres XI–XIII wieku. W XV wieku układ miejski 
rozbudowano o przedmieścia, a w XVI wieku konieczne stało się dalsze poszerzenie terenów 
miejskich. W końcu XVI wieku rozwinęło się przedmieście Ville Neuve (wg projektów Włocha 
Citoniego). W wieku XVIII, w czasach Ludwika XIV i następnie Stanisława Leszczyńskiego, 
nastąpił pomyślny rozwój Nancy jako stolicy Lotaryngii. Ośrodek miejski składał się z dwóch 
części: 1. średniowiecznego Starego Miasta (Veille Ville) otoczonego fortyfikacjami 
bastejowymi i fosą, poszerzonego w roku 1552 w kierunku południowo-wschodnim o plac La 
Carrière – miejsce turniejów i gier; 2. Miasta Nowego (Ville Neuve) założonego z końcem XVI 
wieku, o szachownicowym układzie ulic. 

Osobiste zaangażowanie księcia Lotaryngii Stanisława Leszczyńskiego (króla 
polskiego i teścia Ludwika XV) doprowadziło, głównie jego kosztem, do zespolenia dwóch 
odrębnych do tej pory części w jednorodny, monumentalny zespół urbanistyczny (znajdujący 
się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO) przewyższający poziomem artystycznym 
dotychczasowe osiągnięcia barokowej urbanistyki francuskiej.  Rozpoczęcie prac nastąpiło w 
1752 roku, na podstawie projektu Emanuele Héré de Corny, według wskazówek króla 
Stanisława Leszczyńskiego. Powstał spójny system placów, w czytelnej sekwencji „wnętrz” 
urbanistycznych, o szczegółowo zróżnicowanym (indywidualnym) charakterze wynikającym z 
otaczających je zabudowań. Uzyskano wrażenie różnorodności i bogactwa przy zachowaniu 
kameralnej, ludzkiej skali. Główną oś (północ–południe) utworzyły: ratusz, plac Królewski, plac 
de la Carrière, budynek Intendentury i ogród. Powstał więc układ zmieniający strukturę miasta, 
o charakterze reprezentacyjnym, spajający dwie odrębne jego części, integralnie powiązany z 
zielenią miejską. Najbardziej okazały plac Królewski (place de Royale, obecnie place 
Stanislas), otwarty w 1755 roku, o wymiarach 120 x 100 m, zlokalizowany został na osi placu 
de la Carrière, w północnej części Nowego Miasta i stanowił początek osi całego, nowego 
kompleksu. Jego południową ścianę tworzył ratusz, z kolei dwie boczne stanowiły cztery 
identyczne budynki, od północy dwa dwukondygnacyjne pawilony (na rzucie litery L) z bramą 
pośrodku, prowadzącą długim wnętrzem do pawilonu bramnego (w formie łuku triumfalnego). 
Wloty ulic częściowo przysłonięto ozdobnymi kratami, przy pawilonach zlokalizowano 
fontanny. Za budynkiem bramnym znajduje się następny plac, ograniczony od wschodu i 
zachodu podobnymi budynkami (proj. G. Boffrand i E. Héré), od północy kutą kratą. Place de 
la Carrière, to szczególnie sugestywne, podłużne wnętrze w postaci promenady, z ulicami po 
bokach i podwójną aleją formowanych geometrycznie drzew pośrodku. Przez budynek 
Intendentury, poprzedzony niewielkim placem z półkolistymi kolumnadami po bokach, 
prowadziły wejścia do znajdującego się za nim ogrodu. Główna część ogrodu właściwego, 
stanowiącego kolejny element monumentalnej całości, to kompozycja geometryczna, 
symetryczna, zakończona półkoliście, z okrągłą fontanną na osi i ozdobnym parterem 
otoczonym szpalerami. Rozplanowanie kompleksu dopełniały, prowadzące z placu 
Królewskiego na wschód i zachód, prostolinijne ulice wylotowe, zakończone bramami 
miejskimi. Ponadto połączono główny plac z katedrą za pomocą skośnie biegnącej ulicy, 
zabudowano przyległy do niego od wschodu teren, utworzono plac D’Alliance, wybudowano 
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koszary. (tekst dotyczący Nancy powtórzono [za:] Mitkowska, Łakomy, Hodor, Historia 
ogrodów…,  cz. II. 2013, op. cit., s. 94 [autor K. Łakomy przy współpracy A. Mitkowskiej]). 

Ryc. 266, 267, 268, 269. Układ urbanistyczny Nancy. Od lewej: plan sekwencji placów barokowych; plan miasta  
z 1758; widok „z lotu ptaka” placów założonych przez Stanisława Leszczyńskiego; widok promenady (plac de la 
Carriere), Ryc. 266 skopiowany z INTERNETU; pozostałe [z:] Mitkowska, Łakomy, Hodor, Historia ogrodów …, 

cz. II, 2013, op. cit., po s. 96, ryc. 11 - 13 
 

Opisana tu urbanistyczna sytuacja Nancy pozwala na sformułowanie uwag 
uogólniających, które powtarzamy za Tołwińskim, op. cit., s. 334 n. I tak, stwierdzić należy, że: 
1. miasto barokowe wyrasta z sytuacji średniowiecznej, z kordonem murów, rozwijając się 
wzdłuż traktów komunikacyjnych; 2. wraz ze zwiększającą się liczbą mieszkańców, ogrania 
nowe tereny i pod wpływami szkoły włoskiej przybiera kształty regularne, z prostolinijnymi 
ulicami i prostokątnymi blokami mieszkaniowymi; 3. w środkowej części miasta powstają 
elementy kompozycyjne reprezentacyjne i wysoce przemyślane, łączące się z innymi 
częściami układu urbanistycznego; 4. stopniowo upadają pierścienie murów obronnych i 
zacierają się kształty średniowieczne; 5. place formowane są stosownie do różnych wymagań 
jako miejsca targowe oraz rozmaitych spotkań, dochodząc do założenia osiowego, paradnego; 
6. rozwój ulic idzie równolegle z rozwojem placów. Obok kilkunastometrowych głównych arterii 
komunikacyjnych biegną uliczki mieszkalne, skromniejsze w swych rozmiarach; 7. domy 
mieszkalne układają się w bloki nieregularne w częściach średniowiecznych, w częściach 
barokowych w bloki prostokątne, często wydłużone, odpowiadające potrzebom racjonalnej 
zabudowy; 8. w wieku XVIII szeregi gmachów monumentalnych i domów tworzą jednorodną 
całość architektoniczną ześrodkowaną w jednym kierunku; 9. ogrody, dotychczas nie 
odgrywające ważniejszej roli w uksztaltowaniu miasta, w XVIII wieku zaczynają nabierać 
istotnego znaczenia. Przenikanie zieleni w postaci alei spacerowych do wnętrza miasta i na 
place tworzy nową metodę w kształtowaniu krajobrazu miejskiego. Mamy tu początek 
włączania wielkich terenów ogrodowych w strukturę urbanistyczną, a nawet jej kształtowanie.  
 

PARYŻ (FRANCJA) 
 

Obok Rzymu do miast wybitniejszych dla kultury zachodniej należy Paryż, stanowiący 
dziś ważny ośrodek nauki, kultury i sztuki współczesnej, w którym splatają się tradycje 
rzymskie, średniowieczne, baroku i klasycyzmu, oświeceniowe i rewolucji przemysłowej XIX 
wieku. Miasto powstało przed dwoma tysiącami lat, za Juliusza Cezara, kiedy to na wyspie ile 
de la Cité na Sekwanie założono castrum romanum. W okresie średniowiecza rozrosło się do 
imponujących rozmiarów, z ludnością przekraczającą 100 tysięcy. Ostatecznie Paryż staje się 
największym miastem w Europie dochodząc wkrótce do pół miliona mieszkańców. Układ 
urbanistyczny otoczono murami obronnymi o łącznej długości 5 km. Szybko powstał nadmiar 
zabudowy i piętrzyły się trudności komunikacyjne. Dalszy żywiołowy rozwój miasta na 
przełomie XVI/XVII wieku prowadził do podejmowania kolejno czynionych prób uzdrowienia 
patologii środowiska mieszkaniowego poprzez miejscowe fragmentaryczne interwencje 
urbanistyczne. Pojawiały się działania na rzecz wprowadzania zieleni na place miejskie. Zieleń 
ta służyć miała wypoczynkowi mieszkańców oraz wzbogacać estetycznie wnętrza krajobrazu 
miejskiego. Już na początku XVII wieku (1605 r.), na życzenie króla Henryka IV, powstał place 
Royale (obecnie des Vosges), o wymiarach 140 m x 140 m, ramowany jednorodną zabudową 
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z podcieniami arkadowymi, przeznaczony dla publicznych uroczystości i codziennego 
wypoczynku. Obecnie płyta placu (trawnik) tradycyjnie przeznaczona jest dla codziennej 
rekreacji.  

Ryc. 270, 271, 272. Paryż. Od lewej: plan miasta w XVIII w.; widok „z lotu ptaka” na ile de la Cité (castrum 
romanum); widok na wieżę Eiffla (koniec XIX w.). Ryc. 270, 271, [z:] Tołwiński, op. cit., po s. 336, ryc. 263 (z 

podkreśleniami autorki); s. 337, ryc. 264. Fotografia skopiowana z INTERNETU 

 
Wśród prac nad upiększaniem i uzdrawianiem miasta, prowadzonych przez Ludwika 

XIV, rozpoczęto modernizację ogrodu Tuileries (Le Nôtre) oraz działania na rzecz 
bezpośredniego połączenia go z pałacem (1665–1672). Koncepcja objęła zarówno ogród, jak 
i dalsze sąsiedztwo. Jego główna aleja (wytyczona na osi pałacu) została wyprowadzona na 
zewnątrz, co dało nie tylko przedłużenie widokowe, ale zapoczątkowało nowy układ 
urbanistyczny sięgający Pól Elizejskich. W 1709 roku Le Nôtre wytyczył w Paryżu Le Grand 
Cours – Wielką Aleję (obecnie Champs-Élysées) stanowiącą główną arterię motywu 
rozchodzących się promieniście alei (charakterystycznych dla Wersalu). Łączyła ona Tuileries 
z place de l’Étoile, czyli z dzisiejszym placem de Gaulle’a. Nawiązując do Alei Królowej Marii 
Medycejskiej, założonej w 1616 jako miejsce przejażdżek i zabaw warstw uprzywilejowanych, 
zaprojektował także trzecią drogę, biegnącą symetrycznie w kierunku północno-zachodnim.  

Rozwiązania barokowe i klasycyzujące uformowały strukturę planistyczną miasta 
mocno zdeterminowaną obszarami kompozycji ściśle ogrodowych (ogrody Luwru, ogrody 
Tuileries, ogrody dawnej rezydencji królewskiej palais Royal) i licznymi placami miejskimi, w 
których wnętrza wprowadzano elementy zieleni komponowanej (plac Royale, plac de la 
Concorde, plac Vendòme). Charakterystyczny stał się układ kompozycyjny, będący kanwą dla 
późniejszych przekształceń Paryża, oparty na osi: ogrody Tuileries – plac Zgody (de la 
Concorde) – Pola Elizejskie – Plac Gwiazdy (Charlesa de Gaulle’a). Warto dodać, że w 2 
połowie XX wieku podjęto w Paryżu kolejne, wielkie, osadzone w tradycji historycznej, 
przedsięwzięcie urbanistyczne, polegające na przedłużeniu osi biegnącej od Luwru, przez 
Tuileries, Plac Zgody i Plac Gwiazdy do rozległego ośrodka biurowo-mieszkalnego nazwanego 
la Défense. 
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Ryc. 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281. Barokowe regulacje Paryża. Od lewej u góry: Luwr „z lotu 
ptaka”, ogród Tuileries z placem de la Concorde na pierwszym planie (podkreślenie czerwone); plan placu de la 
Concorde; place Royale (des Vosges), ikonografia historyczna oraz widok „z lotu ptaka”. Od lewej na dole: place 
Louis de Grand (Vendȏme), rozplanowanie i widok „z lotu ptaka”; Wielka Aleja, widok ogólny; usytuowanie placu 
Louis de Grand w strukturze Paryża; wycinek planu Paryża z osią pomiędzy placem de la Concorde i Luwrem. 

Ryc. 273, 274, 277, 280, [z:] Tołwiński, op. cit., s. 345, ryc. 275; s. 344, ryc. 273; s. 342, ryc. 270; po s. 340,  
ryc. 268 

 
Wśród barokowych placów Paryża na szczególną uwagę zasługuje place de la 

Concorde (place de Louis XV, plac Zgody, 1755). W roku 1748 powstał pomysł utworzenia 
placu z pomnikiem króla Ludwika XV, nastąpił wybór miejsca oraz ogłoszenie konkursu na 
jego projekt. Zlokalizowano go na terenie pomiędzy ogrodem Tuileries a początkiem pól 
Elizejskich. Autorem koncepcji był Ange Jacques Gabriel (1698–1782). Powstał plan 
wydłużonego prostokąta, jako przestrzeń otwarta, z kompozycją wieloplanową z dalekimi 
powiązaniami widokowymi. Plac graniczy od południa z Sekwaną (za nią, na osi układu Pałac 
Burbonów), od zachodu z Polami Elizejskimi, od północy z dwoma długimi budynkami 
(pomiędzy nimi oś widokowa na kościół św. Magdaleny), od wschodu z ogrodami Tuileries.  
Plac założono na poziomie niższym niż ogrody Tuileries, którego zachodnia krawędź tworzy 
rodzaj belwederu, dodatkowo wzbogacono zagłębionymi fosami pokrytymi trawą (szerokości 
4 m), do których przylegało osiem parterowych pawilonów. Na przecięciu osi głównej (północ–
południe) i dwóch niezrealizowanych osi poprzecznych stanęły fontanny, a na środku placu 
konny pomnik Ludwika XV. W 1790 roku na osi kościoła św. Magdaleny wybudowano most. 
Ostatecznie powstał zespół przestrzenny o wysokich walorach kompozycyjnych i 
krajobrazowych, wiążący ze sobą elementy architektoniczne i przyrodnicze. Koncepcja nie 
została w pełni zrealizowana oraz poddawana była w kolejnych latach niekorzystnym 
zmianom, m.in. zlikwidowano części fos, zastosowano nawierzchnię utwardzoną, powstało 
kilka nowych budynków przy Polach Elizejskich, nie zrealizowano zaprojektowanej alei 
(koncepcji Le Nôtre’a), która wybiegać miała w kierunku północno-zachodnim, w miejscu 
pomnika królewskiego (obelisk z Luksoru); (tekst dotyczący placów Paryża powtórzono z 
drobnymi korektami [za:] Mitkowska, Łakomy, Hodor, Historia ogrodów…,  cz. II. 2013, op. cit., 
s. 94 [autor K. Łakomy przy współpracy A. Mitkowskiej]). 
 

WERSAL (FRANCJA) 
 

Największym i najbardziej jednolitym dziełem urbanistyki francuskiej  wieku XVII i XVIII 
pozostaje barokowy kompleks pałacowo-ogrodowy w Wersalu pod Paryżem. Czynnik 
topograficzny odgrywa tu niewielką rolę, a czynnik warowności w ogóle nie występuje. 
Dominuje wielka kompozycja urbanistyczna podporządkowująca sobie całość otoczenia. 
Myślą przewodnią stało się wyeksponowanie rangi wielkiego państwa monarchistycznego, 
znajdującego się u szczytu sławy i rozwoju oraz samego monarchy francuskiego. Ludwik XIV 
zdecydował o przeniesieniu całego aparatu rządowego poza Paryż, do Wersalu. Pierwotny 
zameczek myśliwski, poczynając od 1660 roku przeobrażono w bogatą rezydencję króla, a 
wokół rozbudowano strukturę miejską z olbrzymim pałacem pośrodku. Masę budowlaną 
pałacu i ulic poszerzono o rozległą, monumentalną kompozycję ogrodową. W całości 
kompleksu na plan pierwszy wysunął się czynnik kompozycji urbanistycznej. Opracowanie 
projektu ogrodów i całego układu powierzono André Le Nȏtre’owi. Warunki przyrodnicze 
nagięto tu do wymagań koncepcji. Obszar założenia przyjął niespotykane dotychczas 
rozmiary: 3500 x 4500 m. Lekkie nierówności terenu wyrównano i podporządkowano planowi 
ogrodu. Wielkie stawy, baseny i kanały mające istotne znaczenie formalne, pozwoliły 
równocześnie na odwodnienie i osuszenie bagnistego dotychczas terenu. Sytuacja wodna 
Wersalu wymagała  wprowadzenia kosztownych urządzeń hydrotechnicznych. Prace przy 
obiekcie rozpoczął Le Nȏtre w 1661 roku, a budowę gigantycznego pałacu podjął na zlecenie 
Ludwika XIV nadworny architekt Le Vau. Ostatecznie powstaje tu nie miasto, lecz prestiżowa 
rezydencja charakterystyczna dla epoki wielkich państw po rządami oświeconego 
absolutyzmu. Fragment miejski stanowi tylko konieczny dodatek do pałacowo-ogrodowego 
olbrzyma. Budowla pałacowa o czterystu  kilkudziesięciu metrach frontu, wypełniona bogatymi 



 

405 
 

wnętrzami, stanowiła kulminację kompozycji. Organizacja gospodarcza całości nie stała  na 
poziomie jego wysokich wartości artystycznych, prowadząc do stopniowego kryzysu w 
czasach Ludwika XV i Ludwika XVI. Całość rozplanowania zdominowana została czynnikiem 
komunikacyjnym.  Punkt środkowy w postaci pałacu wymagał wytyczenia promienistych 
traktów komunikacyjnych łączących Paryż z rezydencją. Głowna arteria i jednocześnie oś 
kompozycji wychodzi z osi pałacu i ogrodów, biegnąc w najkrótszym kierunku ku Paryżowi, 
łącząc się tam z placem Zgody (de la Concorde) i prowadzi dalej do zabudowań Luwru. Dwie 
boczne arterie, w układzie symetryczno-promienistym, formalnie wzorowane na rzymskim 
piazza del Popolo, w Wersalu nie mają funkcjonalnego uzasadnienia swych kierunków. 
Formalnie stanowią ześrodkowanie uwagi na pałacu. Plan dzielnic mieszkaniowych, 
położonych w tym „trójnogu” założono racjonalnie, na wzorach włoskich planów teoretycznych. 
Ostatecznie mamy tu doskonały wzór osiągnięcia wysokiego poziomu dzieła, dzięki 
zrealizowaniu idei zasadniczej, przy nagięciu do niej wszystkich czynników ubocznych. 
Planistyczne rozwiązania kompleksu wersalskiego wielokrotnie promieniowały na inne, 
późniejsze tego typu kompozycje europejskie. 

Ryc. 282. Promienisty układ traktów komunikacyjnych w Wersalu, widok „z lotu ptaka”. Fotografia, [z:] Tołwiński, 
op. cit., s. 347, ryc. 277 

 
OŚ SASKA w WARSZAWIE (POLSKA) 

 
 Znaczącym osiągnięciem barokowej urbanistyki w postaci regulacji fragmentu miasta 

istniejącego, z wprowadzeniem do jego centrum układu ogrodowego, a powstałej pod 
wpływami francuskiej szkoły urbanistyki, pozostaje warszawska „Oś Saska” (por. rozdz. VI.4, 
s. 388). W 1 połowie XVIII wieku powstała tu kompozycja pałacowo-ogrodowa (królewski ogród 
Saski Augusta II Sasa i Augusta III). Prace rozpoczęte w 1713 roku, trwały około 40 lat 
(autorstwa M. Pöppelmanna, J. Naumanna, Z. Longuelune, D.J. Jaucha, J.Z. Deyba).  
Regulacją urbanistyczno-ogrodową objęto tereny przy Krakowskim Przedmieściu z 
chaotycznie wtedy rozmieszczonymi budowlami, z których większość wyburzono, uzyskując 
teren przypominający w zarysach pięcioboczny wachlarz (ok. 17 ha). W układ włączono tzw. 
Oś Morsztynowską (barokowy pałac i ogród rodziny Morsztynów, proj. Tylmana z Gameren). 
Oś główną układu stanowiły: plac Żelaznej Bramy, pałac Saski z dziedzińcem, ogród w 
kształcie wydłużonego regularnego pięcioboku, o kompozycji promienisto-wachlarzowej, 
koszary gwardii królewskiej, symetrycznie rozlokowane po dwóch stronach drogi, oraz aleja w 
kierunku północnym. Planowana łączna długość układu miała mieć ok.1650 m i zakładała 
włączenie do całości przylegających terenów. Koncepcja ta zrealizowana została tylko 
częściowo. Bryłę pałacu przebudowano w 1838 roku (proj. Adam Idźkowski), a w części 
ogrodowej w połowie XIX wieku urządzono park miejski w stylu angielskim (krajobrazowym). 
W 1923 roku na placu przed kolumnadą ustawiono pomnik Księcia Józefa Poniatowskiego. 2 
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listopada 1925 roku pod arkadami kolumnady pałacu Saskiego powstał Grób Nieznanego 
Żołnierza. Po upadku Powstania Warszawskiego, w 1944 roku kompleks pałacowo-
urbanistyczny uległ całkowitemu zniszczeniu. Pozostał jedynie fragment kolumnady znany 
obecnie jako Grób Nieznanego Żołnierza. Całość układu pozostaje mocno zatarta: prowadzi 
od Krakowskiego Przedmieścia do placu „Za Żelazną Bramą” przez istniejący, 
przekomponowany ogród Saski. W środowiskach konserwatorskich od wielu lat trwają 
dyskusje nad koncepcjami rekompozycji tego fragmentu Warszawy. (tekst dotyczący „Osi 
saskiej” powtórzono [za:] Mitkowska, Łakomy, Hodor, Historia ogrodów…,  cz. II. 2013, op. cit., 
s. 95 n [autor K. Łakomy przy współpracy A. Mitkowskiej]). 

Ryc. 283, 284, 285, 286. „Oś Saska” i ogród Saski w Warszawie. Od lewej: rozplanowanie układu 
urbanistycznego; plan ogrodów barokowych; ikonografia z 1893 roku z fragmentami „wnętrz” ogrodu 

krajobrazowego. Ryc. 283, [z:] Tołwiński, op. cit., s. 356, ryc. 283. Pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

8. Krajobrazy baroku 
 

W epoce baroku liczne obiekty architektoniczne sakralne i świeckie, 
wielkoprzestrzenne kompozycje ogrodowe, wielkie regulacje urbanistyczne wprowadziły do 
krajobrazów europejskich nowe, znaczące wartości. Ich cechą charakterystyczną stała się 
znaczna różnorodność i realizowanie często przeciwstawnych tendencji (por. s. 379 n). Z 
jednej strony powstawały masywne, murowane budowle kościelne (sztuka oficjalna), z drugiej 
strony kameralne drewniane kościółki wiejskie (sztuka ludowa). Przepych niektórych świątyń 
współistniał z surową, ubogą architekturą franciszkańską (por. rozdz. VI.6, s. 389 nn). Postawy 
hedonizmu generowały ogromne zespoły pałacowo-ogrodowe przeznaczone dla rozrywki 
dworskiej, a postawy religijnego mistycyzmu stawały się podstawą dla szeroko zakrojonego 
ruchu sanktuariów pielgrzymkowych, kalwaryjskich. Wielkie zespoły pałacowe wkraczały 
dobitnie w zastane krajobrazy przekształcając je wedle zamysłu artysty. Kalwarie natomiast 
organicznie zespalały się z zastanym pejzażem. W całym bogactwie barokowych dzieł 
krajobrazowych wyodrębnić można ich charakterystyczne grupy, takie jak: 1. krajobrazy 
rolnicze; 2. krajobrazy miejskie z ich specyficznymi efektami scenograficznymi i nasyceniem 
dziełami rzeźbiarskimi, a także sacrum miejskie (por. rozdz. VI.7, s. 394 nn);  3. 
charakterystyczne znaki w krajobrazach otwartych; 4. wielkoprzestrzenne zespoły 
rezydencjonalno-ogrodowe; 5. kompozycje ogrodowe w strukturze miasta barokowego; 6. 
krajobrazowe sanktuaria kalwaryjskie. 

 
KRAJOBRAZY ROLNE, KATASTRY, MALARSTWO PEJZAŻOWE 

 
W ciągu XVII wieku nastąpiły znaczące przekształcenia ośrodków produkcji rolnej. 

Rozwijały się prywatne latyfundia, z różnymi lokalnymi inicjatywami. Gospodarstwa 
nastawiane na maksymalny zysk prowadziły do zjawiska nazywanego „refeudalizacją”. 
Nadmierny rozwój produkcyjny, wynikający z mocno rozwijającej się konkurencji, prowadził do 
pewnych zjawisk degradowania krajobrazów rolnych. Do kultur rolnych wprowadzano nowe 
techniki, nowe uprawy i systemy agrarne. W końcu XVI wieku krajobrazy wiejskie 
zdominowane były, odziedziczonymi po renesansie, willami z ogrodami i terenami łowieckimi. 
Kształty gospodarstw rolnych z epoki odczytać można z licznych świadectw kartograficznych, 
w tym włoskich map katastralnych. Odnajdujemy na nich informacje o urządzeniach wiejskich, 
systemach hydrotechnicznych, granicach gospodarstw, świadczących o ingerencji człowieka 
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w zastane krajobrazy Italii. Gospodarstwa rolne sytuowane były wśród wzgórz, dolin górskich, 
jezior, nad brzegami morskimi i wśród kompleksów leśnych, ze zróżnicowaniem regionalnym 
wynikającym z konkretnego ukształtowania terenu. Znane są katastry dotyczące terytoriów 
Włoch środkowych, południowych i północnych. Odnotowane są na nich różne tereny rolne 
otaczane grupami roślinności drzewiastej, z żywopłotami, fosami odprowadzającymi wodę. 
Znaczone są też obiekty architektoniczne produkcyjne, takie jak młyny, ale również 
architektura sakralna (kościoły i klasztory w krajobrazie), wille, mosty i kompleksy osadnicze. 
Znaczne powierzchnie zajmowały uprawy rolne, łąki, kompleksy leśne. W rejonach górskich, 
w nawiązaniu do tradycji renesansowych liczne były kultury rolne prowadzone na wyraźnych 
starasowaniach. Dobitnie w nich widoczne były granice pomiędzy uprawami a krajobrazami 
naturalnymi. W mapach topograficznych XVII wieku we Włoszech znaczone też były klasyczne 
formy krajobrazowe związane z ogrodami pełnymi drzew. Wyraźnie rysowały się także 
rozgraniczenia terenów wiejskich i miejskich. Liczne scenograficzne plany mniejszych i 
większych miast wskazują na ich zespalanie z okolicznymi górskimi pejzażami 
przechodzącymi w rozłogi pól uprawnych. Podczas gdy wieś splatała się z ogrodami, willami, 
obsadzanymi drzewami traktami komunikacyjnymi rysującymi się w przestrzeniach otwartych, 
miasta utrzymywały się w obrysach murów obronnych. Zarówno w krajobrazach miejskich jak 
i wiejskich pojawiały się charakterystyczne znaki pejzażowe świadczące o potędze politycznej 
właścicieli. Poza murami miejskimi rozciągały się obszary uprawowe, dzielone wedle sytuacji 
własnościowej wyrazistymi żywopłotami. Kolumnady alejowe prowadzono wzdłuż biegów dolin 
górskich. Powstawały rozległe strefy podmiejskie, znaczone zespołami willowymi z ogrodami. 

Ryc. 287, 288, 289. Wycinki map prezentujących wybrane fragmenty Italii. Od lewej: mapa katastralna 
„Podestaria di Asolo”, koniec XVII  w; mapa „Stato delle aque delle Chiane dal ponte di Veliano fino al ponte  
di Sotto”, XVII w.; kataster G.B. Cingolani’ego, 1692. Mapy, [z:] Annalisa Maniglio Calcagno, Architettura del 

paesaggio. Evoluzione storica, wydaw. „Calderini”, Bologna 1983, s. 100, ryc. 1 - 3 
 

Sporo informacji uzyskać można z analizowania dzieł barokowego malarstwa 
pejzażowego, w którym odnotowywane są zmiany krajobrazowe dotyczące sytuowania i 
kształtów przestrzennych osad, willi, terenów rolnych, ciągów alejowych. W realistyczny 
sposób przedstawiano różne, formalnie bogate sytuacje przestrzenne odznaczające się 
odkrywaniem piękna natury. Podkreślano teatralno-scenograficzny charakter, wzmacniany 
szpalerami i alejami drzew, a w obszary otwarte wplatano sceny mitologiczne, bukoliczne i 
klasyczne splatające się z tendencjami nowoczesnymi. Pojawiały się zapowiedzi nurtów 
określane jako wzniosłe, malownicze i wytworne. Akcentowanie obiektów archeologicznych 
kierowało widza ku nostalgicznym wspomnieniom czasów minionych. Coraz wyraźniej 
rysowało się romantyczne zespalanie artefaktów ze światem natury, z pobrzmiewającymi 
nutami pesymistycznymi. W niektórych dziełach wyraźnie rysowały się idealistyczne 
nawiązania do poszukiwania antycznej harmonii między człowiekiem a przyrodą, z 
pobrzmiewającymi wątkami lirycznymi splatanymi z poszukiwaniem prostoty życia wiejskiego. 
Malowniczy liryzm kierował się ku wizjom arkadyjskim i nostalgicznym, inspirowanym poezją 
antyczną, z pasterzami i nimfami, drzewami w sytuacjach bezwietrznych, spokojnymi wodami 
i rozświetlonym niebem. Wszystkie wymienione tu cechy zapowiadają już wkraczanie w epokę 
romantyzmu w sztuce. 
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Mówiąc o malarstwie barokowym, nie sposób pominąć niezrównanego krajobrazowego 
świadectwa ikonograficznego z jakim mamy do czynienia w gotyckim kompleksie kościelno-
klasztornym Santa Chiara w Neapolu (1310 – 1340). Wewnątrz zabudowań klasztornych w 
1742 roku urządzono okazały wirydarz bogato zdobiony monumentalną obudową kwater 
ogrodowych w postaci rzędu filarów i ścianek wysokości kilkudziesięciu cm, w układzie 
prostopadłym, ukształtowanych jako struktura majolikowa (chiostro maiolicato). W 
poszczególnych polach lica ścianek umieszczono wiele scen narracyjnych prezentujących 
drobiazgowo odwzorowane pejzaże rejonu Neapolu.    

Ryc. 290, 291, 292. Majoliki wirydarza Santa Chiara w Neapolu. Widok ogólny i dwie scenki krajobrazowe.  
Fot. Anna Mitkowska, 2009 

 
PRZESTRZEŃ BAROKOWA, URBANISTYKA 

 
Druga połowa XVI wieku stała się okresem ścierania dwóch odmiennych filozofii, tej 

klasycznej zamkniętej w wyraźnie znaczonych ograniczeniach i barokowej, nieograniczonej. 
W Seicento (XVII w.) człowiek znalazł się nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu, ale także 
zyskał nowe kontakty z Dalekim Wschodem i z Ameryką, z ich terytoriami i kulturami, z 
odkrywaniem świata eksperymentalnego poszerzającego horyzonty myślowe człowieka. 
Doświadczenia naukowe i obserwacja natury wpływały na kształtowanie się nowych prądów 
teologicznych i filozoficznych. Rozwój astronomii poczynając od odkryć Kopernika w XV/XVI 
wieku, poprzez prace Galileusza, a później Keplera i Newtona stworzył nowe koncepcje w 
postrzeganiu porządku wszechświata. To oryginalne widzenie świata, wraz z kontaktami z 
odległymi kontynentami, skłaniały artystów do eksperymentowania z nowatorskimi formami 
kształtowania przestrzeni w różnych sytuacjach terytorialnych. Nasilały się tendencje do 
eksponowania w architekturze i urbanistyce prestiżu politycznego, splendoru i manifestowania 
potęgi, a także rozwiązań wysoce spektakularnych, scenograficznych. Rysowały się 
równocześnie różne odmiany regionalne w Austrii, Niemczech, Czechach, Francji czy Anglii, 
Italii, Polsce. Liczne efekty teatralności i iluzji masowo wkraczały do dzieł architektoniczno-
urbanistycznych i ogrodowych. W urbanistyce pierwszej połowy XVII wieku zarysowały się 
intensywne ruchy na rzecz organizowania nowych przestrzeni („wnętrz”) miejskich (patrz, 
rozdz. VI.7, s. 394 nn).  Kształtowano osiowe scenografie, podkreślane elementami 
wertykalnymi w postaci obelisków i fontann. Place stawały się punkami ogniskowymi struktury 
miejskiej, nie tylko funkcjonalnymi, ale nade wszystko ideologiczno-symbolicznymi. Tworzyły 
przestrzenne przedłużenie pałaców i świątyń, podkreślając potęgę czynników świeckich i 
religijnych. 

Ryc. 293, 294, 295. Barokowe planistyczne regulacje urbanistyczne w Rzymie. Od lewej: otoczenie palazzo 
Barberini; plac na Kapitolu; plac św. Piotra na Watykanie. Rysunki, [z:] Maniglio, Architettura…,  op. cit., s. 108. 
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ZESPOŁY WILLOWO-OGRODOWE 
 

Wzorem epoki renesansu, także w baroku powstawały liczne kompleksy willowo-
ogrodowe, harmonijnie wpisane w okoliczne krajobrazy naturalne, podkreślające prestiż 
właścicieli, zazwyczaj książąt i dostojników kościelnych. We wszystkich regionach Italii w 
okresie XVII, XVIII wieku zakładano nowe rezydencje podmiejskie lub przekształcane były 
obiekty już istniejące. Ich cechą charakterystyczną stawało się oderwanie funkcjonalne od 
gospodarstwa rolnego, przy formalnym zmierzaniu do kształtów „zurbanizowanych”, z mocno 
rozbudowaną częścią ogrodową, pełną efektów scenograficznych i malowniczych. Często 
stosowano rozplanowania koliste, eliptyczne, promieniste zespalające w jedno artefakty z 
elementami natury. W rygorze geometrycznym zaczęły pojawiać się również elementy 
naturalistyczne takie jak groty, skały, potoki kaskadowe. Efekty scenograficzne często 
budowano licznymi urządzeniami wodnymi, a także architektonicznie kształtowanym 
materiałem roślinnym oraz tworzeniem wyrazistych kontrastów świetlnych. Wtapiane w stoki 
wzgórz, doliny i strefy kompleksów leśnych zyskiwały liczne widoki panoramiczne, z efektami 
perspektywicznymi, optycznymi, teatralnymi, wizualnie powiększającymi przestrzenie 
ogrodowe. Wśród wielu rezydencji barokowych szczególnie często wymieniana jest villa 
Aldobrandini we Frascati, usystematyzowana w dolinie na wyrazistej osi kompozycyjnej, 
uznawana za arcydzieło  ładu krajobrazowego XVII wieku, nazywana „teatrem natury”. W wielu 
ogrodach zakładano bogate kolekcje rzeźby antycznej, stanowiące zaczątek ośrodków kultury 
związanych z willami. Wszystkie obiekty rezydencjonalne, rozsiane wśród krajobrazów 
naturalnych odgrywały znaczącą rolę formalną w kształtowaniu ich postaci kulturowo-
przyrodniczych. Ogrody willowe wkraczały również do centrów i obrzeży miejskich, tak jak 
słynna villa Doria Pamphili (1644) w Rzymie, czy renesansowo-barokowe ogrody Boboli we 
Florencji. 

Ryc. 296, 297, 298, 299. Włoskie zespoły willowo-ogrodowe, ich rozplanowanie. Od lewej: villa Aldobrandini we 
Frascati; villa Doria Pamphili w Rzymie; villa Garzoni w Collodi; ogrody Boboli we Florencji. Rysunki, [z:] Maniglio, 

Architettura…,  op. cit., s. 112; 117 
 
Na terytoriach północnych Włoch, w regionie Piemontu powstały liczne rezydencje 

sabałdzkie tworzące wielką strukturę krajobrazową. W niewielkim dystansie od siebie 
usytuowane królewskie i arystokratyczne zespoły pałacowo-ogrodowe nawiązywały do 
tendencji absolutyzmu francusko-hiszpańskiego, tworząc wokół Turynu pierścień założeń 
pejzażowych. Były to obiekty: Castello di Rivoli, Mirafiori, Mancalieri, Valentino, Vigna di 
Madama Reale,  Parco di Cervi, Venaria Reale. W krajobrazy turyńskie wpisano nimi 
wielkoprzestrzenne, mocno zgeometryzowane, osiowe układy ogrodów i terenów łowieckich 
(zwierzyńców), które zdominowały cały teren. Tworzyły one wielkie scenografie z licznymi 
efektami iluzjonistycznymi. Wyposażone były w rozmaite dziedzińce, a także w 
charakterystyczne elementy kompozycji ogrodowej, w tym kanały żeglowne, ciągi zadrzewień 
(aleje, szpalery), świątynie, fontanny i eksedry. Specyficzne miejsce zajmuje systematyzacja 
krajobrazowa wysp Borromeuszy na Lago Maggiore z najsłynniejszym, oryginalnym ogrodem 
pałacowym,  trasowym, znanym jako Isola Bella. Mamy tu do czynienia ze spektakularną grą 
form barokowych oraz zintegrowaniem walorów artystycznych z pięknem krajobrazu 
przedalpejskiego. Seria piramidalnie ustawionych tarasów wychodzących z tafli  jeziora 
wzbogacona została elementami wodnymi, balustradami, rzeźbami, grami wodnymi i 
formowaną roślinnością.  
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Ryc. 300, 301, 302.  Barokowe scenografie ogrodowe regionu Piemontu. Od lewej: Venaria Reale; Vigna di 
Madama Reale; Isola Bella na Lago Maggiore. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
ROLA FRANCJI w KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZÓW EUROPEJSKICH 

 
Równolegle z Italią, w ciągu XVII wieku na terytoriach Francji rozwinęła się wyrazista 

szkoła krajobrazowa, głównie za sprawą działalności wielkiego projektanta ogrodów Le 
Nȏtre’a.  We Francji do połowy XVI wieku wyraźnie rysowało się rozgraniczenie przestrzenne 
pomiędzy miastem a  wsią. Natura pozostawała poza kordonem murów obronnych, a 
warownie i miasta ufortyfikowane wyłaniające się wśród krajobrazów otwartych były sytuacją 
powszechną. Stopniowo dominować zaczęły pałace, wzorowane na modelach włoskich, 
otwierające się na otoczenie pejzażowe, z licznymi dziedzińcami, loggiami i arkadami. Różni 
artyści podejmowali prace na rzecz tworzenia kompozycji ogrodowych wypełnianych 
skomplikowanymi urządzeniami wodnymi. Pojawiały się też ingerencje terenowe zmierzające 
do hydrotechnicznych regulacji rozległych krajobrazów. Wielkie założenia ogrodowe, tworzące 
osiowe, wielkoprzestrzenne scenografie w krajobrazach otwartych, występowały na równi z 
interwencjami urbanistycznymi, z sekwencjami placów, w układach osiowych, często 
promienistych. Wielkie kompleksy architektoniczne, o rozplanowaniach centralnych i osiowych 
dominowały nad przestrzeniami otwartymi, podkreślając potęgę właściciela. Dzieła Le Nȏtra, 
Le Veau’a i Mansarta wytyczały oficjalne kierunki pejzażowe, z majestatycznymi 
architektonicznymi formami. Często elementem głównym w ogrodach stawały się wymyślne 
systemy wodne, z sadzawkami, fontannami i kanałami wodnymi. Apogeum szkoły Le Nȏtre’a 
stał się kompleks miejsko-pałacowo-ogrodowy w Wersalu. Powstało tu dzieło najbardziej 
ekspresyjne w swych formach w historii monarchii absolutnej, rodzaj „wyspy” przeznaczonej 
dla króla i dworu, odcinające się od ubogiego otoczenia. Pałac stał się formalnym punktem 
centralnym, łącznikiem pomiędzy terenami miejskimi a kompozycją ogrodową. Utworzono 
dzieło jednorodne strukturalnie, z charakterystyczną dla Le Nȏtre’a rozległością i 
zasadniczością, doskonale nadające się do podziwiania z okien pałacu. Sam ogród, bogato 
zdobiony fantazyjnymi parterami stał się częścią najistotniejszą sprzężonego układu miasto – 
pałac – ogród. Monumentalność lenȏtrowska wkroczyła również w miejską strukturę samego 
Paryża, gdzie powstały osiowe place przeznaczone w znacznym stopniu dla rekreacji, ale 
głównie dla rozrywek dworskich. Urządzano również promenady i bulwary obsadzane rzędami 
drzew. Opisane tu tendencje rozprzestrzeniły się na całą Europę, w tym także na niektóre 
terytoria Italii (Piemont, Campania). 

Ryc. 303, 304, 305. Królewskie ogrody szkoły lenȏtrowskiej. Od lewej: Wersal (Francja); Het Loo (Holandia; 
Reggia di Caserta pod Neapolem (Włochy). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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KALWARIE KATOLICKIEJ EUROPY 
(parki pielgrzymkowe) 

 
W ciągu XVII wieku i w pierwszej połowie XVIII wieku intensywnie rozwinął się ruch 

zakładania krajobrazowych kompleksów sakralno-pielgrzymkowych nazywanych kalwariami. 
Formalnie wykrystalizowały się one z uwarunkowań ideowych manieryzmu włoskiego. 
Najstarsze wśród nich powstawały na terytoriach Italii na przełomie XV/XVI w. Obiekty te jako 
ogrody modlitwy uzyskały najwyższy chyba stopień realizowania idei sacrum w sztuce 
ogrodowej. Stanowiły splot ideowej świętości z ozdobnym urządzaniem stref o charakterze 
przyrodniczym. Podkreślić należy, że krajobrazowe obiekty kalwaryjskie, z punktu widzenia 
typologii dzieł artystycznych, mieszczą się właśnie w nurcie ogrodowym, tworząc specyficzną 
odmianę rodzajową w postaci sakralnych parków krajobrazowych. Zastosowano w nich ważne 
prekursorskie rozwiązania kompozycyjne, przykładowo takie jak wczesna odmiana parku 
powszechnie dostępnego (publicznego), czy włączanie odległych znaków krajobrazowych w 
układ kompozycyjny właściwego parku (por. też uwagi rozdz. IV.2, s. 268 n). 

Kompleksy te formowane były w pewnym sensie autonomicznie, w luźnym tylko 
związku z tendencjami epok stylowych, w których powstawały. Stanowią jednak fascynujące 
przykłady ogrodów osadzonych w całej złożoności doświadczeń historycznych i uwarunkowań 
ideowych. Jako dzieła nierozerwalnie związane z chrześcijaństwem, a ściślej mówiąc z 
zamierzonymi ruchami ewangelizacji kościoła Katolickiego, wyrosły jednak z tradycji i 
koncepcji sacrum przedchrześcijańskiego świata kultur starożytnych, a nawet 
prehistorycznych. Splotły się w nich w jednorodną całość tendencje związane z kultem drzewa, 
świętymi gajami, formami ogrodów przyświątynnych świata antycznego jako izolowanych 
miejsc kultowych lub zespołów świątyń, osadzanych w krajobrazach o wybitnych wartościach 
przyrodniczych. Fascynującym epizodem cywilizacji starożytnego Imperium Rzymskiego 
pozostaje, wspominana już słynna willa Hadriana w Tivoli, pochodząca z początku II wieku, w 
znacznym stopniu pomyślana jako zespół willowo-ogrodowy nasycony licznymi, najczęściej 
architektonicznymi, elementami stanowiącymi pamiątki wschodnich podróży imperatora 
Hadriana.  

Ryc. 306, 307, 308. Krajobrazy kalwaryjskie. Od lewej: kalwaria na fresku z Lugano (ikonografia); pielgrzymi na 
Górze św. Anna; krajobraz „zielony” kompleksu na Górze Św. Anny. Ryc. 306, 307 skopiowane z INTERNETU, 

ryc. 308. Fot. Anna Mitkowska, 2007 
 
Jednakże dopiero bogata warstwa treściowa, symboliczna i kultowa religii 

chrześcijańskiej, a zwłaszcza propagandowe działania kontrreformacji, zbudowały pełne 
programowo i dojrzałe kompozycje kalwaryjskie. Wątki naczelne leżące u podstaw 
krystalizowania terenowych programów kalwaryjskich to: kult Męki Chrystusa obrazowany 
symbolicznymi pamiątkami jerozolimskimi (kaplice Grobu Chrystusa, Ogrojca, 
Wniebowstąpienia), kulturowe dla Europy Zachodniej konsekwencje średniowiecznych 
wypraw krzyżowych i pielgrzymek do Jerozolimy i Ziemi Świętej, misteria średniowieczne, 
także oryginalny charakter pobożności franciszkańskiej i w konsekwencji koncepcje 
zakładania w realiach europejskich symbolicznych krajobrazów jerozolimskich. 

W całej złożoności tych kulturowych i religijnych uwarunkowań powstawać zaczęły 
dzieła oryginalne, głównie jako zielone krajobrazy komponowane, symbolicznie 
odwzorowujące Jerozolimę i jej pamiątki Chrystusowe, prowadząc do skomplikowanych 
układów planistycznych wyznaczanych plenerowymi trasami modlitewnymi, a przeznaczonych 
dla powszechnego użytkowania pielgrzymkowego, z pełną dostępnością tych tras dla 
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wiernych, bez względu na ich status społeczny. W tym sensie ścieżki modlitewne ogrodów 
kalwaryjskich nawiązywały wprost do sytuacji Asyżu i Umbrii jako strefy sacrum naznaczonej 
modlitewnymi wędrówkami św. Franciszka. Z punktu widzenia uzyskiwanych efektów 
kompozycyjnych obiekty kalwaryjskie stanowią mniej lub bardziej złożone układy alejowe 
wytyczane w rozrzeźbionej, najczęściej górskiej topografii, w splocie i w kontrastowaniu 
obszarów leśnych z rozległymi łąkami i polami uprawnymi. Drogi modlitewne znaczono 
licznymi artefaktami w postaci kapliczek pielgrzymkowych z przypisanymi im konkretnymi 
znaczeniami narracyjnymi. Kapliczki te reprezentują zróżnicowane odmiany stylowe i rozmaity 
poziom artystyczny, zależnie od czasu powstania, regionu oraz od możliwości finansowych 
fundatora, a także talentu budowniczych i rzemieślników, najczęściej barokowe lub 
barokizujące. Dodajmy, że uzyskiwane efekty perfekcyjnego zespolenia walorów przyrody z 
artefaktami stawiają kalwarie europejskie w rzędzie modelowych wręcz przykładów 
kształtowania ogrodów krajobrazowych.  

Ryc. 309, 310, 311. Święte Góry kalwaryjskie. Od lewej Crea (Piemont), Varese (Piemont); Eisenstadt (Austria). 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Fundamentalną rolę, często przekładającą się na postaci panoramiczne obiektów 

kalwaryjskich, odgrywały święte góry, tak dalece, że spora grupa tych plenerowych 
sanktuariów, w tym włoskich, portugalskich, austriackich, przybrała wprost formę świętej góry 
(włoskie Sacro Monte). Te przyrodniczo-kulturowe kompleksy odznaczają się zazwyczaj 
wyraziście uformowanymi panoramami zewnętrznymi. Cechą charakterystyczną, posiadającą 
odniesienia symboliczne, pozostają finezyjne sploty osi i duktów widokowych łączących 
poszczególne części obszaru kalwaryjskiego oraz wciągające w grę kompozycyjną odległe 
naturalne elementy (znaki) krajobrazowe. W sensie planistycznym stosowano rozmaite formy 
przebiegu dróg modlitewnych budujących kanwę kompozycyjną poszczególnych kalwarii. 
Sporadycznie pojawiały się układy zgeometryzowane, osiowe i symetryczne (głównie w 
Austrii), najczęściej układy swobodne, dostosowane do rzeźby terenu i odpowiadające na 
treściowe potrzeby zespołu modlitewnego. Najbardziej wyrafinowane planistycznie układy 
powstawały w przypadkach pełnego konsekwentnego realizowania zamiaru wydobycia w 
lokalnym krajobrazie symbolicznej makiety miasta świętego, w tym przebiegu istotnych 
kultowo tras pielgrzymkowych: Drogi Pojmania i Drogi Krzyżowej. W tym zakresie wiedzy o 
Jerozolimie najczęściej dostarczało dzieło Chrystiana Adrychomiusza z 1584 roku, ze 
szczegółowymi opisami rozmieszczenia pamiątek Chrystusowych w strukturze urbanistycznej 
Jerozolimy. 

Ryc. 312, 313, 314, 315. Drogi pielgrzymkowe w Kalwarii Zebrzydowskiej (ryc. 312) i w Wejherowie (pozostałe)  
w kontekście planu Jerozolimy Adrychomiusza. Opr. Anna Mitkowska 



 

413 
 

 
 
Transponowanie dróg jerozolimskich do zastanej sytuacji lokalnej odbywało się z 

zastosowaniem „logiki topograficznej”, powodującej znaczne odchylenia od oryginału i 
rozmaitość szczegółowych rozwiązań. Trzeba podkreślić, iż w tym zakresie fundacje polskie 
(m.in. Kalwaria Zebrzydowska, Wejherowo, Góra Św. Anny, Werki pod Wilnem, Kalwaria 
Pacławska, Góra Kalwaria pod Warszawą) odznaczają się perfekcyjnością kompozycyjną, 
wyróżniającą się na tle innych kalwarii europejskich. Opisywane tu obiekty masowo stawały 
się rozległymi strefami krajobrazowymi stanowiącymi obszary pełnego sacrum, podlegające 
więc, od początku ich istnienia, szczególnej opiece i ochronie wraz z całym ich tworzywem 
roślinnym. Tak więc w okresie od końca XV wieku oraz w sposób ciągły od końca XVI do 
początków wieku XX, na terytoriach europejskich powstawały święte strefy ochrony przyrody, 
w pełni wyprzedzające naukowe koncepcje dzisiejszych rezerwatów przyrody i parków 
narodowych. Co więcej, (jak już wspominano) już w XVI wieku św. Karol Boromeusz jako 
arcybiskup Mediolanu opracował szczegółowe przepisy ochrony terytorialno-krajobrazowej dla 
włoskich Sacri Monti regionu Piemontu i Lombardii. To fascynujące zjawisko kulturowe, z 
punktu widzenia typologicznego mieszczące się w kategorii świadomego komponowania 
harmonijnych postaci krajobrazów kulturowo-przyrodniczych, rozpowszechniło się we 
wszystkich katolickich krajach Europy Zachodniej. 

Ryc. 316, 317, 318, 319, 320. Kapliczki małych kalwarii na Dolnym Śląsku. Od lewej: Kłodzko; Przydroże Małe; 
Młynowiec; Przydroże Małe; Ścinawa. Fot. Anna Mitkowska, 1976 

 
Do dziś zachowały się przykłady obiektów kalwaryjskich zakładanych w Italii, Hiszpanii, 

Portugalii, Niemczech, Austrii, Polsce, na Węgrzech i Słowacji, we francuskiej Bretanii, 
sporadycznie w innych regionach Francji i w Niderlandach. Mogą one współcześnie, obok 
swych oczywistych funkcji kultowych i wartości artystycznych, stanowić interesujące przykłady 
uzyskiwania znakomitych efektów formalnych w wymiarze pejzażowego ładu przestrzennego. 
Obiekty kalwaryjskie, jako istotny składnik europejskiego dziedzictwa kulturowego wymagają 
stałej opieki konserwatorskiej. Muszą być dziś doglądane z uwzględnieniem specyficznych, 
mało znanych nawet wśród specjalistów, ogrodowych tendencji manierystycznych i 
barokowych, a także specyficznych reguł zakładania fundacji kalwaryjskich oraz z 
zastosowaniem metod konserwatorskich właściwych dla dzieł ogrodowych (tekst z drobnymi 
zmianami powtórzony, [za:] Mitkowska, Łakomy, Hodor, Historia ogrodów…, opr. Anna 
Mitkowska, t. II, s. 39 nn). 
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Rozdział VII 
 

KLASYCYZM (ROMANTYZM), HISTORYZM, SECESJA 
 

 
W wielu podręcznikach historii sztuki, architektury i urbanistyki przegląd stylów 

historycznych zamykany jest na epoce baroku. Jest to o tyle uzasadnione, że to wtedy powstał 
styl architektoniczny szczególnie rozbudowany, o nadzwyczaj wyrazistych formach 
kompozycyjnych, a pozostający w logicznej ciągłości dokonań epok wcześniejszych. Autorka 
niniejszego podręcznika przychyla się do poglądu, że okres 2 połowy XVIII wieku i wiek XIX, 
z racji intensywnych zmian przemysłowych, zbudował niespotykaną w dotychczasowych 
dziejach ludzkości sytuację, gdy formy tradycyjnej architektury przestały odpowiadać gustom 
nowoczesnego społeczeństwa i ich potrzebom. Omawiany okres to w architekturze 
wykrystalizowanie się zrazu stylu klasycystycznego, później historyzmu, a wreszcie w końcu 
XIX wieku secesji. Następujący po baroku styl klasycystyczny  stanowi okres przejściowy 
pomiędzy architekturą tradycyjną a poszukiwaniem nowej estetyki wynikającej z rewolucji 
materiałowych i konstrukcyjnych, rewolucji przemysłowej i społecznej przekładającej się na 
nieznane dotychczas funkcje architektury. Epokę tę należy traktować jako przygotowującą 
tendencje nowoczesnego modernizmu XX wieku. W klasycyzmie wraz z rozwojem nauk, w 
tym także archeologii i historii sztuki zrazu sięgano do form starożytnej Grecji i Rzymu. Ten 
kolejny w historii ludzkości zwrot ku klasyce świata starożytnego przez niektórych badaczy 
niefortunnie nazywany jest neoklasycyzmem. Zdaniem autorki taka nazwa wprowadza wiele 
nieporozumień, w tym przesuwa styl 2 poł. XVIII i 1 poł. XIX do historyzmu, czyli epoki 
neostylów. Jeśli mielibyśmy klasycyzm traktować jako początek skierowania ludzkości ku 
tradycjom epok minionych w ogóle to bardziej prawidłową nazwą dla klasycyzmu byłby 
neoantyk. Dla celów prezentowanych tu rozważań przyjmuje się więc tradycyjną terminologię 
jako klasycyzm.   

Ryc. 1, 2, 3, 4. Architektura klasycystyczna w jej różnych odmianach. Od lewej: rycina G.B. Piranesi, „starożytne 
mauzoleum” (1743); sobór MB Kazańskiej, Petersburg (1801 – 1811), wzorowany na watykańskiej bazylice św. 

Piotra; G.B. Piranesi, fasada kościoła Santa Maria del Priorato na Awentynie, Rzym (1764); J.J. Winckelmann, C. 
Marchionni, tempietto Diruto w villa Albani, Rzym (1751 – 1767). Ryc. 2, [z:]  Jonathan Glancey, Historia 

architektury, Warszawa 2002, s.133; pozostałe fotografie, [z:] Dawid Watkin, Historia architektury zachodniej, 

Warszawa 2001, s. 313 nn, ryc. 430 - 432  

 
1. Klasycyzm, architektura 

 
W połowie XVIII wieku w architekturze nastąpiło wyraźne odwrócenie się od bujnego 

baroku i kapryśnego rokoka. Zaczęła budzić się tęsknota do wprowadzania do architektury 
racjonalnych form prostych, statycznych i uporządkowanych. Uznano, że dla takich potrzeb 
szczególnie przydatne będą formy budowli starożytnej Grecji i Rzymu, szlachetnym 
„płaszczem” przykrywające różne pod względem funkcjonalnym obiekty. Te zresztą nigdy nie 
wygasły, odnowione przecież w renesansie i trwające w niektórych nurtach sztuki barokowej. 
Cały wiek XVIII stał się okresem fascynacji światem antycznym. W 1748 roku odkopano pod 
Neapolem Pompeje. Odkrycie to wstrząsnęło „oświeconą” Europą. Nasiliły się profesjonalne 
badania historyczne dotyczące starożytności (Robert Wood, Robert Adam,  Giovanni Battista 
Piranesi i inni). Johann  Joachim Winckelmann (1717 – 1768) położył podwaliny pod badania 
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dawnej sztuki swą wybitną publikacją Historia sztuki starożytności (1764). W przeciwieństwie 
do twórczego renesansu, tym razem zaczęły się pojawiać rozwiązania bardziej schematyczne, 
surowe. Ogólnie uznać można, że  klasycyzm pod względem artystycznym stał się 
najsłabszym stylem architektonicznym epok minionych, choć nie zabrakło w nim także 
rozwiązań wybitniejszych. Odpowiadając na potrzeby „nowoczesnego” świata rozprzestrzenił 
się na wszystkie kraje europejskie, w tym głównie Francję, Anglię, Niemcy, Rosję. Stał się też 
oficjalnym stylem młodej demokracji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.  W tradycji 
europejskiej zakorzenił się na całe stulecie od połowy XVIII do połowy XIX wieku. Stopniowo 
zespalał się historyzmem 2 połowy XIX wieku, w dalszym ciągu występując w swych formach 
czystych do początku wieku XX lub przyjmując kształty neoklasycystyczne.  

Klasycyzm dzielimy na trzy fazy. Pierwsza z nich zwana we Francji stylem Ludwika XVI 
trwała do końca XVIII wieku. Druga związała się z panowaniem Napoleona I i nazywana jest 
stylem Cesarstwa (empire). Wygasła we Francji około 1815 roku, w innych krajach 
europejskich utrzymywała się jeszcze dość długo, przechodząc w fazę trzecią, klasycyzmu 
XIX wieku (neoklasycyzmu). Charakterystyczne jest przenikanie się wzajemne form stylowych 
poszczególnych faz. Najogólniej, w fazie pierwszej mieliśmy do czynienia z pewną lekkością i 
śladowym nawiązywaniem do form rokoka. Wszystko pozostawało jednak prostokreślne, 
zanikały linie krzywe z wyjątkiem  koła i półkola. Kolory ścian były pastelowe: białe, kremowe, 
z dyskretnymi złoceniami. Klasycyzm ten wprost wyrastał z baroku i w jego formach 
spokojnych stanowił prostą kontynuację dotychczasowych tradycji. W empirze architektura 
nabierała mocy osiągając postaci monumentalne, reprezentacyjne. W detalu nawiązywano do 
wzorców starorzymskich. Pojawiały się girlandy, wieńce, orły, emblematy wojenne, kariatydy. 
W fazie trzeciej zarysował się nurt „akademicki”, z dosłownymi odniesieniami do wzorców 
starożytnych, głównie greckich (neohellenizm). 

Ryc. 5, 6, 7, 8. Klasycyzm francuski. Od lewej: fasada kościoła St-Sulpice w Paryżu; gmach Akademii Wojskowej 
w Paryżu; widok ogólny Panteonu, Paryż; wnętrze paryskiego Panteonu. Ryc., [z:] Tadeusz Broniewski, Historia 

architektury dla wszystkich, 1980, s. 419 nn, ryc. 936, 937, 939, 941 

 
 W Anglii i Irlandii, częściowo także w Ameryce Północnej w znacznej części XVIII wieku 
podstawowym stylem budowlanym stał się palladianizm. Była to powszechna fascynacja 
twórczością wybitnego przedstawiciela rozwiniętego renesansu włoskiego, Andrea Palladio. 
W nurcie tym wzorce klasyczne, grecko-rzymskie znalazły swoje odzwierciedlenie właśnie w 
nawiązaniach do dzieł Palladiego. Przypomnijmy, że budowle wzniesione przez tego 
architekta i jego naśladowców cechowała daleko idąca konsekwencja układów 
konstrukcyjnych, monumentalność, umiarkowanie w dekoracji, stosowanie wielkiego porządku 
(obejmującego całą wysokość budynku). W okresie georgiańskim budowle typu 
palladiańskiego wypełniły strukturę urbanistyczną Londynu i wielu innych miast, takich m.in. 
jak Bath czy Edynburg. W ramach swej twórczości Robert Adam (1728 – 1792) włączał do 
swych dzieł motywy zdobnictwa rzymskiego i etruskiego. Ciekawym pozostaje fakt, że choć 
twórcy tego typu architektury nie uważali go za styl przeznaczony do masowego budownictwa 
miejskiego, to taka faktycznie rola mu przypadła. Wielu architektów angielskich opracowywało 
albumy łatwych do skopiowania projektów domów dużych i małych. Stąd ślady nurtu 
palladiańskiego znaleźć można  nawet w niewielkich i mizernych domach przedmieść 
przemysłowych. 
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Ryc. 9, 10, 11. Klasycyzm palladiański w Anglii. Od lewej: Marmurowa Sień w Kedleston Hall w Derbyshire (R. 
Adam); fasada Dodington Park; portyk fasady Stowe House, Buckinghamshire. Fotografie, [z:] Watkin, op. cit., s. 

320, ryc. 438; s. 328, ryc. 448; s. 324, ryc. 442 
 

Palladianizm kształtujący formy domów angielskich w mieście i na wsi przyczynił się 
do zwrotu ku malowniczości (picturesque). Emanujące eleganckim chłodem domy 
palladiańskie otaczano romantycznymi swobodnymi parkami krajobrazowymi. Do 
propagowania takiej, odmiennej od kompozycji barokowych stylistyki przyczynili się William 
Kent i Lancelot „Capability” Brown. W nieregularne ogrody wprowadzano świątynie, groty i 
mosty w różnych stylach. Idea malowniczości wprowadzana też była do centrów miast. 
Stopniowo zaczęto sięgać do form „gotyckich” dając początek historyzmowi (neogotyk). 
Miejską malowniczość splatano z architekturą klasycystycznych pałaców, tak jak miało to 
miejsce w Regent’s Park w Londynie (1811 – 1830), czy Cumberland Terrace (1827) oraz Park 
Crescent . 

Klasycyzm, głównie w odmianie palladiańskiej nazwać można oficjalnym stylem 
architektonicznym Stanów Zjednoczonych w ciągu 2 połowy XVIII i 1 połowy XIX wieku. Swą 
wysoką pozycję zyskał za sprawą Thomasa Jeffersona (1743 – 1826), głównego autora 
Deklaracji Niepodległości i jednego z pierwszych prezydentów USA. Poglądy na architekturę 
ukształtował we Francji, stykając się tam z palladianizmem angielskim. Architektura wedle 
poglądów Jeffersona, jego klasyczne upodobania wywarły znaczący wpływ na oficjalna 
architekturę Stanów Zjednoczonych na długie lata, trwając aż do początków XX wieku. 
Najwspanialsza idea Jeffersona sprowadzająca się do przyjęcia klasycyzmu w służbie 
demokracji przejawiała się w typie popularnego budownictwa mieszkaniowego rozwijanego 
przez pierwszych osadników. Przejawem lokalnego klasycyzmu stały się masowo powstające 
drewniane domy, eleganckie i szlachetne, a także łatwe w budowie i dostępne dla każdego.  

Ryc. 12, 13, 14. Klasycyzm amerykański. Od lewej: Kapitol Stanowy, Richmond, Wirginia, 1789 - 1798; 
Mauzoleum Lincolna, Waszyngton, 1911 – 1922; uniwersytet stanu Wirginia, Charlottesville, 1817 – 1826. 

Fotografie, [z:] Glancey, op. cit., s. 124 n 
 
 Punktem zwrotnym w historii Europy stała się rewolucja francuska (1789 – 1799), 
początkująca proces powstawania demokracji i burżuazji. Napoleon stworzył własny styl 
stanowiący wizerunek jego dworu. Ulubionym architektem cesarza był Charles Percier (1764 
– 1838), który odegrał kluczową rolę w tworzeniu stylu empire. Od końca XVIII wieku 
dominował we Francji styl monumentalny, bombastyczny, z wiodącym nurtem 
reprezentowanym przez Claude-Nicolas Ledoux’a (1736 – 1806). Ten wytyczył dalsze kierunki 
rozwoju architektury w służbie republiki, a później cesarstwa. Omawiany okres był też czasem 
wielkich dociekań matematycznych i filozoficznych. Powstawały więc projekty wizjonerskie 
takie jak Biblioteka Narodowa i Pomnik Newtona autorstwa Boulléego. 
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 Klasycyzm postrzegać można jako specyficzne „odrodzenie” greckie, w tym sięganie 
do ateńskiego ideału. Szczególnie przychylnie wzorce greckie przyjęli Szkoci. Edynburg 
zaczęto nazywać Atenami Północy, a styl grecki w Szkocji utrzymywał się w ciągu całego XIX 
wieku, gdy w Anglii ustąpił miejsca neogotykowi i eklektyzmowi. Najmocniejszą pozycję 
„odrodzenie” greckie znalazło jednak w Prusach. Architektura grecka stała się tam symbolem 
potęgi państwa pod rządami Fryderyka Wielkiego. Odrodzenie antyku znalazło też swój wyraz 
w Austrii, na terytoriach Polski, na Węgrzech, a także w Szwecji i Finlandii. Najwybitniejszym 
przedstawicielem „odrodzenia” greckiego stał się pochodzący z Prus Karl Friedrich Schinkel 
(1781 – 1841). Podobnie jak twórcy renesansowi, nie kopiował on wzorców antycznych lecz 
przekładał je na własny język kompozycyjny. Dzieła Schinkla cechuje piękno, harmonia i 
dyscyplina wyrazu. Jego budynki mają też klarowną strukturę odpowiadającą na potrzeby 
funkcjonalne obiektu, a w sensie materiałowym wprowadzają najnowsze osiągnięcia 
technologiczne. Działalność tego architekta zapowiada również eklektyzm (historyzm) 2 
połowy XIX wieku. Charakterystyczne pozostaje, że był on również urzędnikiem, architektem 
– administratorem opłacanym przez rząd. Schinkel miał wykształcenie akademickie i kolejne 
stopnie kariery przechodził w na wpół zmilitaryzowanych urzędach. Jego Altes Museum w 
Berlinie wywarło znaczący wpływ na twórczość innych architektów pozostając romantycznym 
pomnikiem ducha nie tylko greckiego, ale architektury w ogóle. 

Ryc. 15. Karl Friedrich Schinkel, Altes Museum, Berlin (1823 – 1830). Fotografia, [z:] Glancey, op. cit., s. 130 n 
 

 W Rosji w okresie klasycyzmu rozkwitła architektura zespalająca ten kraj z kulturą 
Zachodu. U początku wielkich przemian i inwestycji znalazła się budowa nowego miasta, 
Petersburga, podjęta w pierwszych latach XVIII wieku przez Piotra Wielkiego. Zaczęły 
powstawać monumentalne dzieła zaliczane do najwspanialszych osiągnięć w skali światowej. 
Budowle przewyższające te z krajów zachodnich skalą, ambicją i mistrzostwem artystycznym 
dała Rosji caryca Katarzyna Wielka. Upodobanie do obiektów kolosalnych trafiło do Rosji za 
sprawą Napoleona. Niektóre budowle wznoszone przy udziale architektów włoskich 
powstawały już przed rządami Katarzyny. Jednakże dopiero inwestycje Katarzyny połączyły 
rosyjskie ambicje i tradycje z klasyczną formą. Powstawały znakomite pałace i świątynie, 
budowle administracji państwowej i wojskowe. Pod mecenatem carycy pracowali Włosi, 
Francuzi, Rosjanie, a nawet Szkot. 
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Ryc. 16. Wielki Pałac w Carskim Siole, 1749 – 1752. Fotografia, [z:] Glancey, op. cit., s. 132 
 

Architekturę francuskiego oświecenia (klasycyzmu) do naszego kraju przeszczepił 
Stanisław August Poniatowski, król Polski przed jej ostatnim rozbiorem (1795). Sprowadził on 
na swój dwór licznych francuskich malarzy oraz rzeźbiarzy. Głównym ośrodkiem artystycznym 
klasycyzmu stała się więc Warszawa. Zaczęły powstawać, głównie na terytoriach środkowej 
Polski liczne interesujące i wartościowe obiekty. Wśród twórców wybitnych znaleźli się m. in. 
Victor Louis, Jakub Fontana, Szymon Bogumił Zug, Dominik Merlini, Efraim Szreger, Jakub 
Kubicki, Jan Samuel Becker, Jan Chryzostom Kamsetzer, Stanisław Zawadzki, Stanisław 
Kostka Potocki, Jakub Kubicki, Wawrzyniec Gucewicz, Piotr Aigner, Hilary Szpilowski. 
Twórczość tych projektantów wpisała się w nurt odradzania architektury antyku (Grecji i 
Rzymu) na naszych terytoriach. Początkowy okres klasycyzmu polskiego nazywany jest 
stylem Stanisława Augusta (stanisławowskim; 1760 - 1795). Do wybitniejszych dzieł należy 
Pałac na Wodzie (1784 – 1788) usytuowany w malowniczym Parku Łazienkowskim w 
Warszawie, dzieło Merliniego. Powstawało też wiele innych obiektów rezydencjonalnych, ale 
także sakralnych. 

Ryc. 17, 18, 19. Polska architektura klasycystyczna. Od lewej: Pałac na Wodzie w Łazienkach w Warszawie; 
pałac w Natolinie, Warszawa; świątynia Sybilli przy pałacu Belwederskim w Warszawie. Ryc. 17, 18, [z:] Watkin, 
op. cit, s. 359, ryc. 488, 489; ryc. 19, [z:] Stanisłąw Lorentz, Andrzej Rottermund, Klasycyzm w Polsce, wydaw. 

Arkady, Warszawa 1984, s. 175, ryc. 172 

 
 

W 1 połowie XIX wieku kulturę europejską ogarnęły postawy romantyzmu. Miano to 
nadano szerokiemu nurtowi, który od XVIII wieku kwestionował humanizm i wszechpotęgę 
rozumu, podważając nieomal fundamenty kultury klasycznej. Odegrał on znaczącą rolę w 
życiu duchowym Europy. Wpływem swym nie pominął żadnej dyscypliny, a historię swą miał 
na tyle skomplikowaną, ze wymyka się ona z prób uchwycenia jej spójności. Sam termin 
pojawił się już w XVII wieku i rozprzestrzeniał od początku wieku XVIII. Jako kierunek twórczy 
rozwinął się w połowie XVIII wieku, początkowo jako preromantyzm, a w latach 1800 – 1850 
jako romantyzm właściwy. Pewne przejawy romantyzmu występowały aż do końca XIX wieku. 
Romantyzm wychwalał uroki życia wiejskiego i piękno krajobrazu nie skażone ręką człowieka, 
także elementy przygód, tajemniczych wydarzeń i zjawisk nadprzyrodzonych. Fascynowano 
się poczuciem przemijania czasu, metafizycznym walorem przyrody, co przekładało się na 
romantyczne tendencje stylowe w sztuce ogrodowej. Jak już szeroko omówiono, w okresie 
romantyzmu dominował w architekturze styl klasycystyczny, pozostający niejako w opozycji 
do romantyzmów rozkwitających w różnych krajach europejskich. Te zmierzały do 
zainteresowania przeszłością poszczególnych narodów, prowadząc do fascynacji epoką 
średniowiecza, w tym nade wszystko licznie w różnych regionach europejskich występującą 
architekturą gotycką.   
 

2. Historyzm (eklektyzm) 
 

Romantyzm rozgrywał się na płaszczyźnie równoległej do klasycyzmu. Był on 
zaczątkiem eklektyzmu (historyzmu), a granica między nimi zaciera się. Ten rozwijał się od 
końca pierwszej połowy XIX wieku, tworząc w architekturze liczne nawiązania do szeroko 
rozumianej przeszłości. Coraz częściej sięgano w budowlach do stylów dawnych okresów, 
wykorzystując cały zasób form historycznych. W tendencje te wplatały się realia epoki, liczne 
osiągnięcia  techniczne w budownictwie i  masowo występujące budowle o nowych, 
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niespotykanych dotychczas funkcjach prowadząc do poszukiwania stosownego wyrazu 
artystycznego. Dla tego okresu i tych dzieł przyjmowane są określenia, dawnej: eklektyzm i 
obecnie: historyzm. Wedle Broniewskiego (op. cit., s.470 n) termin „eklektyzm” oznacza 
wybieralność takiego stylu historycznego lub egzotycznego, na jaki ma ochotę odbiorca lub 
twórca. Wychodząc z podstawowego pojęcia stylu jako zjawiska ściśle związanego z życiem 
społeczeństwa, temperamentem, obyczajami, stopniem cywilizacji, a także klimatem i 
krajobrazem, nie mniej zaś aktualnym stopniem techniki budowlanej lub krótko: z epoką i 
regionem – z taką wielostylowością trudno się pogodzić. Architektura każdej epoki miała do 
spełnienia konkretne zadania, jakich nie miały epoki wcześniejsze. Stawianie np. dworca 
kolejowego w stylu rzekomo gotyckim było tak samo nieracjonalne, jak budowa nowoczesnego 
parowca w kształcie karaweli. W charakterystyce tej przewija się pejoratywna ocena stylu. 
Dzisiaj style historyczne postrzegane są pozytywnie jako przejaw mistrzostwa twórczego 
operującego dawnymi formami. Gdy były jednorodnymi stylowo w jednym dziele nazywane są 
historyzmem. Jako „eklektyczne” uznawane są  obiekty budowlane łączące w sobie dwa, a 
nawet więcej stylów, i to nie tylko europejskich.   

W ramach historyzmu i eklektyzmu zrazu inspirowano się średniowieczną architekturą 
gotyku (poł. XVIII w. – pocz. XX w.). Neogotyk wywodził się z Anglii, gdzie form gotyku nigdy 
nie zarzucono. Wykształciły się tam dwie fazy: dekoracyjna i strukturalna. W pierwszej 
nawiązywano do przesłanek emocjonalnych, w drugiej skupiano się na pogłębianiu znajomości 
konstrukcji gotyckich. Neogotyk znalazł, obok budowli sakralnych, swój charakterystyczny 
wyraz w architekturze siedzib wiejskich typu „zamkowego”. Od poł. XIX wieku formy gotyckie 
zaczęto nadawać budowlom publicznym takim jak dworce kolejowe, muzea, uniwersytety. 
Obok Anglii neogotyk rozpowszechnił się w Niemczech, gdzie uznawany był za styl narodowy. 
W Polsce neogotyk reprezentowali m.in. Sz. B. Zug, Ch. P. Aigner, H. Markoni, F. M. Lanci, A. 
Idxkowski, F. Księżarski, J. Sas-Zubrzycki, J. P. Dziekoński. Z form neogotyckich wyrastały 
poszukiwania nowych kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych przyczyniające się do stworzenia 
na przełomie XIX/XX w. podstawowych środków wyrazu architektury współczesnej. 

Ryc. 20, 21, 22, 23. Neogotycki kościół w Olsztynie, 1933 widoki zewnętrzne i wnętrze.  
Fot. Anna Mitkowska, 2004 

 
Również renesans znalazł się w polu zainteresowań rozwijając się w ważny kierunek 

historyzmu XIX wieku. Kształtował się silnie jako wyraz badań nad sztuką odrodzenia 
włoskiego. Występował w całej Europie, głównie w Niemczech. Nieco później nawiązywano 
także do form renesansu francuskiego i niderlandzkiego, ze zwracaniem się więc do stylistyki 
manierystycznej. Neorenesans rozprzestrzenił się także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. 
W Polsce reprezentowany był dziełami H. Marconiego, L. Marconiego, Z. Gorgolewskiego. U 
schyłku XIX wieku architekci łączyli w jednym dziele wszystkie odmiany renesansu. 

W 2 połowie XIX wieku powstawały też obiekty neobarokowe. Odznaczały się one 
naśladowaniem form baroku i późnego baroku stosowanych głównie w architekturze świeckiej 
(gmachy publiczne, pałace, kamienice). Neobarok występował od połowy XIX do końca lat 20 
–tych XX wieku. Po raz pierwszy pojawił się w St. Petersburgu i rozprzestrzenił w Paryżu, 
Wiedniu. Popularny był w Bawarii, za panowania Ludwika II. Od 1900 roku występował w 
splocie z formami secesyjnymi i baroku rodzimego. W Polsce reprezentowany był w twórczości 
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J. Fijałkowskiego, A. Szyszko-Bohusza, T. Tołwińskiego. W ciągu 2 połowy XIX wieku i 
początków wieku XX występowały również budowle nawiązujące do form staro 
chrześcijańskich, romańskich, bizantyńskich, egipskich, muzułmańskich.    

Ryc. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Historyzm w architekturze. Od lewej: neorenesansowa kaplica kalwaryjska  
w Wambierzycach; kościół Franciszkanów w Olsztynie, neobarok klasycyzujący; kościół św. Józefa w Olsztynie, 
neoromanizm; kościół św. Wojciecha w Olsztynie, neorenesans; kamieniczki w Olsztynie, neogotyk z elementami 

secesji; pałac miejski w Olsztynie, neobarok z elementami secesji. Ryc. 24, zdjęcie studenckie; pozostałe fot. 
Anna Mitkowska, 2004  

 
Złożoność i wielowątkowość form stylowych nawiązujących do epok minionych i 

różnych kręgów kulturowych występujących w architekturze historyzmu i eklektyzmu 
powoduje, że trudne są one do identyfikacji formalnej. Przyswojenie sobie 
charakterystycznych rozwiązań kompozycyjnych  możliwe staje się w długotrwałym obcowaniu 
z dziełami tej kategorii. Swoistym „podręcznikiem” stylów historycznych są m.in. liczne, 
wielostylowe, XIX –wieczne nagrobki starego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie. 
Niezrównany przegląd neostylów dają nam także kaplice XVII/XVIII –wiecznej kalwarii w 
Wambierzycach (Kotlina Kłodzka), w której w wyniku postępujących zniszczeń, w ciągu XIX 
wieku przebudowano wszystkie dotychczasowe obiekty architektoniczne (ok. 140 kaplic), 
nadając im formy historyzujące w rozmaitych odmianach stylowych opisanych w monografii 
Anna Mitkowska, Wambierzyce, 1984. W istocie swojej w terenie powstał swoisty konglomerat, 
przegląd architektury historyzmu. 

Ryc. 30, 31, 32, 33. Historyzm kaplic kalwaryjskich w Wambierzycach. Od lewej: grupa kaplic w pobliżu bazyliki, 
neorenesans z elementami baroku i klasycyzmu; kaplica neogotycka; kaplica neorenesansowa; kaplica 

neoromańska. Rysunki, [z:] Anna Mitkowska, Wambierzyce, seria „Śląsk w Zabytkach Sztuki”,  Ossolineum, 
Wrocław… 1984, s. 83, ryc. 46; s. 111, ryc. 65; s. 126, ryc. 76; s. 147, ryc. 90 (pomiary studenckie) 

 
Wśród stylów rozmaitych wiodącą rolę odgrywał neogotyk, który dotarł na wszystkie 

krańce ziemi. W znacznym stopniu stał się on stylem rozwiniętej epoki wiktoriańskiej w Anglii, 
tj. okresu panowania królowej Wiktorii (1837 – 1901). Neogotyk brytyjski stawał się siłą 
wyzwalającą, która  uwalniała od ograniczeń klasycyzmu przy równoczesnym udowadnianiu, 
że tradycja klasyczna nie wyczerpała jeszcze swoich możliwości. Był także wyrazem wiary 
młodych miejscowych twórców w historię Anglii i jej wartości artystyczne, które (zdaniem 
Glanceya, op. cit., s. 148) przeciwstawiano sztuce francuskiej i włoskiej. W okresie 
wiktoriańskim Anglia była najpotężniejszym państwem świata, największym imperium. 
Wszystko co walijskie, szkockie, irlandzkie, angielskie cenione było jak nigdy dotąd, a artyści 
zwracali się ku tradycjom lokalnym epok minionych. W XIX wieku wykształciło się wiele nowych 
typów budowli takich jak: ratusze, opery, sądy, dworce kolejowe, wielkie hotele, dla których 
gotyk był szczególnie przydatny ze względu na swoją dużą elastyczność. Wiktoriański „gotyk” 



 

424 
 

stosowany był również masowo w budownictwie sakralnym. Wznoszono kościoły będące 
bogatą kombinacją układanego w rozmaite wzory kolorowego kamienia i cegły, a wnętrza 
wypełniano strojnymi marmurami i mozaikami. Neogotyk dotrwał do XX wieku. Jednym z 
ostatnich i najbardziej spektakularnych dzieł stała się anglikańska katedra w Liverpoolu (1903 
– 1978), ukończona w 2 połowie XX wieku. 

Ryc. 34, 35, 36. Architektura neogotyku angielskiego (wiktoriańskiego). Od lewej: Sądy Królewskie w Londynie 
(1874 – 1882); katedra w Liverpoolu (1903 – 1978); oraz Votivkirche we Wiedniu (1856 – 1879). Fotografie, [z:] 

Glancey, op. cit., s. 148 n 
 

Wiek XIX, wraz z narastającą rewolucją przemysłową przyniósł także zainteresowanie 
domami i osiedlami robotniczymi. Masowy ruch napływania do miast ludności wiejskiej 
poszukującej pracy podsycał rozwój budowlany, który przestawiał się na wielką produkcję 
domów dla robotników. Budownictwo masowe wypełniało przestrzenie przy stacjach 
kolejowych, wiaduktach, wzdłuż brzegów kanałów i w pobliżu fabryk. W nadzwyczajnym 
tempie powstawały dzielnice slumsów. Brak kanalizacji, bieżącej wody i ogólna bieda 
przyczyniały się do rozprzestrzeniania się epidemii chorób zakaźnych w miastach 
przemysłowych. Z takich uwarunkowań zrodziła się potrzeba zawodu projektanta – urbanisty, 
planisty miejskiego, który miał prowadzić do powstawania osad oferujących godziwe miejsce 
zamieszkania dla napływowej ludności. Rodziły się też społeczne ruchy walki o poprawę 
warunków życia mieszkańców dzielnic przemysłowych. Wkrótce sami przemysłowcy zaczęli 
zatrudniać architektów by ci projektowali wzorcowe wioski dla robotników. Powstawały więc 
modelowe osady finansowane przez właścicieli fabryk. Wkrótce, pod koniec XIX wieku 
pojawiły się ruchy na rzecz poszukiwania nowych koncepcji kształtowania miast w ogóle. 
Powstały pomysły zakładania miast – ogrodów, których pionierem był Ebenezer Howard. 
Przedstawił on wizję Anglii jako małych samowystarczalnych miasteczek liczących do 35 000 
mieszkańców, pełnych starannie zaprojektowanych układów zieleni. Miały one przeciwstawiać 
się rozwojowi wielkich molochów miejskich takich jak Londyn, Birmingham, czy Manchester. 
Kwestia miast przemysłowych stała się głównym problemem, zaprzątającym wyobraźnię 
twórczą architektów XX wieku. 

Ryc. 37, 38, 39. Angielskie miasta przemysłowe końca XIX wieku. Od lewej: Todmorden, Zachodnie Yorkshire; 
domy robotnicze Lower Road, wioska Port Sunlighy; miasto – ogród Letchworth, Hertfordshire. Fotografie, [z:] 

Glancey, op. cit., s. 144 n  
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3. Secesja 
 

W ostatnich latach XIX wieku, w epoce ogarniętej historyzmem zrodził się krótkotrwały 
ekspresyjny styl nazywany secesją. Trwał niezmiernie krótko , bo przez ostatnią dekadę XIX 
wieku i pierwszą dekadę XX wieku. Odznaczał się programowym oderwaniem od 
akademickich i historyzujących tendencji sztuki XIX wieku. Określany jest jako  Art Nouveau 
(Francja, Anglia), Jugendstil (Niemcy), Stile Liberty lub Stile Floreale (Włochy), Modern Style 
(Belgia), Młoda Polska. W swym krótkotrwałym występowaniu zapowiadał wkraczanie 
architektury w modernizm XX wieku. Dla narodzin tego ruchu charakterystyczne było 
tworzenie ugrupowań przeciwstawiających się sztuce oficjalnej (Secesja Monachijska, 
Secesja Wiedeńska) i lansowanie tego stylu na łamach czasopism artystycznych. 
Prekursorskie znaczenie miał  ruch „Arts and Crafts” dążący do integracji wszystkich sztuk, ich 
równości i podniesienie rangi sztuki użytkowej, odrodzenia rzemiosła i tworzenia całości 
jednorodnych stylowo. Zrywając z historyzmem inspirowano się równocześnie sztuką 
Dalekiego Wschodu. 

Tabl. I. Kwartały secesyjnej architektury na obrzeżach centrum historycznego Turynu. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Architektoniczne i inne dzieła secesyjne cechowało odchodzenie od symetrii, 

atektoniczność, wertykalizm, płaszczyznowość, linearyzm, linie swobodne, organiczne, 
dekoracyjność. Środkami wyrazu były: gięta długa ruchliwa linia, płaska plama, subtelna 
kolorystyka, barwy przenikające się, efekty połysku. Głoszony zwrot ku naturze przejawiał się 
w stosowaniu motywów fantazyjnych. Wprowadzano  wyobrażenia żywiołów ognia i wody, 
strzeliste lub wijące się rośliny, kwiaty o symbolicznej wymowie  lub przejmowane ze sztuki 
japońskiej, rozmaite zwierzęta, w tym węże, ważki, motyle. Często umieszczano również 
stwory fantastyczne i baśniowe oraz smukłe postacie kobiet z długimi rozwianymi włosami. 
Formy secesyjne pojawiały się we wszystkich działach sztuki i rzemiosła, od architektury po 
modę kobiecą, a większość twórców zajmowała się równolegle kilkoma dziedzinami sztuki. 
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Całkowity zmierzch tego kierunku przyniosła I wojna światowa. Ponowne zainteresowanie tą 
stylistyką nastąpiło w latach 60 –tych XX wieku.  

Wśród najwybitniejszych twórców tego nurtu architektonicznego znalazł się hiszpański 
(kataloński) projektant Antonio Gaudi ( 1852 – 1926) słynący z wyjątkowych realizacji 
budowlanych, konstruktor, autor licznych parków, tercjarz franciszkański, Sługa Boży kościoła 
Katolickiego. Twórca wielu obiektów, u schyłku swego życia zrezygnował z różnych form 
aktywności na rzecz doglądania swego największego dzieła jakim stał się ciągle jeszcze 
niedokończony kościół Świętej Rodziny w Barcelonie (Sagrada Familia, od 1882). Trzeba 
podkreślić, że nigdzie na świecie nie ma drugiej budowli takiej jak te wysokie wieże z kamienną 
dekoracją o motywach organicznych. Talent Gaudiego objawił się wraz z Modernismo, 
katalońskim ruchem artystycznym podejmującym próby odbudowy lokalnej tożsamości. 
Wszystkie najważniejsze budowle Gaudiego  zlokalizowane zostały w samej Barcelonie lub w 
jej najbliższych okolicach. Odznaczają się one niespokojną oryginalnością, odniesieniami do 
przyrody, liniami mocno falistymi, wprowadzaniem wątków mitologicznych stworów, często 
mocną kolorystyką z licznymi elementami ceramicznymi. Jak stwierdza Glancey, op. cit., s., 
169, twórczość Gaudiego jest doprawdy unikalna. Odbieramy ją jako ekstremalną, ale 
zarazem jego konstrukcje są logiczne, a pozornie dziwaczna geometria ma swoje źródło w 
przyrodzie. Gaudi próbował stworzyć architekturę, która połączyłaby człowieka z Bogiem i  z 
przyrodą. Choć nie z „nominacji” kościelnej, jest świętym w każdym innym sensie. Architekturę 
traktował jako poszukiwanie prawdy, czyli dociekanie istoty rzeczy. 

Tabl. II. Twórczość architektoniczna Antonio Gaudiego. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
W Polsce secesja była jednym z głównych stylów plastyki w okresie tzw. Młodej Polski. 

Do wybitniejszych jej przedstawicieli zaliczani są S. Wyspiański i J. Mehoffer. Obiekty 
architektoniczne w tej stylistyce powstawały w Warszawie, Łodzi, Krakowie. Szczególne 
miejsce, porównywalne z Antonio Gaudim zajmuje Teodor Talowski (1857 – 1910). Urodzony 
w Zassowie, gimnazjum ukończył w Krakowie. Studiował we Wiedniu pod kierunkiem Karola 
Königa, a od 1877 we Lwowie gdzie uzyskał dyplom architekta u Juliana Zachariewicza. Od 
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1881 roku przebywał w Krakowie, gdzie pracował jako asystent na Wydziale Budownictwa w 
Wyższej Szkole Techniczno-Przemysłowej, a po czterech latach jako profesor w tej uczelni. 
W 1901 roku objął katedrę rysunku Politechniki Lwowskiej, a później katedrę kompozycji 
architektury średniowiecznej. Czynnym projektantem był do roku 1906, kiedy jego aktywność 
przerwała poważna choroba. Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w 
grobowcu rodzinnym. Jest projektantem wielu krakowskich kamienic, w tym kamienicy „Pod 
Pająkiem” przy zbiegu u. Karmelickiej i Batorego oraz wielu kamienic przy ul. Piłsudskiego i 
Retoryka. We wszystkich tych obiektach, zazwyczaj ceglanych wyraźnie widoczny jest 
fantazyjny styl Talowskiego, z wieloma detalami nawiązującymi do form historycznych, a więc 
z elementami neogotyku, neorenesansu, neomanieryzmu, neobaroku, ale także wprost 
secesyjnymi. 

Ryc. 40, 41, 42, 43. Twórczość architektoniczna Teodora Talowskiego w Krakowie. Od lewej: kamienica „Pod 
Pająkiem”; trzy kamienice przy ul. Retoryka. Fot. Anna Mitkowska, 2004 
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Rozdział VIII 
 

DZIEDZICTWO KULTUROWE KRAKOWA 
 

Cracovia totius Polloniae urbs celeberrima, miasto najznakomitsze, najsławniejsze, 
pełne tradycji, zabytków i niepowtarzalnego klimatu, jako takie wymaga dodatkowego 
komentarza. Profesjonalna, historyczna literatura dotycząca dziejów i zabytków Krakowa idzie 
w setki pozycji. Wielu badaczy nieustająco podejmuje zagadnienia kulturowego dziedzictwa 
tego wyjątkowego dla Polski miasta. W całym bogactwie bibliograficznym wspomnijmy takie 
nazwiska z przeszłości i współczesne jak: Karol Estreicher, Janina Bieniarzówna, Jan Małecki, 
Józef Mitkowski, Jerzy Wrozumski, Jan Dobrowolski, Michał Rożek, Jacek Purchla, Marcin 
Fabiański, Paweł Pencakowski, Barbara Stępniewska, Bronisław Schönbornn, Jan Ostrowski, 
Janusz Bogdanowski, Tadeusz Dobrowolski, Kazimierz Radwański, Jerzy Dobrzycki. W toku 
wywodu całego II tomu podręcznika wielokrotnie pojawiały się odniesienia do sytuacji 
krakowskiej. Szczegółowo omówiono dzieła romanizmu, gotyku, renesansu, baroku i 
późniejsze, a sytuację dotyczącą średniowiecznej urbanistyki  zaprezentowano w rozdz. IV.4, 
na s. 280 nn. W tej chwili więc w syntetycznym, lapidarnym ujęciu naszkicujemy pewne tylko 
charakterystyczne cechy krakowskiego dziedzictwa kulturowego.  

Ryc. 1, 2, 3, 4. Koloryt Krakowa. Od lewej: widok na kościół Mariacki; kwiaciarki na Rynku Głównym, w tle 
Sukiennice; fragment widoku z 1619; ulica Kanonicza. Fotografie, [z:] Othmar L. Rodler, Krakau ein bildbuch, 

Buchverlag Deutscher Osten GMBH, Krakau 1944, ryc. 15, 16, 45; widok, [z:] Mittelalterliches Krakau, Buchverlag 
Deutscher Osten GMBH, Krakau 1943, okładka 

 

1. Omówienie zbiorcze 
 

Liczne odkrycia archeologiczne potwierdzają szczątkowe ślady osadnicze w rejonie 
dzisiejszego Krakowa sięgające epoki kamienia (paleolitu i neolitu), w większym zakresie z 
epoki metalu (brązu i żelaza). Sporo artefaktów znaleziono dla okresu kultury łużyckiej 
(przodków Słowian). Wiadomo, że ciała zmarłych palono na stosach, a popioły składano w 
urnach. Legendarnym założycielem miasta był Krakus dla którego w VII wieku usypano kopiec. 
W kopcu znaleziono brązowe ozdoby, ślad zaciętych walk z koczowniczymi Awarami. 

Ryc. 5, 6, 7, 8, 9. Prehistoryczne ślady osadnictwa w Krakowie. Od lewej: narzędzia z okresu paleolitu; narzędzia 
z epoki metalu; urny grzebalne; ozdoba brązowa z kopca Krakusa; kopiec Krakusa. Fotografie ze zbiorów 

prywatnych 
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Ostatnio coraz częściej w obszarach Krakowa znajdowane są świadectwa kultury rzymskiej 
takie jak ruszt pieca garncarskiego z Igołomii, czy rzymskie monety z okresu Trajana w 
Modlnicy.  

Ryc. 10, 11. Rzymskie świadectwa archeologiczne z okolic Krakowa. Z lewej: ruszt pieca garncarskiego z okolic 
Igołomii; z prawej: moneta rzymska z okresu Trajana z Modlnicy. Fotografie ze zbiorów prywatnych 

 
Na tereny Krakowa chrześcijaństwo przybyło zapewne już w IX wieku. W ciągu X, XI, 

XII wieku rozbudowywał się ośrodek władzy książęcej na wzgórzu Wawelskim. Powstawały 
kościoły, katedra i palatium. W czasach Władysława Hermana, władcy Polski w latach 1079 - 
1102 mieliśmy już drugą katedrę. Architektura sakralna zdominowana była stylem romańskim.   

Ryc. 12, 13, 14, 15. Romańska architektura na Wawelu. Od lewej: rotunda Feliksa i Adaukta; pierwsza katedra na 
pieczęci; pieczęcie z romańską katedrą Władysława Hermana; wnętrze krypty św. Leonarda. Fotografie ze 

zbiorów prywatnych 
 

Wzniesiono okazałą rezydencję książęcą. Miasto rozbudowywało się, powstawały liczne 
kościoły romańskie dla ludności podgrodzia, takie m.in. jak św. Wojciech, św. Andrzej, św. 
Salwator, Norbertanki. W Tyńcu osiedlili się benedyktyni, sprowadzeni do Polski w 1 poł. XI 
wieku, a w początku XIII wieku cystersi w Mogile. W początku XIII wieku do Krakowa przybyli 
franciszkanie i dominikanie. W ciągu XII, XIII wieku bito w Krakowie monety, a w klasztorach 
powstawały cenne, bogato zdobione rękopisy. 

Ryc. 16, 17, 18, 19, 20. Zabytki Krakowa przed lokacyjnego. Od lewej: kościół św. Andrzeja, kościół św. 
Salwatora, fragment zabudowań Wawelu, opactwo benedyktynów w Tyńcu, opactwo cysterskie w Mogile. 

Fotografie ze zbiorów prywatnych  
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Nowy impuls dla rozkwitu miasta dała jego lokacja na prawie magdeburskim (wzorem 
Wrocławia) z roku 1257, w czasach Bolesława Wstydliwego. Rozwinął się wtedy samorząd 
miejski, prowadzono własne księgi sądowe, używano pieczęci miejskiej, a architektura 
sakralna i świecka wkroczyła w styl gotycki. Stopniowo, w XIV wieku obok miasta właściwego 
powstały dwa nowe organizmy urbanistyczne: Kazimierz i Kleparz, które miały własne władze 
i własne pieczęci miejskie. Wybitne zasługi na rzecz rozwoju Krakowa i miast sąsiednich 
położył Kazimierz Wielki. Jego staraniem nastąpiła rozbudowa zamku królewskiego na 
Wawelu.  

Ryc. 21, 22, 23, 24. Kraków lokacyjny. Od lewej: dokument lokacyjny; najstarsza pieczęć miejska; widok z lotu 
ptaka na centrum lokacyjne Krakowa; wizerunek Kazimierza Wielkiego na zworniku kamienicy Hetmańskiej. 

Fotografie ze zbiorów prywatnych 

Tabl. I. Architektura gotycka w Krakowie. Ilustracje ze zbiorów prywatnych 

 
Kazimierz Wielki w 1364 roku ufundował Akademię Krakowską, jedną z najstarszych 

w regionie. Studium generale jak wtedy nazywano uniwersytet składało się z trzech wydziałów: 
sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. Po śmierci króla uczelnia podupadła. Odnowienie 
instytucji, z czterema wydziałami, nastąpiło staraniem królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły 
w 1400 roku, a uniwersytet zaczął przyciągać studentów z całej Europy. W końcu XV wieku 
studiował tu Mikołaj Kopernik (1473 – 1543), późniejszy autor przełomowego dzieła 
astronomicznego De revolutionibus orbium coelestium. 

W ciągu XV i XVI wieku miasto rozkwitało. Nastąpił rozwój kontaktów handlowych. 
Przywileje władców polskich i obcych otwierały kupcom krakowskim szerokie możliwości. 
Cesarz Karol IV zezwolił kupcom krakowskim na swobodny handel w Pradze. Warsztaty 
krakowskie produkowały znakomite wyroby, a transportowane własnymi statkami rozmaite 
produkty docierały do dalekiej Flandrii. Miniatury słynnego „Kodeksu Behema” stanowią 
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znakomite źródło informacji o warsztatach średniowiecznego Krakowa. W Krakowie XV wieku 
powstawały wybitne dzieła sztuki gotyckiej (architektura sakralna, świecka, rzeźba). 

Ryc. 25, 26, 27, 28. Kraków średniowieczny. Budynki Akademii Krakowskiej, fasada; dziedziniec; portret Mikołaja 
Kopernika; miniatura z „Kodeksu Behema”, zakład krawiecki. Fotografie ze zbiorów prywatnych 

 
Wśród dzieł znakomitych znalazła się rzeźba sakralna, w tym piękne madonny, 

grobowce królewskie, a nade wszystko słynny ołtarz Wita Stwosza (1477 – 1489) wykonany 
dla kościoła Mariackiego. Miasto otoczono potężnym pasem murów obronnych, z fosami, 
bramami, mostami zwodzonymi, basztami i barbakanem. Mieszczanie ćwiczyli strzelanie, 
uczeni pracowali i dysputowali, dworzanie czuwali, a poeci szukali natchnienia.  

Ryc. 29, 30, 31, 32, 33, 34. Rzeźba i obronność Krakowa. Od lewej: Ogrojec przy kościele św. Barbary; ołtarz 
Wita Stwosza w kościele Mariackim; piękna madonna z kościoła św. Mikołaja; grobowiec Kazimierza 

Jagiellończyka w katedrze na Wawelu; mury obronne Krakowa w rejonie barbakanu (rekonstrukcja); ćwiczenia 
strzeleckie, miniatura z „Kodeksu Behema”. Ilustracje ze zbiorów prywatnych 

Ryc. 35. Widok Krakowa i Kazimierza z murami obronnymi, stan z 1493 roku. Ilustracja z INTERNETU 
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W XVI wieku w Krakowie nastała epoka renesansu. Zygmunt Stary (1467 – 1548), król 
Polski od roku 1507 przebudował zamek królewski na Wawelu. Powstał znakomity dziedziniec 
arkadowy stanowiący najwspanialsze dzieło renesansu włoskiego na północ od Alp, a przy 
katedrze wzniesiono słynną kaplicę Zygmuntowską (Złotą). Wiele kamienic krakowskich 
zyskało postać renesansową, niektóre z okazałymi dziedzińcami arkadowymi. Przebudowano 
w nowym stylu ratusz i Sukiennice. Na Woli Justowskiej urządzono willę Decjusza z loggią 
arkadową, rozbudowano rezydencję królewską w Łobzowie. Rada Miejska prowadziła księgi 
uchwał oraz rejestry cen. Jakość towarów i ceny regulowane były specjalnymi uchwałami. 
Drukarnie krakowskie wydawały księgi w języku łacińskim, polskim i innych. Obok stanu 
mieszczańskiego poważną grupę ludności stanowiło „pospólstwo”.  

Ryc. 36, 37, 38, 39, 40, 41. Kraków renesansowy. Od lewej: fragment dziedzińca arkadowego na Wawelu; dwie 
głowice kolumn dziedzińca arkadowego; kaplica Zygmuntowska; dziedzińce renesansowych kamienic, Grodzka 

53; Mały Rynek 7. Ilustracje ze zbiorów prywatnych 
 

Od roku 1320, na mocy zwyczaju wszystkie koronacje królewskie odbywały się w 
Krakowie, na Wawelu. Tu przechowywano insygnia władzy królewskiej, a monarcha stale 
rezydował w Krakowie. Pozycję tę utrzymał Kraków do III rozbioru Polski (1795). 
Równocześnie jednak już w początku XVII wieku ustalono stałą rezydencję królewską w 
Warszawie. Przeniesienie stolicy miało swoje negatywne skutki dla dalszego rozwoju miasta i 
dla jego gospodarki, choć nie katastrofalne. Kraków barokowy rozbudowywał się przecież 
intensywnie. Potocznie uznaje się, że stolicę do Warszawy przeniósł Zygmunt III Waza (1587 
– 1632). W istocie mieliśmy do czynienia z długotrwałym procesem utraty stołeczności i pozycji 
politycznej Krakowa. Sam Zygmunt III z drobnymi przerwami rezydował w Krakowie do 1609 
roku, a przed rokiem 1793 (II rozbiór Polski) Warszawa nigdy urzędowo nie była nazywana 
stolicą Polski. Warto podkreślić, że władze miejskie Krakowa aż do 1949 roku używały tytułu 
„miasta stołecznego”. 

W połowie XVII wieku potężny cios miastu zadał najazd szwedzki z 1655 roku. W 
wyniku ostrzałów artyleryjskich zniszczone zostało wtedy wiele kościołów gotyckich, które 
jednakże wkrótce odbudowano z zastosowaniem obowiązującego w 2 połowie XVII wieku stylu 
barokowego. To tym wydarzeniom Kraków dzisiejszy zawdzięcza swój wyraz mocno 
barokowy.  

Ryc. 42, 43, 44, 45, 46. Kraków barokowy. Widok Krakowa z 1617 roku; oblężenie Krakowa przez Szwedów  
w 1655 roku; kościół św. Anny; kościół oo. Paulinów na Skałce; barokowy portal w kamienicy przy ul. Św. Jana. 

Ilustracje ze zbiorów prywatnych 
 
 W 2 połowie XVIII wieku, w okresie klasycyzmu w architekturze powstały niektóre 
kamienice i pałace usytuowane w obrębie Plant i w ich pobliżu. Jednakże po III rozbiorze Polski 
(1795), wraz z upadkiem państwowości, postępowało stopniowe rujnowanie zasobów 
miejskich. W 1809 roku nastąpiło oswobodzenie miasta. Był to pierwszy epizod wolnościowy 
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trwający do 1813 roku. W 1815, za sprawą ustaleń Kongresu Wiedeńskiego  powołano do 
życia wolne miasto Kraków. Epizod ten miał swoje doniosłe znaczenie sprzyjając przerwaniu 
ciągłości zależności zaborczej, co zaowocowało podtrzymywaniem polskiej historii i polskich 
tradycji kulturowych. Odzyskanie niepodległości nie powstrzymało jednak ruiny miasta. 
Wzrastała równocześnie świadomość rangi Krakowa dla polskiej państwowości. Do 
propagowania dziedzictwa miasta walnie przyczynił się Ambroży Grabowski (1782 – 1868), 
polski historyk, księgarz, kolekcjoner, autor licznych przewodników po Krakowie i  okolicach, 
a później przedstawiciele krakowskiej szkoły historycznej. Tymczasem mury obronne 
niszczały i zarastały roślinnością. W związku z katastrofalną sytuacją substancji budowlanej 
nasilały się akcje wyburzeń starych budowli, w tym murów średniowiecznych (1810 – 1814) i 
wielu starych kościołów. Około 1837 roku kompleks Collegium Maius groził zawaleniem. W 
1821 roku przystąpiono do urządzania Plant Krakowskich. W 1830 roku powołano Komitet 
Podźwignięcia  Zamku Królewskiego na Wawelu. W 1823 roku usypano Kopiec Kościuszki, 
stanowiący ważny znak patriotyczny w krajobrazie miasta, a równocześnie znakomity 
belweder pozwalający na podziwianie całej sylwety Krakowa. 

Ryc. 47, 48, 49, 50. Kraków początków XIX wieku. Od lewej: klasycystyczna kamienica przy ul. Św. Tomasza 28; 
Szpital św. Ducha w ruinie; Planty Krakowskie z zachowanym fragmentem murów obronnych; Kopiec Kościuszki. 

Fotografie ze zbiorów prywatnych 

 
W połowie XIX wieku, w 1846 roku nastąpiła ponowna utrata niepodległości. Miasto 

znalazło się pod okupacją austriacką. Od 1850 roku następowała budowa twierdzy Kraków z 
podwójnym pasem nowych fortyfikacji. Inwestycja ta odegrała znaczącą rolę miastotwórczą. 
Oprócz obwałowań powstawały liczne hotele, szpitale dla obsługi kontyngentu i rodzin 
oficerskich, do dzisiaj pełniące swoje funkcje. Liczne też były inne inwestycje publiczne (mosty, 
dworzec kolejowy). Pod panowaniem austriackim Kraków podnosił się z upadku. Rozwijała się 
kolej żelazna, a w mieście funkcjonowały tramwaje konne. Wielkie zniszczenia nastąpiły w 
wyniku potężnego pożaru miasta z 1850 roku. Ogień strawił wtedy wiele budynków 
znajdujących się pomiędzy Wawelem a ul. Franciszkańską.  

Ryc. 51, 52, 53, 54. Kraków od połowy XIX wieku. Od lewej: most podgórski w 1850 roku; budynek dworca 
głównego; wielki pożar Krakowa w 1850 roku; tramwaj konny na ul. Grodzkiej w 1886 roku. Fotografie ze zbiorów 

prywatnych 
 
W 2 połowie XIX wieku okresowo nasilały się austriackie działania germanizacyjne, na 

ogół jednak okupant pozostawiał wiele swobody w funkcjonowaniu polskiego miasta. Lata 
1866 – 1918 to czas tzw. autonomii galicyjskiej z rozwijającym się samorządem miejskim. W 
1878 roku w Sali Rady Miejskiej wydano uroczysty obiad na cześć Jana Matejki. Wedle 
projektu Tomasza Prylińskiego (1847 – 1895), konserwatora zabytków Krakowa 
przebudowano Sukiennice nadając im dzisiejszy kształt z podcieniami arkadowymi. Od połowy 
XIX wieku architekturę opanowały neostyle, a w końcu XIX wieku równolegle secesja. Działały 
tak wybitne osobowości twórcze jak Feliks Księżarski, Władysław Ekielski, Jan Zawiejski, 
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Teodor Talowski, Stanisław Wyspiański, Mączyński, Stryjeński, Odrzywolski. Wybudowano 
gmach Teatru im. J. Słowackiego. Rozrastał się również Cmentarz Rakowicki założony w 1803 
roku, gdzie chowano znacznych obywateli miasta i patriotów (np. mogiły powstańców 
styczniowych, 1863). Na koniec XIX wieku datuje się również rozwój przemysłu w Krakowie. 
Równocześnie na Wiśle pływały statki wycieczkowe, działalność rozpoczęło w początku XX 
wieku kino „Uciecha”. Na Kazimierzu rozkwitała dzielnica żydowska. 

Ryc. 55, 56, 57, 58. Kraków w 2 poł. XIX w. od lewej: Franciszek Józef w Collegium Maius, 1851; obiad na cześć 
Jana Matejki, 1878; grobowiec powstańców styczniowych na Cmentarzu Rakowickim; browar Johna, ok. 1870. 

Fotografie ze zbiorów prywatnych 
 

W strukturę urbanistyczna Krakowa wkraczała architektura modernistyczna, a w 1915 
roku opracowano plan „Wielkiego Krakowa”. W 1918 roku nadszedł czas odzyskania 
niepodległości. W dniach 27 – 31 października 1918  nastąpiło wyzwolenie Krakowa, a więc 
dwa tygodnie przed oficjalnym powstaniem polskiej państwowości. W okresie Polski 
międzywojennej wznoszono budowle użyteczności publicznej, w tym gmach  Muzeum 
Narodowego, Biblioteki Jagiellońskiej, Akademii Górniczej. Działali tacy architekci jak A. 
Szyszko-Bohusz, Stryjeński, Czajkowski, W. Krzyżanowski. 

Ryc. 59, 60, 61, 62, 63. Kraków w pocz. XX wieku. Od lewej: Muzeum Techniczno-Przemysłowe, 1914, Szkoła 
Przemysłowa, 1912; plan „Wielkiego Krakowa”; odzyskanie niepodległości w Krakowie; gmach Biblioteki 

Jagiellońskiej, 1939. Ilustracje ze zbiorów prywatnych 
 

Po krótkim, dwudziestoletnim okresie wolności nastał czas II wojny światowej, okupacji 
niemieckiej. W Krakowie szczególnie nasilony był terror hitlerowski. Obowiązywał nakaz pracy 
pod rygorem wywiezienia do obozu koncentracyjnego, trwały łapanki uliczne. 
Bezprecedensowym wydarzeniem stała się „Sonderaktion Krakau” (akcja specjalna), gdy w 
dniu 6 listopada 1939 roku do obozów koncentracyjnych wywieziono profesorów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i innych uczelni. Okres powojenny to czas zaniedbania Krakowa i licznych 
restrykcji komunistycznych. Kraków wpisywał się w kolejne zrywy niepodległościowe Polaków 
(1956, 1968, 1970, 1976, 1980, stan wojenny od 13 grudnia 1981 roku). W architekturze 
początkowo obowiązywał socrealizm, później modernizm. Powstał kombinat metalurgiczny i 
miasto robotnicze Nowa Huta, które pomimo obcego podłoża ideologicznego stało się 
znaczącym dokonaniem powojennej urbanistyki polskiej. Stopniowo rozbudowywały się  
ośrodki akademickie, wznoszono modernistyczne siedziby niektórych uczelni krakowskich, a 
także „miasteczka” domów studenckich. Równocześnie pogarszał się stan środowiska 
naturalnego, powstawały osiedla  blokowiska, a także z trudem wznoszono nowe kościoły, 
czasem nielegalnie. Z Krakowem związały się postaci polskich noblistów (nagroda literacka), 
Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej, a nade wszystko osoba św. Jana Pawła II, papieża 
(Karola Wojtyły, kanonizacja 27.04. 2014). W katedrze na Wawelu pochowano tragicznie 
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zmarłą w katastrofie smoleńskiej z 10.04.2010 parę prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich. 
Ostatnio, po wielu latach zaniedbań z 2 poł. XX wieku, w Krakowie trwają liczne, profesjonalnie 
prowadzone, systematyczne prace konserwatorskie, których dogląda prężnie działający 
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. W podziemiach Rynku Głównego urządzono 
nowoczesną, multimedialną ekspozycję archeologiczną poświęconą dziejom Krakowa. Miasto 
wraz z Kazimierzem wpisane jest na Listę Światowego  Dziedzictwa UNESCO. Wpis nastąpił 
w pierwszym „rzucie”, w 1978 roku, jako jedno z dwunastu miejsc światowych.     

Ryc. 64, 65, 66, 67, 68. Obraz Krakowa XX/XXI wieku. Od lewej: kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie, 
koksownia; gmach Akademii Rolniczej; Jan Paweł II w rozmowie z autorką podręcznika, Skałka, czerwiec 1979, 
fot. Arturo Mari; „Biały Marsz” po śmierci Jana Pawła II, 7.04.2005; prezydent RP Lech Kaczyński. Fotografie ze 

zbiorów prywatnych  
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Rozdział IX 
 

LISTA SWIATOWEGO DZIEDZICTWA, POMNIKI HISTORII w POLSCE 
 

W toku całego wywodu I i II tomu podręcznika wielokrotnie zaznaczano, że 
prezentowane obiekty poszczególnych epok historycznych znajdują się na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, lub są polskimi Pomnikami Historii. W konkluzji rozważań przedstawia 
się więc kilka uwag zbiorczych dotyczących tej prestiżowej formy podkreślania 
ogólnoświatowej i polskiej rangi wybranych przykładów dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego. 

Ryc. 1, 2, 3, 4. Niektóre obiekty z Listy Światowej. Od lewej: kościół św. Franciszka w Sucre, Boliwia; brama 
cytadeli w Huè, Wietnam; miasto Cesky Krumlov; plaża Neringa, Litwa. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
1. Lista Światowego Dziedzictwa 

 
Lista stanowi wieloletnie, ciągłe przedsięwzięcie UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization), czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych 
ds. Oświaty, Nauki i Kultury. Ta, założona w 1946 roku, z siedzibą w Paryżu, kontynuuje 
działalność Instytutu Międzynarodowego Współpracy Intelektualnej, od 1925 roku w ramach 
Ligi Narodów. 

Sama Lista Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO (World Heritage List) 
pomyślana została jako najwyższa, prestiżowa forma potwierdzenia wybitnych wartości 
obiektów posiadających wyjątkowe, oryginalne i uniwersalne wartości w skali światowej. Jest 
to więc ogólnoświatowy rejestr najbardziej wartościowych obiektów zabytkowych, zespołów i 
miejsc zabytkowych, pomników przyrody, obszarów chronionych. Lista prowadzona jest od 
1978 roku i liczy obecnie już ponad tysiąc budynków i różnej kategorii miejsc. Przeważają w 
niej budowle architektoniczne, kompleksy urbanistyczne, stanowiska archeologiczne, a 
przykłady przyrodnicze stanowią około 1/8 całości zbioru. 

Ryc. 5, 6, 7, 8. Niektóre obiekty z Listy Światowej. Od lewej: Wille Medyceuszy w Toskanii; Sacri Monti Piemontu; 
Wersal, Francja; winnice w Szampanii, Francja. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Lista wypełnia postanowienia Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa z dnia 

16 listopada 1972, do której przystąpiło 145 państw. Prezentuje to co w poszczególnych 
krajach jest najcenniejsze. Wpisy dokonywane są wedle ogólnie przyjętych kryteriów, takich 
jak: 1. autentyczność obiektu; 2. wyjątkowa siła oddziaływania artystycznego lub 
historycznego; 3. unikatowe świadectwo walorów kulturowych lub przyrodniczych; 4. lub 
związanie z ideami czy wierzeniami o znaczeniu uniwersalnym; 5. wybitny przykład 
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tradycyjnego środowiska ludzkiego; 6. dobry stan obiektu. Włączanie na Listę odbywa się 
wedle zgłoszeń narodowych, więc cały zasób w pewnym stopniu wynika z aktywności 
poszczególnych państw.  

Procedura wpisu składa się ze: 1. zgłoszenia wstępnego; 2. złożenia szczegółowej 
dokumentacji naukowej obiektu, wraz z planem gospodarowania obiektem; 3. rozpatrzenia 
wniosku przez UNESCO; 4. wizytacji obiektu dokonywanej przez wyznaczonego eksperta 
ICOMOS (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków); 5. opinii eksperta; 6. rekomendacji 
UNESCO dokonania wpisu; 7. podjęcia decyzji na zebraniu plenarnym Komitetu Światowego 
Dziedzictwa; 8. uroczystego wręczenia certyfikatu. W Polsce zgłoszenia w imieniu rządu RP 
dokonuje Generalny Konserwator Zabytków, z listy Pomników Historii. Dla  przeprowadzenia 
procedury niezbędne jest potwierdzenie gotowości na szczeblu rządowym sprawowania opieki 
konserwatorskiej, a także zrozumienie i poparcie lokalnej społeczności. Wśród kryteriów 
szczegółowych decydujących o wybitnych, uniwersalnych wartościach wymieniane są przez 
UNESCO następujące kategorie: 1. arcydzieło geniuszu ludzkiego i kreacyjnego; 2. 
świadectwo tradycji kulturowej lub cywilizacyjnej; 3. ważna wymiana wartości ludzkich; 4. 
świadectwo ważnego etapu ludzkiej historii; 5. przykład tradycyjnego osadnictwa (zwłaszcza 
zagrożonego); 6. bezpośrednie związanie z wydarzeniami lub symbolicznie z żywą tradycją 
lub ideami. 

Ryc. 9, 10, 11, 12. Niektóre obiekty z Listy Światowej. Od lewej: klasztor w Rila, Bułgaria; Alhambra, ogrody 
Generalife, Hiszpania; „Kanał Południowy”, Francja; Willa Hadriana w Tivoli, Włochy. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 
 

2. Obiekty polskie na Liście Światowej 
 
Aktualnie Polska reprezentowana jest na Liście Światowej przez 15 obiektów. W 

kolejności wpisów są to: 1. zespół urbanistyczny średniowiecznego miasta Krakowa i 
Kazimierza; 2. kopalnie soli w Wieliczce i Bochni; 3. odbudowa ze zniszczeń wojennych 
średniowiecznego miasta Warszawa; 4. Puszcza Białowieska (wpis z Białorusią); 5. 
renesansowe miasto idealne Zamość;  6. średniowieczne miasto w Toruniu; 7. średniowieczny 
zamek krzyżacki w Malborku; 8. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny Auschwitz-
Birkenau; 9. manierystyczny park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej; 10. drewniane 
świątynie pokoju na Śląsku w Jaworze i Świdnicy; 11. gotyckie drewniane kościoły Małopolski 
(Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa); 12. Park Mużakowski (Bad 
Muskau, wpis z Niemcami); 13. Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu; 14. drewniane 
cerkwie regionu karpackiego (w Brunarach, Chotyńcu, Kwiatoniu, Owczarach, Powroźniku, 
Radrużu, Smolniku, Turzańsku; wpis z Ukrainą); 15. kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz 
z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Wśród obiektów 
kandydujących do wpisu wymieniane są: 1. Gdańsk jako miasto wolności i pamięci; 2. Kanał 
Augustowski; 3. pienińska dolina Dunajca; 4. pierwotne lasy bukowe Karpat; 5. pradziejowe 
kopalnie krzemienia w  Krzemionkach. Warto pamiętać, że pierwsza Lista składająca się z 12 
pozycji obejmowała trzy obiekty europejskie, w tym dwa polskie: Kraków i Wieliczkę. W 
kolejnych latach dodawano nowe kandydatury, zazwyczaj kilkadziesiąt rocznie. 
Uszczegóławiane są także procedury i kryteria wpisu, a obiekty z Listy stale są monitorowane 
pod kątem widzenia utrzymywania walorów stanowiących podstawę wpisu. Przewidziane są 
także procedury skreślenia z Listy, to na wypadek utraty wartości uniwersalnych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Micha%C5%82a_Archanio%C5%82a_w_Brunarach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Narodzenia_Przenaj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Bogurodzicy_w_Choty%C5%84cu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Paraskewy_w_Kwiatoniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Opieki_Matki_Bo%C5%BCej_w_Owczarach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Jakuba_w_Powro%C5%BAniku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Paraskewy_w_Radru%C5%BCu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Micha%C5%82a_Archanio%C5%82a_w_Smolniku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Micha%C5%82a_Archanio%C5%82a_w_Turza%C5%84sku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_rud_o%C5%82owiu,_srebra_i_cynku_wraz_z_systemem_gospodarowania_wodami_podziemnymi_w_Tarnowskich_G%C3%B3rach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_rud_o%C5%82owiu,_srebra_i_cynku_wraz_z_systemem_gospodarowania_wodami_podziemnymi_w_Tarnowskich_G%C3%B3rach
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Tabl. I. Obiekty polskie z Listy Światowego Dziedzictwa (wg numerów w tekście); oraz z prawej: planowane 
kandydatury do wpisu. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
3. Pomniki Historii 

 
Polskim odpowiednikiem Listy Światowego Dziedzictwa stała się Lista Pomników 

Historii naszego kraju, która zapoczątkowana została w 1994 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 
15 lutego 1962 o ochronie dóbr kultury i muzeach, uznania za Pomnik Historii dokonuje 
prezydent RP stosownym zarządzeniem, na wniosek ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego. Pomniki Historii zgłaszane są do Międzynarodowego Rejestru Dóbr Kulturalnych 
Objętych Ochroną Specjalną w razie konfliktu zbrojnego, na podstawie specjalnej konwencji 
podpisanej  w Hadze w 1954 roku. Tytuł „Pomnika” upoważnia do stosowania specjalnych 
oznaczeń na mapach. Stanowi też ważny argument w pozyskiwaniu środków finansowych na 
ochronę zabytku. 

Pomnik Historii w Polsce to najwyższa forma ochrony najcenniejszych zabytków 
krajowych. Tytuł ten mogą otrzymać zabytki nieruchome o szczególnej wartości historycznej, 
naukowej i artystycznej utrwalone w powszechnej świadomości i mające duże znaczenie dla 
dziedzictwa kulturowego Polski. Pomnikiem historii mogą być: 1. krajobrazy kulturowe, układy 
urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane tworzące  jednorodne kompleksy zabudowy 
zachowujące pierwotne funkcje użytkowe; 2. obiekty architektoniczne i zespoły tych obiektów 
prezentujące wybitne wartości architektoniczne, unikatowe pod względem rozwiązań 
projektowych, jednorodne stylowo, zawierające historyczny bądź artystyczny wystrój; 3. 
zabytki gospodarki i przemysłu reprezentujące tradycyjne lub unikatowe dziedziny działalności 
typowe dla ziem polskich, posiadające zachowane dawne urządzenia produkcyjne, utrzymane 
w historycznych układach urbanistycznych; 4. obiekty budownictwa obronnego; 5. parki i 
ogrody o wybitnych walorach kompozycyjnych, krajobrazowych i przyrodniczych; 6. cmentarze 
o historycznym układzie przestrzennym, z wybitnymi dziełami sztuki kamieniarskiej, 
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skrywające prochy wybitnych Polaków lub będące świadkami ważnych wydarzeń 
historycznych; 7. miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych, w tym 
świadectwa wielokulturowości dawnej Polski; 8. wykopaliska archeologiczne. 

Lista Pomników Historii jest na bieżąco aktualizowana. Obecnie znajduje się na niej 96 
pozycji, takich m.in. jak: rezerwat archeologiczny w Biskupinie; kopalnia soli w Bochni; stare 
miasto w Chełmnie; klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie; katedra we 
Fromborku; średniowieczny układ miejski Gdańska; Gdańsk – Westerplatte; katedra w 
Gnieźnie; klasztor w Gostyniu; krajobrazowy zespół kalwaryjski na Górze Św. Anny; 
manierystyczny zespół pielgrzymkowy Kalwarii Zebrzydowskiej; zespół katedralny w kamieniu 
Pomorskim; Kanał Augustowski; miasto Kazimierz Dolny; zespół pałacowo-ogrodowy w 
Kozłówce; historyczny zespół miasta Krakowa;  kopalnie neolityczne w Krzemionkach; 
benedyktyński klasztor w Legnickim Polu; zespół opactwa cysterskiego w Krzeszowie, z 
kalwarią; zespół bernardyńskiego klasztoru w Leżajsku; średniowieczne miasto Lublin; zespół 
zamkowo-parkowy w Łańcucie; zamek krzyżacki w Malborku; Park Mużakowski (Łęknica, Bad 
Muskau); Ostrów Lednicki; średniowieczne miasto Poznań; pole bitwy w Racławicach; 
twierdza w Srebrnej Górze; kopalnie w Tarnowskich Górach; średniowieczne miasto Toruń; 
kopalnia soli w Wieliczce; historyczny zespół miasta Warszawa z Wilanowem; średniowieczne 
miasto Wrocław; Hala Ludowa we Wrocławiu; renesansowe miasto idealne Zamość. 

Ryc. 13, 14, 15. 16. Niektóre obiekty z Listy Pomników Historii w Polsce. Od lewej: zespół klasztorny oo. paulinów 

na jasnej Górze w Częstochowie; miasto Gdańsk; kompleks klasztorny w Gostyniu; miasto Kazimierz Dolny. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Im dłużej sięgam do „Historii Sztuki” Anny Mitkowskiej,   
w pierwszej kolejności odnotowuję wrażliwość Autorki, bo moim 
zdaniem dysponując tak ogromną wiedzą tylko osoba wrażliwa 
może w tak przystępny i zrozumiały sposób "opowiadać" o 
historii naszej cywilizacji ułatwiając jej rozumienie i zachęcając do 
jej zgłębiania. Słowo "opowiadać" dotyczy oczywiście fachowego, 
popartego wiedzą, przeanalizowanego i syntetycznego przekazu. 
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