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Słowo wstępne 
 

Przygotowany tomik, dotyczący wybranych zagadnień historii sztuki, pomyślany został 
jako podstawowa pomoc dydaktyczna dla studentów kierunku „architektura krajobrazu” 
realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Obejmuje problematykę 
wykładów kursowych przedmiotu „Historia sztuki” prowadzonego na I roku studiów pierwszego 
stopnia – inżynierskich, w łącznym wymiarze 45 godzin. Opracowany został w autorskim ujęciu 
Anny Mitkowskiej, z uwzględnieniem doświadczeń w zakresie prezentowania studentom tej 
bogatej i złożonej problematyki. Zawiera komplet zagadnień uwzględnianych w ramach 
praktycznie realizowanych wykładów, ze znaczących ich rozbudowaniem o tematy 
szczegółowe. To poszerzenie problematyki wynika z oczywistego faktu, iż w 45 godzinach nie 
udaje się objąć całości niezbędnych przedmiotowych wątków problemowych. 

W dotychczasowym polskim piśmiennictwie naukowym nie posiadamy opracowania, w 
którym znalazł by się przegląd artystycznych dokonań epok minionych, w wyborze i 
komentarzach adekwatnych dla potrzeb doskonalenia warsztatu projektowego adeptów 
zawodu „architekta krajobrazu”. Co więcej, z roku na rok nasila się zjawisko coraz słabszej 
orientacji młodego pokolenia w zakresie podstawowych wiadomości dotyczących dziedzictwa 
kulturowego i fundamentalnych osiągnięć artystycznych epok minionych. A podejmowanie we 
własnym zakresie wyboru, stosownych fragmentów tematycznych z bogatej listy podręczników 
historii sztuki i architektury oraz urbanistyki, zagadnień istotnych z punktu widzenia rozważań 
krajobrazowych - pozostaje dla studentów zadaniem zbyt trudnym, wręcz niewykonalnym. 

Teksty kolejnych rozdziałów uzupełniono bogatym, poglądowym materiałem 
ilustracyjnym, dobranym wedle autorskiej koncepcji merytorycznej. Częściowo są to fotografie 
wykonane w terenie przez pracowników Zakładu Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych 
(Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej): Wojciecha Bobka, Katarzynę 
Hodor, Katarzynę Łakomy, Annę Mitkowską, Łukasza Moszkowicza, a także doktorantów i 
inne osoby współpracujące okresowo z autorką podręcznika. Znaczna część ilustracji 
pozyskana została z wielu podręczników historii sztuki, architektury i urbanistyki oraz głównie 
z graficznych zasobów internetowych. Ta grupa materiałów przeznaczona jest wyłącznie dla 
celów dydaktycznych (do użytku wewnętrznego dla studentów kierunku „architektura 
krajobrazu” Politechniki Krakowskiej), bez możliwości ich wykorzystania w przypadku 
przekazania do druku tej książki. 

Decyzja o podjęciu prac nad podręcznikiem historii sztuki adresowanym do studentów 
kierunku „architektura krajobrazu” wynika z wieloletnich autorskich badań, przemyśleń, 
aktywności projektowej i realizacyjnej, w tym nadzorów autorskich. Znaczący pakiet 
doświadczeń stanowią przygotowywane dla służb konserwatorskich liczne ekspertyzy, opinie 
i recenzje dotyczące pojawiających się w terenie sytuacji konfliktowych i patologicznych. Nie 
bez znaczenia pozostają również stałe kontakty naukowe Anny Mitkowskiej ze środowiskami 
włoskich architektów, architektów krajobrazu, historyków sztuki i konserwatorów zabytków ze 
szczególnym uwzględnieniem obiektów krajobrazowych. Wreszcie 25 –letni okres stałego 
prowadzenia własnych wykładów o tematyce historycznej pozwala na dokonywanie wyborów 
wątków merytorycznych szczególnie istotnych dla studentów. 

 
 
Kraków 2014                                                                                       autorka 

 



 

2 
 

Rozdział I 
 

KONCEPCJA MERYTORYCZNA PRZEDMIOTU 
 

Obowiązkowy w programie studiów I stopnia, inżynierskich na kierunku „architektura 
krajobrazu”  przedmiot wykładowy zatytułowany „Historia sztuki”, dla studentów Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej realizowany jest z uwzględnieniem autorsko wybranych 
zagadnień. Obejmują one szeroko rozumianą działalność artystyczną człowieka, z 
nachyleniem na prezentację osiągnięć europejskiego kręgu kulturowego, z pojedynczymi 
sporadycznymi odniesieniami do innych regionów, w tym dalekowschodnich i kontynentów 
amerykańskich. W niezbędnym zakresie rozbudowywano także prezentacje polskich dokonań. 
Myślą przewodnią budowania szczegółowego programu przedmiotu stało się ostatecznie 
zmierzanie do uzyskania przekrojowego, historycznego obrazu dokonań artystycznych 
mających szczególnie istotne znaczenie dla budowania kompozycji terytorialnych różnych 
kategorii funkcjonalnych i treściowych, nazywanych w teorii architektury i urbanistyki obiektami 
krajobrazowymi (lub obiektami architektury krajobrazu. 
 

1. Historia sztuki dla studentów „architektury krajobrazu” 
 

Każdy krajobraz to splot wielu uwarunkowań i problemów, w tym zawsze dziedzictwo 
historyczne, niezbędne do uwzględniania w koncepcjach projektowych organizowania 
określonych terytoriów dla ich przyszłego użytkowania. Stąd podejście historyczne, 
podkreślające charakter i ciągłość „tradycji miejsca” należy do fundamentalnych i 
obligatoryjnych założeń wykonywania zawodu. Już w tym miejscu należy jednak z całym 
naciskiem podkreślić, że podejścia historycznego  nie wolno przekładać na bezmyślne 
powielanie form epok minionych w obiektach krajobrazowych współcześnie projektowanych. 
Trzeba do zastanych sytuacji dodawać wartości nowe, zawsze jednak ze zrozumieniem 
uwarunkowań historycznych, w kontynuacji „tradycji miejsca” i z ochroną, więc z zachowaniem 
(w miarę możliwości) zapisanego w terenie dziedzictwa historycznego. 

Ryc. 1 - 2. Relacje kompozycyjne: architektura – krajobraz, we wzajemnym dowartościowaniu: 
z lewej warownia średniowieczna w Cività di Bagnoregio (Włochy, Lacjum); 

z prawej grecki, chrześcijański klasztor 
średniowieczny (grupa „Meteory”). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W ramach zaoferowanego w cyklu wykładowym śledzenia postaci i estetycznych 

wartości krajobrazów historycznych znaczącą część rozważań stanowi prezentacja 
charakterystycznych stylów architektonicznych, poczynając od epok najdawniejszych do 
przełomu XIX/XX wieku. Często bowiem to właśnie obiekty architektoniczne tworzą 
zasadniczy zrąb przestrzennego ładu krajobrazowego i jego harmonii, czyli piękna. 
Równocześnie w bieżących działaniach studialnych i projektowych na rzecz wyodrębnionych 
jednostek pejzażowych, właśnie elementy architektoniczne pozwalają na wstępne, szybkie, 
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często intuicyjne, a bazujące na znajomości historycznych form architektonicznych, określenie 
cech stylowych całości badanego krajobrazu. Obiekty architektoniczne zawsze wchodzą w 
charakterystyczną interakcje z otoczeniem. Jakość artystyczna dzieła architektonicznego 
zależna jest wrażeniowo od lokalnych uwarunkowań pejzażowych. Piękno krajobrazu, w 
którym usytuowano konkretną budowlę podnosi estetyczne odczucia w odniesieniu do bryły 
architektonicznej (np. zamków średniowiecznych, pałaców i dworów szlacheckich Europy 
nowożytnej). Równocześnie wyraziste elementy architektoniczne, gdy posiadają walory 
estetyczne wpływają na podnoszenie jakości formalnej konkretnych obszarów 
krajobrazowych, wzbogacają je i dowartościowują (np. piramidy i świątynie egipskie, świątynie 
i amfiteatry greckie). 

W historycznym ujęciu historii sztuki miejsce istotne dla „architektury krajobrazu” 
zajmują także dzieła ogrodowe. Te stanowią na tyle ważny obszar kompetencyjny zawodu 
„architekta krajobrazu”, ze w programie studiów ich historia wykładana jest w ramach 
odrębnego, prowadzonego przez pięć kolejnych semestrów (poczynając od II roku studiów), 
przedmiotu pod nazwą „Historia sztuki ogrodowej”. 

Dla pełniejszego rozumienia mechanizmów tworzenia form krajobrazowych niezbędne 
jest także wprowadzenie wątków problemowych z zakresu historii urbanistyki, z nachyleniem 
na interpretacje tych zjawisk w ujęciu tzw. krajobrazów miejskich. W toku wywodów, 
sporadycznie pojawiać się będą też odniesienia do osiągnięć artystycznych klasycznie 
przypisywanych historii sztuki, takich m.in. jak malarstwo sztalugowe i malarstwo 
architektoniczne, rzeźba figuralna, płaskorzeźba, rzeźba architektoniczna, tkaniny 
artystyczne, przedmioty liturgiczne i codziennego użytkowania. Studenci powinni jednak 
pamiętać, ze w tym podręczniku nie znajdą szczegółowych analiz właściwych uniwersyteckiej 
historii sztuki. Te wątki, w miarę konkretnych potrzeb pozyskiwać należy we własnym zakresie 
ze specjalistycznych podręczników historii sztuki, a w praktyce zawodowej we współpracy z 
historykami sztuki, historykami, archeologami.  

Motywem przewodnim całego cyklu wykładowego pozostaje oczywiście historia 
krajobrazów tj. dociekanie następstwa przemian kompozycyjnych zachodzących w otoczeniu 
człowieka. W tym miejscu dotykamy konieczności zdefiniowania pojęcia „krajobraz” oraz 
uściślenia obszarów kompetencyjnych zawodu „architekta krajobrazu” (rozwinięcie tego wątku 
nastąpi w punkcie 2 niniejszego rozdziału). Wstępnie powiedzmy jedynie, że oba zagadnienia 
odznaczają się daleko idącą złożonością, wielością i różnorodnością definicji zmieniających 
się w czasie, a także odmiennością podejścia merytorycznego w różnych ośrodkach 
naukowych, uniwersyteckich, zawodowych i regionalnych. Przykładowo powiedzieć można, że 
„architektura krajobrazu”: to ochrona, kształtowanie i naprawa (sanacja) obiektów 
krajobrazowych (obiektów architektury krajobrazu), tj. terytorialnych a nie (wielko) 
kubaturowych. Ich zasięg obszarowy bywa różnoraki: od kameralnych, poprzez większe ale 
lokalne, do wielkoprzestrzennych. Wydaje się, że wśród zadań podstawowych zawodu na plan 
pierwszy wysuwa się: umiejętność stawiania koncepcji projektowych w całym splocie 
interdyscyplinarnych uwarunkowań i potrzeb, tworzenie wizji urządzania krajobrazów w 
integralnym zespoleniu poczynań inżynierskich z poszukiwaniem harmonii terytorialnej czyli 
piękna. Jeśli więc „architekturę krajobrazu” zinterpretujemy jako projektowanie współczesnych 
i ochronę historycznych postaci krajobrazów to oczywiste staje się klasyfikowanie tego 
szczególnego specjalistycznego zawodu w szeroko pojętej twórczości 
ARCHITEKTONICZNEJ. 

Cele dydaktyczne przedmiotu pozostają wysoce złożone i wielowątkowe. Najogólniej 
mówiąc polegają na rozbudzeniu świadomości, nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności oraz 
stosownych kompetencji zawodowych i społecznych w takich zakresach jak:  

 zrozumienie w europejskim dziedzictwie kulturowym osiągnięć w zakresie sztuki, w 
tym: architektury, urbanistyki i krajobrazów w kontekstach wielowątkowych 
uwarunkowań ideowych, kulturowych, materiałowych i społecznych; a w tym 

 umiejętność postrzegania zjawisk architektonicznych w kontekstach krajobrazowych i 
analizowania tych zależności; 

 osiągnięcie wrażliwości na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, a także 
dziedzictwa krajobrazowego w aspektach kulturowych, „tradycji miejsca” i szeroko 
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rozumianej sztuki dla współczesnej ochrony i kształtowania krajobrazów, w tym wprost 
wyrabianie umiejętności intuicyjnych ocen walorów artystycznych dzieł sztuki 
związanych z postaciami krajobrazów; 

 znajomość wpływu tendencji filozoficznych i postaw twórczych w sztuce na kształt dzieł 
krajobrazowych i rozumienie sztuki w kontekście oddziaływania na komponowanie 
postaci obiektów krajobrazowych; 

 pełne zrozumienie w przekrojach historycznych mechanizmów i uwarunkowań 
kształtowania harmonijnych krajobrazów i rozumienie historycznych osiągnięć 
warsztatu projektanta krajobrazów; 

 rozumienie rangi obiektów architektonicznych w kreowaniu harmonijnych postaci 
krajobrazów komponowanych;  

 zrozumienie znaczenia archeologii dla interpretowania zjawisk architektonicznych, 
urbanistycznych i krajobrazowych;  

 zrozumienie miejsca i rangi architektury polskiej w europejskim dziedzictwie 
kulturowym oraz znaczenia regionalnych odmian stylowych dla polskiego dziedzictwa 
architektonicznego (etnografia w historii sztuki);  

 umiejętność charakteryzowania i rozpoznawania stylów historycznych w kontekście 
krajobrazowym, w tym urbanistycznym, ruralistycznym i krajobrazów otwartych;  

 poznanie mechanizmów kształtowania historycznych krajobrazów miejskich, z 
uwzględnianiem „wnętrz miejskich” (krajobrazy miejskie) jako dzieł sztuki, a także: 

 umiejętność rozpoznawania stylów obiektów urbanistycznych, a także dostrzeganie 
związków kształtowania miast z tendencjami stylowymi i regionalnymi, a więc 
odczytywaniem i uwzględnianiem „tradycji miejsca” (genius loci);  

 dostrzeganie splotu zależności kompozycji miejskich i dzieł krajobrazów otwartych; 

 wyrobienie umiejętności intuicyjnej przynajmniej oceny wartości kulturowych 
krajobrazów i ich składowych, w tym: 

 znajomość i umiejętność oceny (wartościowania) jakości polskiego dziedzictwa 
krajobrazowego w odniesieniu do krajobrazów kulturowych i naturalnych;  

 osiąganie wysokiego poziomu erudycji przekładającej się na pobudzanie wyobraźni 
twórczej (projektowej); 

 wskazanie możliwości i umiejętność wykorzystania osiągnięć historycznych w całej ich 
złożoności we współczesnym kształtowaniu krajobrazów różnych typów, z 
uwzględnieniem procesów ewolucji postaci krajobrazowych w obiektach europejskich 
(i światowych) oraz polskich, znajomości historycznych kanonów artystycznych, 

 a także ich znaczenia dla budowania własnej postawy twórczej, kreacji i warsztatu 
projektowego – artystycznego, oraz 

 stopniowe budowanie i doskonalenie „warsztatu” naukowego dla prowadzenia 
własnych, autorskich studiów historyczno-kompozycyjnych, obligatoryjnych dla 
projektowania konserwatorskiego (rozwinięcie szczegółowe w przedmiocie 
„Kształtowanie krajobrazu 2”, w ramach programu II stopnia studiów na kierunku 
„architektura krajobrazu”). 
 
Sumując całość wstępnych uwag dotyczących przyjętej w przedmiocie koncepcji 

prezentowania zjawisk artystycznych dotyczących szeroko rozumianych dziejów kulturowych 
osiągnięć człowieka, podkreślić należy odmienność „warsztatową” w stosunku do klasycznej 
uniwersyteckiej „historii sztuki”. Ta posługuje się starannie dopracowanymi metodami 
badawczymi historyków uniwersyteckich, historyków sztuki, archeologów. Poprzez 
drobiazgowe badania bazujące na „źródłach” tj. na dokumentach z epoki (archiwaliach) 
prowadzi do prezentowania szeroko rozbudowanej faktografii oraz precyzyjnych analiz 
formalno-artystycznych dzieł w całości i w ich charakterystycznych szczegółach. W 
europejskim i polskim piśmiennictwie naukowym z zakresu historii sztuki posiadamy bogatą 
literaturę, w tym podręczniki akademickie w znaczącym stopniu uwzględniające zjawiska 
architektoniczne i urbanistyczne. W miarę pojawiających się w procesie projektowym 
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„architektury krajobrazu” konkretnych potrzeb, sięgać należy wprost do tych specjalistycznych 
pozycji wydawniczych. 

Historia sztuki referowana z punktu widzenia doświadczeń projektowych architektów 
koncentruje uwagę na poszukiwaniu historycznych mechanizmów kreacyjnych 
konfrontowanych z realiami praktyki projektowej. Szczególną rangę zyskują analizy 
prowadzone wprost na obiektach w postaci tzw. badań architektonicznych zabytków 
kubaturowych i badań kompozycyjnych prowadzonych w terenie (in situ) dla obiektów 
terytorialnych (krajobrazowych, ogrodowych). W takim ujęciu rangę znaczącą zyskują także 
badania archeologiczne w różnych ich szczegółowych   odmianach takich jak badania 
gabinetowe i terenowe, w tym: powierzchniowe, sondażowe, szeroko płaszczyznowe, 
bezinwazyjne badania sondażowe, archeologia ogrodowa. Szersze omówienie archeologii 
ogrodowej nastąpi w ramach II stopnia studiów na kierunku „architektura krajobrazu”, w 
przedmiocie „Kształtowanie krajobrazu 2”. 

Prezentacja wybranych osiągnięć artystycznych, znaczących dla budowania obiektów 
krajobrazowych w przeszłości, powinna uświadomić studentom bezdyskusyjne znaczenie 
wiedzy historycznej dla stawiania współczesnych koncepcji projektowych. Wiele 
skomplikowanych problemów rozwiązano z powodzeniem w przeszłości. Te historyczne 
działania mogą być wprost wykorzystywane w nowoczesnym „warsztacie” projektowym, bez 
konieczności podejmowania prób ponownego rozwiązywania problemów już dawno 
rozwiązanych. 

 
2. Rozwinięcie definicji pojęć składowych projektowania krajobrazowego 

(„architektury krajobrazu”) 
 

Powracając do zasygnalizowanego powyżej definiowania pojęć i typologicznego 
porządkowania przedmiotu rozważań „Historii sztuki” dla „architektów krajobrazu” zatrzymajmy 
się na szkicowym określeniu istoty twórczości ARCHITEKTONICZNEJ, gdyż to w niej właśnie 
swoje miejsce znajduje „architektura krajobrazu”.  

Gdy mówimy więc o architekturze w jej najszerszym ujęciu to dotykamy działalności 
związanej z organizowaniem przestrzeni dla zaspokajania utylitarnych potrzeb człowieka. 
Konkretne obiekty tworzone dla realizowania tak postawionego celu powstają poprzez 
szerokie zastosowanie tradycyjnych oraz nowatorskich osiągnięć techniki i wykorzystywanie 
wynikających z nich możliwości, z dążeniem do uzyskiwania efektów ładu przestrzennego i 
harmonii kompozycyjnej, czyli piękna, a więc uzyskiwaniem jakości dzieła sztuki. W 
następstwie zdarzeń historycznych wyodrębniły się charakterystyczne grupy tej kategorii 
aktywności człowieka w postaci  kształtowania obiektów:  

 architektury, 

 urbanistyki,  

 ogrodów,  

 planowania przestrzennego,  

 „architektury krajobrazu”. 
Obiekty architektoniczne, najprostsze w ich potocznej identyfikacji to budowle 

posiadające swoje rozmiary (objętości czyli kubatury), przeznaczone dla oczekiwanego 
użytkowania, wzniesione z zastosowaniem konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz 
doborów materiałowych. Gdy nie nadano im wyraźnych wartości estetycznych nazywane są 
budownictwem. Od najdawniejszych czasów projektanci budynków zmierzali jednak do 
uzyskiwania walorów artystycznych, przesuwając swą działalność utylitarną (czyli mającą 
zastosowania praktyczne) w obszary estetyki. To właśnie budowle posiadające walor piękna, 
a więc jakość dzieła sztuki, nazywamy architekturą. 

W zależności od swej skali posiadają różną siłę oddziaływania na otoczenie, jednakże 
uzyskany walor estetyczny nie ma większego związku z rozmiarem obiektu 
architektonicznego. Rangę wybitną uzyskują zarówno budowle wielko gabarytowe jak i 
całkowicie drobne. Wszystkie, jak już wspomniano, stanowią ważny składnik krajobrazów 
kulturowych. W wymiarze wielko przestrzennym stają się dominantami lub akcentami i 
znakami wzbogacającymi piękno krajobrazów zastanych, zarówno otwartych jak i miejskich. 
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Często decydują o warstwie treściowej sytuacji pejzażowych (np. zamki średniowieczne, 
kompleksy kościelno-klasztorne i sanktuaria). Drobnymi obiektami architektonicznymi i tzw. 
małą architekturą budowane są nastroje stylowe „wnętrz” miejskich, czy ogrodowych. Służą 
one także do kształtowania krajobrazowych efektów scenograficznych. 

 
 

Ryc. 3, 4, 5. Przykłady obiektów architektonicznych: z lewej architektura Manhattanu, 2001; pośrodku architektura 
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2004; z prawej „mała architektura” przed kościołem 

Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, 2004. Fot. A. Mitkowska,  
 

 
Obiekty urbanistyczne to różnych rozmiarów terytorialne zespoły zabudowy 

architektonicznej (budowlanej, inżynierskiej) przeznaczone dla mieszkania, pracy i 
wypoczynku, uformowane wedle przyjętych zasad kompozycyjnych, zespolone systemami 
komunikacyjnymi, odznaczające się dużą intensywnością zabudowy. Poczynając od 
prehistorii, poprzez kolejne epoki do współczesności wykształciły się rozmaite typy ośrodków 
miejskich. Ich bliższe omówienie nastąpi w kolejnych rozdziałach (II, III, IV, V, VI, VII), w 
ramach szkicowania rozwoju myśli urbanistycznej kultur starożytnych. 

 

Ryc. 6, 7. Przykłady obiektów urbanistycznych: z lewej centrum miasta Lucca w Toskanii 
       (Włochy); z prawej panorama Florencji (Włochy). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Ogrody towarzyszące miastom i obszarom krajobrazów otwartych od najdawniejszych 

kultur starożytnych stanowią specyficzny typ dzieła sztuki uformowanego z roślinności, a więc 
z tworzywa żywego. Zakładane dla przyjemności i uzyskiwania efektów ozdobności zajmują 
tereny o różnych rozmiarach. Prowadzona jest w nich uprawa roślin, w tym drzew i krzewów, 
ziół, kwiatów, a także roślin użytkowych, rozmieszczanych na ściśle zdefiniowanym obszarze,  
wedle określonych zasad kompozycyjnych. W formach rozbudowanych stanowią splot 
uwarunkowań topograficznych, substancji roślinnej i skomplikowanych struktur inżynierskich, 
w tym budowlanych i hydraulicznych, dając w przekrojach historycznych i regionalnych 
szeroką gamę fascynujących rozwiązań formalnych, o wysokich walorach artystycznych. 
Pełny obraz historycznych przemian dzieł ogrodowych przedstawiono w dwu tomowym, 
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wydanym drukiem  w 2012 i 2013 roku, podręczniku Historii ogrodów europejskiego kręgu 
kulturowego (patrz rozdział I.7.). 

 

Ryc. 8, 9. Przykłady dzieł ogrodowych: z lewej tarasowy ogród (struktura inżynierska) 
„Garzoni” w Pescia Prato w Toskanii (Włochy); z prawej labirynt ogrodowy w Strà 

(Piemont, Włochy). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W ramach planowania przestrzennego stanowiącego odrębną gałąź aktywności 

architektonicznej podejmowane są decyzje dotyczące rozmaitych sposobów użytkowania 
różnych części w ramach większego, wyodrębnionego terytorium.  Istotą działań projektowych 
pozostaje planistyczne (dwu wymiarowe) określanie charakterystycznych stref funkcjonowania 
terytorium. Decyzje planowania przestrzennego osadzane są w wielowątkowych 
specjalistycznych studiach i  analizach. 

Ryc. 10, 11, 12. Przykładowe plansze planistyczne ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica, opr. A. Mitkowska i G. Schneider-Skalska,  

Kraków 1999 – 2000 - 2001: z lewej studium powiązań widokowych; pośrodku 
kierunki rozwoju turystyki; z prawej zasady ochrony i kształtowania krajobrazu gminy 

 
W zestawieniu z planowaniem przestrzennym można w uproszczeniu powiedzieć, że  

„architektura krajobrazu” to podniesienie do trzeciego wymiaru decyzji planistycznych, a więc 
skupienie uwagi na końcowym, formalnym efekcie gospodarowania terytoriami, z 
nieustającym dążeniem do uzyskiwania ich harmonii (piękna). W kompetencjach architektów 
krajobrazu znajdują się w równym stopniu krajobrazy o wybitnych walorach przyrodniczych jak 
i kulturowych, a także krajobrazy stanowiące nierozerwalny splot elementów przyrodniczych i 
kulturowych. Na tym etapie rozważań, w nawiązaniu do uwag z rozdziału I.1., powiedzmy, że 



 

8 
 

ochrona i kształtowanie krajobrazów („architektura krajobrazu”) odbywa się w splocie 
wielopłaszczyznowych kompetencji różnych dziedzin („obszarów”), dyscyplin i specjalności 
naukowych (m.in. technicznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych, 
ekonomicznych), z zastosowaniem rzetelnego rzemiosła – zwieńczonych dochodzeniem do 
kategorii dzieła sztuki. 

 

Ryc. 13, 14, 15. Przykłady krajobrazów pozostających w polu zainteresowań architektów 
krajobrazu: z lewej krajobraz przyrodniczy, Klify Algarve (Portugalia), fot. Ł. 

Moszkowicz, 2012; pośrodku krajobraz przyrodniczo-kulturowy, wyspa Santorini 
(Grecja), fot. M. Wilkosz-Mamcarczyk, 2010; z prawej, krajobraz kulturowy, miasto 

Chicago (USA), fot. J. Mitkowski, 2008 

 
3. Istota przemian i koloryt stylowy dzieł architektury epok minionych 

  
W wykonywaniu zawodu „architekta krajobrazu” konieczna jest umiejętność szybkiego 

(często intuicyjnego) określania charakterystycznych cech stylowych różnych krajobrazów, a 
w nich budowli, a więc obiektów architektonicznych. Szczególnie ważne pozostaje jednak 
zrozumienie logiki przemian, charakterystycznych etapów postępu, a także wyczuwanie 
nastrojów, kolorytu stylowego budowanego dziełami architektonicznymi różnych epok i kręgów 
kulturowych.  

Tradycje badań z zakresu historiografii sięgają epok starożytnych, głównie kręgu 
kultury rzymskiej. Podstawy nowoczesnych badań historycznych i ich metodyki, aktualnej do 
dzisiaj, kształtowały się w epoce Oświecenia europejskiego, poczynając od końca XVII wieku. 
W ciągu XVIII wieku nastąpił istotny rozwój nauk humanistycznych, w tym historii. W XIX wieku 
ustalono kanon tzw. nauk pomocniczych historii, obowiązujący z drobnymi uzupełnieniami do 
dzisiaj. Historycy poza śledzeniem dziejów politycznych, obejmowali swoimi badaniami wiele 
aspektów społecznych, gospodarczych i cywilizacyjnych (m.in. pod wpływami idei 
romantyzmu). Dla badań z zakresu historii sztuki przełomową rolę odegrał Johann Joachim 
Winckelmann, autor nowoczesnej „Historii sztuki” wydanej jako:  Geschichte der Kunst des 
Altertums, 1764 (pierwsze polskie wydanie, 1815). Początki nowoczesnej historii sztuki w 
polskich środowiskach naukowych wiązane są z krakowską działalnością badawczą i 
publikacyjną Ambrożego Grabowskiego. W pełni uniwersytecką nauką stała się ostatecznie 
pod koniec wieku XIX, gdy w 1882 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim powstała pierwsza na 
terenach polskich Katedra Historii Sztuki (istniejącą do dzisiaj jako Instytut Historii Sztuki UJ), 
a kolejna utworzona została w Uniwersytecie Lwowskim. 

W długotrwałym procesie badawczym wykrystalizowały się powszechnie stosowane 
podziały na charakterystyczne epoki stylowe, z uwzględnianiem szczegółowych odmian 
stylowych i różnic regionalnych związanych z lokalnymi tradycjami. Ten podstawowy szkielet 
następstwa stylów w architekturze stosowany jest dzisiaj. Należy więc zapoznać się z nim 
starannie i we własnych pracach uwzględniać prawidłowo. Tak więc, przed bliższym 
pochyleniem się w tym podręczniku nad kolejnymi stylami architektonicznymi, przedstawiona 
została zbiorcza, lapidarna prezentacja ich chronologii, z autorskim podkreśleniem 
szczególnie charakterystycznych i istotnych dla przemian kulturowo-cywilizacyjnych cech 
właściwych kolejnym epokom, stylom i regionom. 
 

* * * 
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WSTĘPNY, UPROSZCZONY PRZEGLĄD PRZEMIAN i  KOLORYTU 
ARCHITEKTONICZNEGO 

w PRZEKROJACH HISTORYCZNYCH 
 

MEZOPOTAMIA (Babilonia) 
 

 Kształtowanie dojrzałych technik konstrukcyjnych (łuki, sklepienia), budowlano- 
materiałowych (produkcja cegły suszonej, wypalanej, glazurowanej), 
charakterystycznych typów funkcjonalnych  (świątynie – zigguraty, pałace), zasad 
kompozycji architektonicznych i estetyki o wysokich walorach piękna, osadzonych w 
tradycjach sztuki prehistorycznej (neolitu), z finezją zdobniczą i bogatą kolorystyką, 
rozwój rzeźby figuralnej i płaskorzeźby. 

 

  Ryc. 16, 17.  Architektura i sztuka Mezopotamii Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
EGIPT STAROŻYTNY 

 

 Perfekcyjne, wysoko rozwinięte technologie, konstrukcje budowlane, mistrzowskie 
operowanie materiałem kamiennym, zdobnictwo architektoniczne z motywami 
roślinnymi, zwierzęcymi, astronomicznymi (reliefy, freski), świątynie skalne, pół skalne 
i wolo stojące, logika funkcjonalna i kompozycyjna kubatur, nekropolie (piramidy); 
wyrazista, oryginalna w skali światowej i w całej historii cywilizacji, estetyka, bogactwo 
kolorystyki, symbolika, panteizm.  

     

   Ryc. 18, 19, 20, 21. Architektura i sztuka starożytnego Egiptu. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
GRECJA ANTYCZNA 

 

 Nastąpił potężny rozwój architektury, w ramach kompletnego rozwoju cywilizacyjnego, 
intelektualnego, artystycznego, a także politycznego. Powstały, z powodzeniem 
realizowane, założenia ideowe dla obowiązującego do dziś cywilizacyjnego i 
kulturowego porządku świata Europy Zachodniej. W budowlach architektonicznych, 
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głównie świątynnych, osiągnięto perfekcję konstrukcyjną, kompozycyjną i zdobnictwa 
architektonicznego. Utrwaliły się kanony artystyczne, które zdominowały oficjalną 
sztukę europejską do końca XIX wieku, a i współcześnie nie utraciły swej rangi. 
Porządki architektoniczne (dorycki, joński, koryncki) oraz typy szczegółowe kompozycji 
(układów planistycznych) budowli sakralnych na trwale weszły do schematu (kanonu) 
kształtowania architektonicznych obiektów świątynnych. Geniusz grecki przejawił się 
również w działalności czysto utylitarnej, w osadach rozbudowywanych spontanicznie, 
mieszczących się w kategorii sztuki ludowej. Skromne, wręcz ubogie domostwa 
zestawiano w całość tworzącą perfekcyjną postać krajobrazową w splocie budynków z 
elementami scenerii pejzażu przyrodniczego. 

       

       Ryc. 22, 23, 24, 25. Architektura i rzeźba architektoniczna świątyń greckich (sztuka oficjalna).  
      Z prawej: zabudowa wyspy Santorini (sztuka ludowa). Fotografie skopiowane z INTERNETU  

 
RZYM STAROŻYTNY 

 

 Cywilizacja rzymska wyrastając z tradycji etruskich, korzystała w pełni oraz 
propagowała w regionach prowincji rzymskich podstawowe założenia i artystyczne 
kanony greckie, utrwalając ich rangę w dalszym rozwoju kultury europejskiej. Wniosła 
istotny, własny wkład w zakresie rozwoju technik i materiałów budowlanych, inżynierii 
(akwedukty, drogi rzymskie), rzeźby figuralnej, detalu architektonicznego. Obok 
wznoszenia licznych świątyń, mocno rozbudowano nurty architektury świeckiej, w tym 
mówiąc dzisiejszym językiem obiektów „użyteczności publicznej” takich jak: termy, 
amfiteatry, sądy, giełdy, pałace imperatorów. Rangę wybitną osiągnęły także wille 
możnych rodów rzymskich (miejskie, wiejskie i podmiejskie). 

       

         Ryc. 26, 27, 28, 29. Architektura rzymska, od lewej: świątynia, łuk triumfalny, amfiteatr, akwedukt. 
 Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO 
(architektura starochrześcijańska) 

 

 Charakterystyczny staje się splot antycznych kanonów artystycznych (architektura 
rzymska bazująca na doświadczeniach greckich) z estetyką „Wschodu”, w tym 
Bizancjum (Wschodnie Cesarstwo Rzymskie). Krystalizuje się ponadczasowy model 
świątyni chrześcijańskiej w postaci bazyliki, łączącej w sobie wzorce monumentalnej 
architektury rzymskiej (świeckiej) z bogactwem ornamentyki bizantyńskiej, ze 
znacznym udziałem dekoracji mozaikowych.  
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                       Ryc. 30, 31, 32. Bazyliki wczesnochrześcijańskie. Z lewej układ przestrzenny i konstrukcyjny; 
           pośrodku wnętrze nawy głównej; z prawej dekoracja mozaikowa. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
BIZANCJUM 

(Wschodnie Cesarstwo Rzymskie) 
 

 Splot osiągnięć architektury rzymskiej z lokalnym przepychem „Wschodu” dał wybitne 
dzieła architektury. Najbardziej spektakularnym osiągnięciem inżynierii budowlanej 
stało się wzniesienie słynnej bazyliki „Hagia Sophia” („Madrości Bożej’) w 
Konstantynopolu (Stambule), gdzie zastosowano całkowicie oryginalne rozwiązanie 
konstrukcyjne dla podparcia wielkiej kopuły, w postaci trójkątów sferycznych 
(pendentyw). Pendentywy stosowane są do dzisiaj, a w epoce wczesnego 
chrześcijaństwa otworzyły nowe możliwości kompozycyjne w stosowaniu kopuł 
wieńczących obiekty architektury sakralnej i świeckiej. 

  Ryc. 33, 34, 35. Bazylika (kościół chrześcijański) Hagia Sophia w Konstantynopolu. Od lewej: wnętrze 
             z widokiem na czaszę kopuły opartej na pendentywach; mozaika figuralna we wnętrzu; widok zewnętrzy 

        z późniejszymi minaretami (islam). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
EPOKA KAROLIŃSKA 

(przed romanizm) 
 

 Zgodnie z politycznymi założeniami Imperium Karola Wielkiego (i jego następców) w 
architekturze zmierzano do wskrzeszenia i kontynuacji artystycznych tradycji 
rzymskich. W praktyce powstawały budowle skromne, zazwyczaj wznoszone z 
kamienia, w których pojawiały się elementy nawiązujące do motywów właściwych 

      Ryc. 36, 37, 38, 39, 40. Przykłady architektury karolińskiej (przed romańskiej), z sygnałami romanizmu  
                                       i gotyku. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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budowlom późnego, zachodniego cesarstwa rzymskiego, z równoczesnymi 
zapowiedziami romanizmu europejskiego, a nawet gotyku. 

 
ROMANIZM 

 

 W kontynuacji założeń ideowych i artystycznych osiągnięć epoki karolińskiej, a także 
sakralnej architektury wczesno chrześcijańskiej, wykrystalizowały się wzorce 
kompozycyjne i estetyka romanizmu jako stylu ogólnoeuropejskiego. Wśród 
charakterystycznych cech architektury, głównie sakralnej, w pierwszej kolejności 
odnotować należy kubiczność i masywność brył, stosowanie kamienia naturalnego (w 
różnych lokalnych odmianach gatunkowych) jako podstawowego materiału 
budowlanego, co w konsekwencji prowadziło do specyficznej, często wytwornej i 
stonowanej kolorystyki oraz charakterystycznej szorstkiej faktury. W zakresie proporcji 
kompozycyjnych nie uzyskiwano nawiązania bezpośredniego do grecko-rzymskich 
wzorców artystycznych. Te pojawiały się w ramach rzeźby i płaskorzeźby 
architektonicznej w ich perfekcyjnych detalach, w które wplatano również formy 
tradycyjne, lokalne (m.in. motyw plecionki, geometryczna ornamentyka). W 
poszczególnych regionach Europy, w ramach realizowania tendencji ogólnie i 
powszechnie przyjmowanych, krystalizowały się wyraziste cechy charakterystyczne 
dla lokalnych upodobań. Uniwersalne kanony artystyczne splatano więc z miejscową 
tradycją osiągając logikę i jednolitość kompozycyjną. 

        Ryc. 41, 42, 43. Przykłady architektury romańskiej na terenach Włoch Od lewej: na Sardynii; w Pizie;  
    w Bitonto (Puglia). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

        Ryc. 44, 45, 46, 47. Architektura romańska w Polsce. Od lewej: Kruszwica (bryła); Kraków – Wawel  
        (wnętrze); Strzelno (płaskorzeźba w tympanonie); Wąchock (głowica kolumny).  

    Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
GOTYK 

 

 W europejskiej architekturze i sztuce gotyckiej po raz pierwszy odstąpiono od 
estetycznych wzorców i kanonów kultur starożytnych Grecji i Rzymu. Oryginalne 
możliwości kompozycyjne pojawiły się w wyniku zastosowania perfekcyjnych 
systemów konstrukcyjnych typu szkieletowego. W architekturze sakralnej powstawały 
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budowle strzeliste, uwolnione od konieczności wznoszenia masywnych ścian.  
Eksponowanie elementów konstrukcji w postaci łuków odporowych i skarp splecione z 
bogato rozbudowaną ornamentyką „koronkowych” detali architektonicznych kutych w 
kamieniu (sterczyny, maswerki, płaskorzeźba figuralna, a także witraże) stworzyły nie 
spotykaną wcześniej jakość estetyczną. Podobnie jak w romanizmie, w stylu gotyckim 
odnotowujemy wyraziste odmienności regionalne. Przykładowo na terenach Francji, 
Italii i innych krajów Europy Zachodniej dominował kamień jako podstawowy materiał 
budowalny. W regionach polskich stosowano głównie cegłę, powstawały również 
świątynie drewniane. Asortyment dzieł wybitnych wyraźnie rozszerzył się o budowle 
świeckie (ratusze, sukiennice, domy kupieckie) i grupy „architectura militaris” tj. 
twierdze (zamki) i systemy miejskich murów obronnych. Rzeźba i malarstwo sakralne, 
sprzęty liturgiczne wybitnej klasy artystycznej, miniatury zdobiące teksty dokumentów 
średniowiecznych – dopełniały kolorytu epoki. 

    Ryc. 48, 49, 50, 51. Gotycka architektura sakralna Europy Zachodniej. Od lewej: Paryż; Mediolan;   
    Bruksela; Siena; ryc. 48, fot. K. Łakomy, 2006; ryc. 49 i 51, fotografie skopiowane z INTERNETU, 

ryc. 50, fot. J. Mitkowski, 2006 

 

    Ryc. 52, 53, 54, 55. Architektura gotycka w Małopolsce. Od lewej: Kraków – masweki w oknie;    
    oszkarpowania ściany; barbakan (”architektura militaris”); prowincjonalny drewniany kościółek;  

    ryc. 52, 53, 54,  fot. A. Mitkowska, 2004; ryc. 55, fotografia skopiowana z INTERNETU  

 
RENESANS 

 

 Powszechnie uznaje się, że w epoce renesansu (odrodzenia), zwłaszcza włoskiego, 
nastąpiła niespotykana w innych okresach eksplozja twórczego geniuszu człowieka. W 
architekturze, zarówno świeckiej jak i sakralnej osiągnięto perfekcyjną harmonię 
kompozycyjną, wdzięk i elegancję formalną. W pełni korzystając z doświadczeń Grecji 
i Rzymu, podporządkowano się ustalonym w tamtych kulturach kanonom 
artystycznym, posługując się sprawdzonymi, szczegółowymi często wzorcami 
formalnymi (detalami architektonicznymi). Równocześnie jednak każdorazowo 
tworzonym dziełom nadawano cechy indywidualne i w pełni oryginalne. Mistrzowsko 
operowano kolumnadami stanowiącymi najbardziej chyba charakterystyczny wyróżnik 
architektury renesansowej. Myśl konstrukcyjna Brunelleschi’ego w zakresie 
konstruowania dwupowłokowych czasz kopuł otworzyła całkowicie nowe możliwości 
estetyczne w stosowaniu tego specyficznego elementu budowlanego zarówno dla 
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samego obiektu architektonicznego jak i w widokach panoramicznych miast. 
Precyzyjne dopracowanie i szerokie zastosowanie zasad perspektywy malarskiej 
stworzyło kompozycyjne podstawy formowania nie tylko dzieł malarstwa sztalugowego, 
ale także wprowadzania nowatorskich, formalnych koncepcji architektonicznych i 
urbanistycznych.  

 

     Ryc. 56, 57, 58, 59, 60. Przykłady architektury renesansowej, z kolumnadami. Od lewej obiekty:  
      we  Florencji; Rzymie; Krakowie i ponownie we Florencji. Ryc. 56, 57, 59, 60, fotografie skopiowane  

         z INTERNETU; ryc. 58, fot. A. Mitkowska, 2004 

 
MANIERYZM 

 

 Pozostając ogólnie w kręgu kanonów sztuki starożytnej, artyści manierystyczni 
poszukiwali form wyrazu estetycznego, które miały zapewnić jeszcze wyższy niż w 
renesansie stopień uzyskiwania piękna tworzonego dzieła. W poczynaniach tych coraz 
częściej odchodzono od powszechnie przyjętych proporcji budowli oraz od 
klasycznego detalu architektonicznego, na rzecz rozwiązań niespokojnych, 
dynamicznych, zróżnicowania materiałowego i bogatej kolorystyki oraz wplatania w 
dekorację architektoniczną motywów groteski i elementów „jubilerskich”, a także  
zdobienia elewacji budowli z zastosowaniem techniki typu „sgraffito”. 

         

          Ryc. 61, 62, 63, 64. Manieryzm na terenach Polski. Od lewej: Kraków, sgraffito i portal kamienicy 
        przy ul.  Kanoniczej (2004); Główne Miasto w Gdańsku (2005) - zabudowa manierystyczna  

       po odbudowie  ze zniszczeń II wojny światowej; sgraffito elewacji dziedzińca  
   arkadowego na Wawelu (2004); 

     kaplica Heroda w Kalwarii Zebrzydowskiej (2006). Fot. A. Mitkowska 

 
BAROK 

 

 Po artystycznym epizodzie manieryzmu, w architekturze nadal obowiązywały 
artystyczne kanony grecko-rzymskie. Barok w swej odmianie wczesnej oraz 
monumentalnej (klasycyzującej) mocno związany był ze stylistyką wprost 
renesansową. Równocześnie coraz częściej zmierzano do maksymalnej ozdobności, 
bogactwa i przepychu nowo powstających świątyń i pałaców. Szczególnie 
charakterystyczną cechą stylu, obejmującą różne dziedziny twórczości artystycznej, 
stało się dążenie do uzyskiwania efektów iluzjonistycznych i scenograficznych. Bardzo 
mocno zarysowało się zróżnicowanie odmian regionalnych (np. barok rzymski, 
turyński, krakowski, śląski, Neapolu, Sycylii, hiszpański, portugalski). Ten, kolejny 
wielki styl, przeniknął również do krajów Ameryki Łacińskiej, początkując 
ogólnoświatowy zasięg kultury Zachodnio Europejskiej.  
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        Ryc. 65, 66, 67, 68. Architektura barokowa w Krakowie, w Kotlinie Kłodzkiej i w Neapolu. Od lewej: fasada    
       kościoła św. Anny oraz kościoła OO. Paulinów na Skałce w Krakowie (2004); fasada kościoła  

        pielgrzymkowego w Wambierzycach (2006); ołtarz główny w kościele il Gesù w Neapolu (2009).  
          Ryc. 65, 66, 68, fot. A. Mitkowska; ryc. 67, fot. E. Grzywacz  

 
ROKOKO 

 

 Styl rokokowy często traktowany jest jako końcowa faza baroku. W istocie stanowi nurt 
odrębny, wprawdzie posługujący się architektonicznymi elementami baroku 
bazującymi na wzorcach antycznych, lecz odznaczający się daleko idącą lekkością, a 
nade wszystko specyficzną kruchą i wyrafinowaną ozdobnością. W fasadach 
stosowano sferyczne krzywizny płaszczyzn, często zestawianych przeciwstawnie. 
Uzyskiwano więc dynamikę w mocno rozrzeźbionej  kompozycji bryły. „Porcelanową” 
ornamentykę rokokową, operującą pastelową jasną kolorystyką, motywami 
muszlowymi, a także elementami zdobnictwa Dalekiego Wschodu, szczególnie chętnie 
stosowano we wnętrzach, głównie pałacowych, a także kościelnych.  

 

         Ryc. 69, 70, 71, 72. Przykłady architektury rokokowej, od lewej: w Krakowie (2004); Innsbrucku (Austria);  
         Wies (Bawaria); Sanssouci (Poczdam - Brandenburgia). Ryc. 69, fot. A. Mitkowska, ryc. 70, 71, 72, 

fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
KLASYCYZM 

 

 W architekturze klasycyzmu odrzucono wybujałą dynamikę brył i ich bogatą ozdobność 
na rzecz powrotu do kompozycji spokojnych, zrównoważonych i harmonijnych. 
Nastąpił kolejny w historii sztuki europejskiej powrót do klasyki formalnej i kanonów 
artystycznych starożytnej Grecji i Rzymu, budujący zaczątki późniejszego historyzmu. 
Powstawały dzieła poprawne kompozycyjnie, z perfekcyjnym stosowaniem detalu 
powtarzającego wzorce starożytne. Powszechnie uważa się jednak, że dzieła 
architektoniczne tej epoki stylowej jakością artystyczną ustępowały oryginalności i 
wdziękowi budowli renesansowych. Masowo powstawały budowle monumentalne, 
surowe w swej estetyce, często stosujące „wielki porządek” architektoniczny. Pojawiały 
się także obiekty bardziej „fantazyjne”, uwzględniające tradycje lokalne. Na terenach 
dzisiejszej polski powstało wiele obiektów klasycystycznych odznaczających się 
wysokim poziomem twórczym. 
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        Ryc. 73, 74, 75. Klasycystyczne pałace z terenów Polski. Od lewej: Arklity (Warmia, dawne Prusy 
Wschodnie); Łazienki Królewskie w Warszawie; 

 pałac w Natolinie (Warszawa). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
HISTORYZM 

 

 Rewolucja przemysłowa, głównie 2 połowy XIX wieku wprowadziła na rynek budowalny 
nowe, nie stosowane dotychczas materiały. Otwierały się również nieznane wcześniej 
możliwości konstrukcyjne, a przemiany społeczne przynosiły zapotrzebowanie na 
wznoszenie budowli o nie występujących wcześniej funkcjach. Obowiązujące wzorce 
kompozycyjne świata starożytnego przestały wystarczać dla spełniania potrzeb 
nowoczesnej cywilizacji prowadząc do kryzysu tradycyjnej estetyki. Równocześnie 
rozpowszechniające się postawy romantyczne kierowały uwagę artystów ku całemu 
dziedzictwu architektonicznemu epok minionych. Zaczęto więc wznosić  obiekty 
posługujące się „cytatami” z różnych stylów historycznych i z rozmaitych kręgów 
kulturowych, nazywane „eklektycznymi”. Przez wiele dziesięcioleci XX wieku tak 
wykrystalizowany nurt stylowy oceniano pejoratywnie (negatywnie), podkreślając jego 
wtórność twórczą. W istocie jednak wielu utalentowanych architektów tworzyło dzieła 
oryginalne, uzyskując w nich znaczące walory estetyczne, twórczo nawiązując do form 
stylów historycznych (neoromanizm, neogotyk, neorenesans, neomanieryzm 
neobarok, neoklasycyzm, style kultur starożytnych). 

 

      Ryc. 76, 77, 78, 79, 80. Neostyle w Krakowie (2004) i w Olsztynie (2006). 
      Od lewej: neogotyk (Kraków); neoklasycyzm (Kraków); neobarok (Olsztyn); neoromanizm (Olsztyn);     

neomanieryzm (Olsztyn). Fot. A. Mitkowska 

 
SECESJA 

 

 Sprzeciw kolejnego pokolenia twórców wobec rozpowszechniającej się stylistyki 
inspirowanej formami kompozycyjnymi epok minionych spleciony z nowymi 
możliwościami technicznymi, w tym materiałowymi, wprowadził estetykę europejską na 
tory oryginalności i pionierskich rozwiązań architektonicznych, zapowiadających 
modernizm. Poszukiwania nowoczesnej estetyki doprowadziły do budowania dzieł 
pełnych wdzięku, ornamentyki niespokojnej inspirowanej formami roślinnymi i 
proporcjami elementów budowlanych (np. smukłe żeliwne kolumienki) nie spotykanymi 
w klasyce kanonów artystycznych. I choć programowo manifestowano odejście od 
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wzorców historyzmu, to stylizowane nawiązania do motywów  wcześniej stosowanych 
w architekturze, często wplatane były w elewacje i wnętrza nowych budowli.  

     Ryc. 81, 82, 83, 84, 85. Przykłady architektury secesyjnej w Krakowie (2004), od lewej: detal Pałacu 
      Sztuki; kamienica przy ul. Karmelickiej; Teatr Stary; elewacja Pałacu Sztuki; kamienica przy ul. Retoryka.  

      Ryc. 81, 83, 84, fot. K. Hodor; ryc. 82, 85, fot. A. Mitkowska 
       

       Ryc. 86, 87, 88, 89, 90, 91. Architektura secesyjna w niektórych krajach europejskich. Od lewej: Hiszpania;  
      Francja; Piemont (północne Włochy); Belgia; Łotwa; Piemont. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
MODERNIZM i POSTMODERNIZM XX wieku 

 

 Wedle założeń prezentowanego podręcznika, przegląd historycznych zjawisk 
kulturowych Europy Zachodniej, z drobnymi odniesieniami do sytuacji światowej 
zamyka się na stylu secesji. Nurty kompozycyjne charakterystyczne dla całego wieku 
XX traktowane są już jako nasza współczesność. Dla dopowiedzenia więc następstwa 
zdarzeń, wspomnijmy tylko,  iż najogólniej mówiąc w ciągu XX wieku mamy do 
czynienia z modernizmem w architekturze, a w ostatniej ćwierci tego stulecia z 
postmodernizmem. W modernizmie rangę podstawową zyskało myślenie kategoriami 
utylitarnymi (użytkowości). Kształty brył architektonicznych wynikały więc z 
odpowiadania na potrzeby funkcji, z pełnym wykorzystaniem możliwości materiałowych 
i konstrukcyjnych zastosowanych w budowli. W efekcie nastąpiło pełne tym razem 
odejście od kanonów artystycznych i doświadczeń kompozycyjnych wielkich stylów 
historycznych. Estetykę architektury budowano poszukiwaniem prawidłowych proporcji 
i eksponowaniem właściwości materiałowych. Uzyskiwano formy kubiczne, często 
ascetyczne w swym wyrazie plastycznym.  W końcu XX wieku nasiliła się tęsknota do 
uzyskiwania zaskakujących, poza funkcjonalnych i poza konstrukcyjnych efektów 
ozdobności prowadząc do form nazywanych obecnie postmodernistycznymi.  

Ryc. 92, 93, 94, 95, 96. Modernizm i postmodernizm w architekturze światowej. Od lewej: trzy przykłady 
architektury modernistycznej (Manhattan; Katowice; Kraków). Z prawej twórczość postmodernistyczna 

amerykańskiego architekta Michale’a Graves’a. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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4. Szkic ewolucji postaci krajobrazów historycznych 
 

Od najdawniejszych czasów środowisko naturalne podlegało aktywności ludzkiej. 
Człowiek modyfikował otaczającą go przyrodę wedle swoich potrzeb i możliwości. W ujęciu 
krajobrazowym więc historia szeroko pojmowanej architektury (i krajobrazów) to śledzenie 
historycznych przykładów harmonijnego współdziałania człowieka z naturą. To także badanie 
powstających zależności między elementami przyrodniczymi a wprowadzanymi w nie (w 
procesie gospodarowania różnymi terytoriami) inwestycjami.  

Karkołomna złożoność obiektów krajobrazowych, zwłaszcza w ich współcześnie 
dominujących postaciach stanowiących splot walorów naturalnych ze świadectwami 
działalności człowieka, czyli walorami kulturowymi, powoduje wielość i różnorodność ich 
definiowania. Poszczególne definicje artykułowane przez konkretnych badaczy stają się 
odzwierciedleniem wiodących zainteresowań ich autorów, zwracaniem uwagi na wybrane 
aspekty analizowania form pejzażowych. Właśnie te, dalece zróżnicowane, definicje określają 
także obszary kompetencyjne zawodu „architekta krajobrazu”, rozmaicie postrzegane i 
realizowane w różnych ośrodkach akademickich, naukowych i zawodowych (por. uwagi i 
definicje podane w rozdziale I.1 i rozdziale I.2.) 

 
ROZMAITOŚĆ DEFINIOWANIA KRAJOBRAZÓW 

  
Z punktu widzenia wspomnianego podejścia historycznego, dla badania procesów 

zachodzących w zasięgu obszarowym (terytorialnym) należy przyjąć, że krajobrazy stanowią 
wymierny, specyficzny  zapis długotrwałych tendencji i następujących po sobie przemian, czyli 
faz ewolucji cywilizacyjnej. Zapisy te odzwierciedlają uwarunkowania i odmienności lokalne, 
charakterystyczne dla różnych regionów. Stają się przestrzenną, namacalną „pamięcią 
narodów”, świadectwem ich dziejów i tradycji. A same badania historyczne w swej istocie 
otwierają społeczeństwom możliwość rozbudzania świadomości w zakresie korzyści jakie 
człowiek czerpie z dziedzictwa krajobrazów. Świadomość ta, zwłaszcza wobec współczesnych 
zagrożeń i degradacji krajobrazów, wynikających z ciągle słabej w „nowoczesnym” świecie 
(nasilającej się od czasu rewolucji przemysłowej XIX wieku) jakości współdziałania człowieka 
ze środowiskiem (przyroda), urasta do rangi fundamentalnej.  

Pamiętać należy, że „architektura krajobrazu” to specjalność naukowa, usytuowana w 
grupie tzw. nauk stosowanych. Łączy w nierozerwalną całość czynności studialne z procesami 
projektowania i efektami realizacyjnymi (wykonawczymi). A sama nauka, to dociekanie istoty 
rzeczy, tj. poszukiwanie prawdy, napędzające rozwój społeczeństw. W swych praktycznych 
zastosowaniach służy stałemu podnoszeniu jakości życia, buduje także i umacnia rangę 
polityczną poszczególnych krajów i narodów. Warto w tym miejscu odnotować, że wybitny 
architekt kataloński Antonio Gaudi, reprezentujący w swej twórczości styl secesyjny, ciągle 
poszukując (jak sam deklarował) prawdy, tworzył dzieła, w których czuje się „oddech Boga”. 
Zmarł w opinii świętości, a obecnie w kościele Katolickim trwa jego proces beatyfikacyjny. 

Uznaje się, że zaczątki oficjalnie uznanego zawodu „architekta krajobrazu” 
ukształtowały się w 2 poł. XIX wieku, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Początkowo przedstawiciele tej nowej specjalności nade wszystko skupiali się na tworzeniu 
parków narodowych i projektowaniu ogrodów, w tym parków miejskich. Stopniowo pola ich 
zainteresowań rozszerzały się na budowanie nowoczesnych koncepcji kształtowania 
(komponowania) krajobrazów „funkcjonalnych”.  Stale korzystano z inspiracji projektowych i 
wzorców realizacyjnych dominujących w tendencjach stylowych „ogrodów angielskich” 
(krajobrazowych) 2 poł. XVIII – XIX wieku w Europie, w których istotną rolę odgrywały 
tendencje picturesque (malowniczości).  

Pomimo niesprzyjającej sytuacji politycznej (zabory), w polskich ośrodkach naukowych 
rozwijały się koncepcje teoretyczne i projektowe dotyczące świadomego kształtowania 
obiektów krajobrazowych, w tym ogrodowych. Ciągłość tradycji badawczych krystalizujących 
się w  2 poł. XIX wieku i pocz. XX wieku, w tym rozwoju idei ochrony przyrody, a osadzonych 
we wcześniejszych XVIII –wiecznych koncepcjach urbanistycznych i ogrodowych 
(parkowych), a także XIX –wiecznych staraniach na rzecz kształtowania piękna w otoczeniu 
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siedzib ludzkich, a także zakładania kompozycji krajobrazowych – doprowadziła do 
uformowania i uzyskania trwałej pozycji dwóch polskich  „szkół architektury krajobrazu”.  Jedna 
z nich to „szkoła warszawska” związana z Wydziałem Ogrodnictwa Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW – Uniwersytet Rolniczy), uwzględniająca 
również osiągnięcia profesorów Politechniki Warszawskiej (Oskar Sosnowski, Tadeusz 
Tołwiński) charakteryzuje się skupianiem uwagi na zagadnieniach właściwości tworzywa 
roślinnego i uwarunkowań przyrodniczych w kształtowaniu krajobrazów (profesorowie 
Franciszek Krzywda-Polkowski, Alfons Zielonko, Edward Bartman, Longin Majdecki).  

„Szkoła krakowska” wywodząca swe podstawy merytoryczne z badań prowadzonych 
zrazu w Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Górniczej (obecnie AGH – Akademia 
Górniczo Hutnicza), w pełnym wymiarze swej rozbudowanej działalności związała się z 
utworzonym bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej Wydziałem Architektury 
Politechniki Krakowskiej (profesorowie Gerard Ciołek, Zygmunt Novák, Janusz Bogdanowski, 
Maria Łuczyńska-Bruzdowa). Tu, obok pielęgnowania tradycji przyrodniczych (profesorów  
Jana Gwalberta Pawlikowskiego, Walerego Goetla, Władysława Szafera), na plan pierwszy 
wysunęły się zagadnienia komponowania krajobrazów, z mocnym uwzględnianiem 
odczytywania, ochrony i kontynuacji wartości kulturowych („tradycji miejsca”), a także 
budowaniem i realizowaniem koncepcji „parków krajobrazowych” (kulturowo-przyrodniczych). 

Z punktu widzenia warsztatu badawczego i projektowego można postawy „krakowskie” 
określić stwierdzeniem, że „architektura krajobrazu” stanowi przestrzenno-formalną 
odpowiedź na zapotrzebowania funkcjonalne miejsca, w tym na względy bezpieczeństwa, 
ekonomiczne i społeczne; z odczytywaniem, zachowaniem i kontynuacją przyrodniczej i 
kulturowej „tradycji miejsca”, czyli warstwy treściowej obiektu krajobrazowego oraz jego 
walorów materialnych i niematerialnych, a wszystko z uwzględnieniem szerokiego 
interdyscyplinarnego wachlarzu branż i specjalności. W sensie ideowym fundamentalną i stale 
aktualną pozostaje definicja krajobrazu sformułowana w latach 50 -tych XX wieku przez 
profesora Zygmunta Nováka: krajobraz jest wyrazem kultury społeczeństw, jest miernikiem 
narodowym, jest wychowawczym ugorem, którego uprawa decyduje o przyszłej roli narodu. 

Nauczanie zagadnień krajobrazowych w polskich ośrodkach akademickich ma swoją, 
opisaną powyżej, wieloletnią tradycję. Jednakże dopiero w 1999/2000 roku na oficjalnej liście 
kierunków studiów magisterskich prowadzonych w Polsce w uczelniach uniwersyteckich 
pojawił się kierunek „architektura krajobrazu”. W ciągu kilku lat objął on swym zasięgiem 
kilkanaście ośrodków akademickich całego kraju (m.in. Wrocław, Szczecin, Lublin, Gdańsk, 
Łódź, Białystok, Rzeszów, Bielsko-Biała, Wałbrzych), a wśród nich: krakowski i warszawski 
utrzymują stale swą merytorycznie wiodącą (i wzorcową) pozycję. 

 
KRAJOBRAZY w PRZEKROJACH HISTORYCZNYCH 

 
Wedle najstarszej, amerykańskiej definicji (2 poł. XIX wieku), w ramach oficjalnie 

wykrystalizowanego w USA  nowego zawodu: „architekta krajobrazu” to sztuka tworzenia i 
ochrony piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej w naturalnej scenerii kraju (Charles 
Eliot, 1859 – 1897). W takim wyznaczeniu oczekiwanych efektów ingerencji człowieka w jego 
środowisko życiowe, krajobrazy komponowane jawią się jako specyficzna odmiana dzieła 
sztuki (użytkowej). Zgodnie ze starożytnymi greckimi koncepcjami piękna jako harmonii, 
potwierdzonymi w renesansie przez Albertiego, naczelnym zadaniem projektanta krajobrazów 
powinno pozostawać zmierzanie, przy zastosowaniu dostępnych środków technicznych, w 
ramach rozumnego (logicznego) rozwiązywania złożonych, często konfliktowych sytuacji 
terytorialnych, do uzyskania piękna w wymiarze przestrzennym (pejzażowym). Śmiało można 
powiedzieć, że właśnie ta troska o uzyskiwanie piękna krajobrazowego wpisującego się w 
uwarunkowania już istniejące (zastane) i poszanowanie genius loci („tradycji miejsca”) jest 
równie stara jak działalność artystyczna człowieka.  Występowała masowo już w okresach 
prehistorycznych i w wielkich kulturach świata starożytnego. Przeglądowe, historyczne 
spojrzenie potwierdza charakterystyczną zasadę, że kształtowanie krajobrazów w kategoriach 
dzieła sztuki wynika z tendencji artystycznych (i stylowych) poszczególnych epok 
historycznych, kulturowych i cywilizacyjnych, równocześnie odzwierciedlając je. 
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PREHISTORIA 
 

 W początkach swej aktywności twórczej człowiek (czasem, niesłusznie zresztą 
nazywany prymitywnym) podejmował próby na rzecz ochrony i izolowania się od 
otaczającego go środowiska, w tym nade wszystko od czynników klimatycznych i 
niszczących sił przyrody. Równocześnie manifestował atawistyczny wręcz szacunek 
dla przyrody, doskonalił umiejętności czerpania z dóbr natury. Stopniowo (głównie w 
neolicie) znaczył terytoria swego bytowania strukturami kamiennymi o przeznaczeniu 
zapewne sakralnym (np.  krąg kamienny w Stonehenge – Anglia) oraz skupiskami 
prowizorycznych, lekkich budowli o przeznaczeniu mieszkalnym. Zarówno w obiektach 
sakralnych jak i w osadach mieszkalnych zmierzał do uzyskiwania ładu przestrzennego 
i kompozycyjnego, sprowadzającego się do narysów okręgów, wytyczania okręgów 
współśrodkowych lub układów prostokreślnych i prostopadłych, kształtujących prototyp 
„kwartałów” zabudowy. Często stosował również układy nieregularne, dzisiaj 
nazywane organicznymi. Interwencje te stawały się pierwszymi wyrazistymi „znakami” 
kulturowymi w pierwotnych krajobrazach otwartych (szczegóły krajobrazowych 
podziałów typologicznych podano w rozdz. I.5.). 

Ryc. 97, 98, 99. Krajobrazy osad i strefy sacrum w neolicie. Od lewej: osada neolityczna w Egipcie;  
   strefa  archeologiczna osady Murgia Timone w regionie Basilicata (południowe Włochy); krajobraz 
                 megalitów  w Carnac (Francja – Bretania). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
 

DALEKI WSCHÓD (CHINY, JAPONIA) 
 

 W azjatyckich krajach Dalekiego Wschodu, w tym głównie w dzisiejszych Chinach i 
Japonii od najdawniejszych czasów, w kulturach prehistorycznych  wykrystalizowały 
się postawy harmonijnego współdziałania estetycznych walorów przyrody z 
elementami rozwijających się osiągnięć technicznych i artystycznej działalności 
człowieka. Powstawały obszary krajobrazowe znaczone ingerencjami kulturowymi, 
charakteryzujące się perfekcyjnym pięknem, stanowiącym inspirację dla kultury Europy 
Zachodniej, w tym dla stylu angielskiego (krajobrazowego) w sztuce ogrodowej 2 poł. 
XVIII i XIX wieku, a fascynujące do dziś turystów z całego świata. 

 
 

          Ryc. 100, 101, 102, 103. Przykłady pradawnych krajobrazów kulturowych Chin. Od lewej: tarasowe  
          uformowania kultur rolnych; górska osada mieszkalna; krajobraz pierwotny; tereny hodowli bydła. 

      Fotografie skopiowane z INTERNETU. 
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       Ryc. 104, 105, 106, 107. Krajobrazy kulturowe i przyrodnicze Japonii. Od lewej: górskie tereny  
       hodowli bydła; japoński ogród krajobrazowy; styk obszarów kulturowych i krajobrazu pierwotnego;  

        krajobraz górski (pierwotny). Fotografie skopiowane z INTERNETU. 

 
MEZOPOTAMIA 

 

 Rozwój cywilizacyjny starożytnej Mezopotamii pozwolił na intensywne ingerencje 
techniczne (głównie budowlane oraz inżynierii wodnej) i artystyczne w zastane postaci 
krajobrazów terytorium dwurzecza Eufratu i Tygrysu. Zróżnicowanie topograficzne i 
geograficzno-klimatyczne (góry, równiny, tereny zielone, pustynie) zespolone z 
intensywnym rozwojem technik budowlanych i stałym kształtowaniem ośrodków 
miejskich dało ludzkości (i kolebce późniejszej cywilizacji europejskiej) prawdziwie 
piękne kompozycje krajobrazowe. W kategorii krajobrazów otwartych powstały 
panoramy zwartych kompleksów miejskich i dominujące w nich budowle 
architektoniczne (sakralne) w postaci tarasowych zigguratów. W obszarach zwartej 
wielofunkcyjnej zabudowy osad mieszkalnych do perfekcji doprowadzono walory 
kompozycyjne „wnętrz” krajobrazu miejskiego. Osiągnięcia inżynierii wodnej 
zaowocowały wprowadzaniem do pejzaży tego regionu rozmaitych elementów 
wodnych, a rozwój sztuki ogrodowej prowadził do komponowania krajobrazów 
„zielonych”. 

      

       Ryc. 108, 109, 110, 111, 112. Kulturowe krajobrazy Mezopotamii. Od lewej: „wnętrze” 
       krajobrazu miejskiego Babilonu (rekonstrukcja); „wiszące ogrody” Semiramidy w Babilonie  

       (pałac miejski o formie zigguratu); kwartał zabudowy miasta Uruk w kontekście krajobrazowym;  
      miejski krajobraz sakralny w Babilonie (droga procesyjna); biblijna wieża Babel  

   (sztuczna góra – ziggurat). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
EGIPT 

 

 W specyficznych uwarunkowaniach naturalnych, z charakterystycznym zderzeniem 
żyznej doliny Nilu z terenami nieurodzajnymi, pustynnymi, licznymi skalistymi 
masywami górskimi, na wschodzie z sąsiedztwem linii brzegowej Morza Czerwonego, 
a na krańcu północnym Morza Śródziemnego – rozkwitła oryginalna cywilizacja świata 
starożytnego do dzisiaj zadziwiająca mistrzostwem technik budowlanych, 
wyrafinowanym pięknem dzieł rzeźbiarskich (rzeźba monumentalna, płaskorzeźby, 
ryty) i malarskich (freski grobowe). Kolosalność budowli świątynnych i piramid 
egipskich stała się wyróżnikiem formalnym tamtych krajobrazów kulturowych z 
piętrzącymi się w sceneriach przyrodniczych potężnymi elementami przestrzennymi, 
dominującymi w otoczeniu i kształtującymi sztucznie przez człowieka uformowane 
pejzaże wielko przestrzennych struktur architektonicznych. Biegowi rzeki Nil nadano 
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swoistą rangę sekwencji wnętrz krajobrazowych i ciągu widokowego obustronnie 
ramowanego monumentalnymi świątyniami z potężnymi kolumnadami, gigantycznymi 
posągami, pałacami, zespołami urbanistycznymi, bogatymi domami podmiejskimi z 
ogrodami, skomplikowanymi urządzeniami hydrotechnicznymi, obeliskami, 
piramidami. Terytoria Egiptu znaczono symbolami sakralnymi odznaczającymi się 
interpretowaniem przyrody przez pryzmat jej boskich przymiotów. 

 

        Ryc. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Mega struktury budowlane (architektoniczne 
        i rzeźbiarskie) kształtujace postaci krajobrazów egipskich. Przykłady z rejonu Gizy (piramidy i wielki  

      sfinks – ryc. 118, 117 ); świątynie Luxoru (ryc. 113, 115) i Karnaku (ryc. 118); aleja sfinksów  
        baraniogłowych (Karnak); krajobrazy Nilu (ikonografia historyczna – Luxor; zdjęcie współczesne - Asuan,  

ryc. 116, 120). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

GRECJA ANTYCZNA 
 

 Choć twórcy starożytnej Grecji stworzyli wyraziste kanony artystyczne, odmienne od 
estetyki znanej z kultur Mezopotamii i Egiptu to z punktu widzenia tendencji naczelnych 
dotyczących wkraczania w zastane sytuacje środowiska przyrodniczego, w znacznym 
stopniu tożsame były z postawami charakterystycznymi dla Egiptu. Mowa tu o śmiałym 
wzbogacaniu otoczenia (krajobrazu) monumentalnymi budowlami architektonicznymi, 
dominującymi swymi perfekcyjnymi formami, w tym rytmem kolumnad nad całą okolicą, 
aż po linię horyzontu. Towarzyszyła tym poczynaniom mocno rozbudowywana warstwa 
treściowa i symboliczna, odniesienia do pozytywnych oddziaływań sił boskich na 
konkretne terytoria i obiekty, podkreślanie boskich przymiotów zapisanych w 
sytuacjach pejzażowych. Z formalnego punktu widzenia godna podkreślenia jest 
wybitna wrażliwość starożytnych Greków na piękno przyrody, rozumienie konieczności 
jej ochrony i harmonijnego współdziałania dzieł człowieka z zastaną sytuacją 
krajobrazową. Świątynie, amfiteatry, kompleksy miejskie stawały się 
charakterystycznymi znakami pejzażowymi dowartościowując technicznymi i 
artystycznymi środkami wyrazu naturalne (przyrodnicze) piękno miejsca.  

    
 

        Ryc. 121, 122, 123, 124. Kolumnady światyń greckich jako wyróżnik krajobrazowy. Od lewej: świątynie  
        okresu klasycznego (ryc. 121, 122); amfiteatr grecki na Sycylii w Taormina (ryc. 123); kolumnada  

         świątyni okresu hellenistycznego (ryc. 124). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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IMPERIUM RZYMSKIE 
 

 W twórczej kontynuacji i rozbudowie dokonań kultury greckiej, a także innych krajów 
podbitych (m.in. Mezopotamii i Egiptu), na całych terytoriach Imperium Rzymskiego, a 
więc Półwyspu Apenińskiego (dzisiejsze Włochy), innych regionów basenu Morza 
Śródziemnego, Europy Zachodniej, północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, w mocno 
zróżnicowane krajobrazy pierwotne (tereny górskie, sąsiedztwo mórz, jeziora)  
wkraczały dobitnie zarysowane znaki technicznej i artystycznej działalności człowieka. 
Do dziś zachowały się w terenie spektakularne obiekty krajobrazowe typu rezydencje 
pałacowo – ogrodowe imperatorów (villa urbana, villa suburbana, m.in. willa Hadriana, 
willa Tyberiusza, rzymska rezydencja Nerona). Wille wiejskie (villa rustica) jako „punkty 
ogniskowe” przybierały funkcję dominanty kompozycyjnej wielko przestrzennych  kultur 
rolnych. Rzymianie stali się równocześnie mistrzami nadawania wysokiej jakości 
estetycznej inwestycjom czysto utylitarnym. Rozbudowane systemy dróg organizowały 
terytoria w wyraziste, zgeometryzowane struktury budujące ład przestrzenny 
(krajobrazowy). Motywem wiodącym krajobrazów otwartych stawały się wielko 
wymiarowe ciągi akweduktów, perfekcyjnych pod względem technicznym 
(konstrukcyjnym) i bezbłędne w swych proporcjach architektonicznych, operujące 
rytmem spiętrzonych łuków. W krajobrazie miejskim Rzymu powstały spektakularne 
przykłady komponowania „wnętrz” urbanistycznych o wybitnej jakości artystycznej, 
ramowanych wysokiej klasy monumentalnymi dziełami architektonicznymi. 

          Ryc. 125, 126, 127, 128. Efekty kompozycyjne charakterystycznych krajobrazów rzymskich. Od lewej: 
        trakt komunikacyjny (Pompeje); krajobraz miejski Rzymu cesarskiego (makieta – rekonstrukcja); 

                 strefa archeologiczna Villa Jovis (Tyberiusza) na Capri; akwedukt rzymski. Fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

 
ŚREDNIOWIECZE 

 

 Poczynania inżynierskie i artystyczne epoki średniowiecza zdominowane zostały 
postawami utylitarnymi. Potrzeby użytkowe dyktowały typy i formy podejmowanych 
przedsięwzięć „inwestycyjnych”. Wśród nich na plan pierwszy wysuwało się 
zapewnianie bezpieczeństwa skomplikowanymi systemami obronnymi (mury miast, 
osad, klasztorów, zamków). Krajobrazy znaczone były zwartymi kompleksami osad 
mieszkalnych (wsie, miasta), kompleksów kościelno-klasztornych i sanktuariów 
pielgrzymkowych, a także mocno rozbudowanych warowni (zamków). Nasycanie 
terytoriów europejskich tymi obiektami tworzyło struktury wielko przestrzenne, w 
których wybitną rangę kompozycyjną pełniły uzyskiwane efekty widokowe. Panoramy 
miast średniowiecznych konstruowano perfekcyjne, z zastosowaniem szerokiego 
asortymentu elementów kompozycyjnych i ich finezyjnego zestawiania. Uzyskiwane 
efekty formalne stanowiły niejako „produkt uboczny” zapewniania funkcjonalności 
wznoszonym obiektom architektonicznym i urbanistycznym. W strukturach miejskich 
powstawały nastroje malowniczości i wdzięku, wynikające również z eksponowania 
walorów estetycznych stosowanych w nich materiałów budowlanych (kamień, cegła, 
drewno) i ich różnicowania. Wszelkie miejsca zamieszkania (miasta, wsie, warownie, 
klasztory), budujące charakterystyczne sylwety w krajobrazach otwartych, starano się 
izolować od otoczenia przy równoczesnym integralnym ich zespalaniu z zastanymi 
sytuacjami topograficznymi, zawsze uzyskując znakomite efekty pejzażowe. Rozwój 
rolnictwa średniowiecznego (w znacznym stopniu za sprawą działalności zgromadzeń 
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zakonnych, głównie cystersów) w wymiarze krajobrazowym przekładał się na 
harmonijne, wyraziście w terenie znaczone struktury rozłogów pól uprawnych.  Sylwety 
świątyń, pustelni, sanktuariów i klasztorów swym oddziaływaniem przestrzennym 
wprowadzały w krajobrazy otwarte i miejskie niematerialną wartość sacrum 
terytorialnego. 
 
 

           Ryc. 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137. Postaci krajobrazów kulturowych średniowiecza. 
          Od lewej: warowne miasteczko z terenów Italii; uprwy rolne towarzyszace kompleksowi  

          kościelno-klasztornemu; pola ryżowe w średniowiecznej Kambodży (Imperium Khmerów); wnętrze  
          krajobrazu miejskiego w Abruzji (środkowe Włochy), miasteczko S. Stefano di Sessanio; zamek 

        w Beckov  (Słowacja); klasztor franciszkański z ogrodem warzywnym w Rieti (Italia); klasztor  
     Benedyktynóww Tyńcu pod Krakowem; krajobraz miejski średniowiecznego Torunia;  

     krajobraz „meteorów” w Grecji   chrześcijańskiej. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
RENESANS i MANIERYZM 

 

 Rozwój malarstwa sztalugowego z motywami pejzażowymi w tle portretów i scen 
figuralnych, a nade wszystko wypracowanie precyzyjnych zasad perspektywy 
malarskiej - otworzyły twórcom renesansowym niespotykane dotychczas możliwości 
kształtowania obiektów przestrzennych: architektonicznych, urbanistycznych, ogrodów 
i terytoriów „otwartych”. Krajobraz wraz z jego wątkami przyrodniczymi i kulturowymi, 
w swej harmonijnej (pięknej) postaci zaczęto uznawać za fundamentalny miernik 
jakości życia człowieka. Równocześnie zmiany w kształtowaniu systemów fortyfikacji 
miejskich i twierdz, wynikające z rozpowszechniania broni palnej i artylerii 
spowodowały szerokie otwieranie się siedzib ludzkich (miast, pałaców, willi, 
kompleksów klasztornych) na otaczające je tereny, włączając w grę kompozycyjną 
charakterystyczne, atrakcyjne motywy odległych widoków. W strukturze zwartej 
miejskiej zabudowy masowo powstawały nowo kształtowane place publiczne, 
ożywiane grupami rzeźby figuralnej i pomnikami konnymi autorstwa najwybitniejszych 
artystów. Uzyskiwały one wybitny walor kompozycyjny, w istocie swojej stając się 
wprost dziełami sztuki. Również krajobrazy otwarte, o charakterze ściśle użytkowym i 
produkcyjnym stawały się przedmiotem zainteresowań architektów epoki (m.in. mało 
znany projekt krajobrazowego urządzenia doliny rzeki Arno w rejonie Florencji 
autorstwa Leonarda da Vinci). Fascynujące efekty przestrzenne uzyskiwano 
systemami kompleksów willowo-ogrodowych (podmiejskich typu villa suburbana), 
wykorzystujących urozmaiconą rzeźbę terenu (układy tarasowe) i trwałe terenowe 
ślady kulturowych dokonań epok wcześniejszych. W sztuce ogrodowej zwrot ku 
zastanym walorom miejsca (genius loci) nasilił się w nurcie manierystycznej sztuki 
ogrodowej, zarówno świeckiej jak i sakralnej (kalwaryjskie parki pielgrzymkowe). Sporo 
uwagi kierowano na poszukiwanie „koncepcji idealnych”, głównie w odniesieniu do 
struktur miejskich, ale także ogrodowych. 
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       Ryc. 138, 139, 140, 141, 142, 143. Krajobrazy otwarte i „zielone” renesansu. Od lewej: fresk 
      przedrenesansowy komponowanego krajobrazu gospodarstw rolnych (Toskania); koncepcja  

      urządzenia doliny rzeki Arno (Leonardo da Vinci); panorama fragmentu Wenecji; krajobraz willowy 
 w rejonie Fiesole pod Florencją; krajobraz komponowany Toskanii w rejonie Sieny  

  (ryc. 142, fot. K. Hodor, 2007);  
ogrody willi d’Este w Tivoli pod Rzymem. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
 

    Ryc. 144, 145, 146. Manierystyczny parkowy krajobraz sakralny w Kalwarii Zebrzydowskiej.  
 Fot. A. Mitkowska, 2006. 

 

 

        Ryc. 147, 148, 149, 150, 151, 152. Renesansowe krajobrazy miejskie (komponowane wnętrza  
      urbanistyczne). Od lewej: studium miasta idealnego; Piazza Signoria we Florencji; Piazza 

      del Campo w Sienie; „salon” urbanistyczny rzeki Arno we Florencji; panorama Canale Grande we  
       Florencji (z kopułami); kameralne wnętrze urbanistyczne Wenecji. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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BAROK i ROKOKO 
 

 Przestrzenie (wnętrza) publiczne i prywatne, zarówno w krajobrazach miejskich jak i 
otwartych kształtowane przez artystów barokowych, zyskiwały programowo przez nich 
założoną integralność kompozycyjną wszystkich składowych, takich jak: architektura, 
rzeźba, malarstwo, ogrody, urządzenia techniczne, zdobnictwo architektoniczne i 
urbanistyczne. Postawa ta znana jest w historii sztuki jako Gesamtkunstwerk („synteza 
sztuk”). Każdorazowo dbano o najwyższy poziom artystyczny całych obiektów i ich 
elementów uzyskując w układach urbanistycznych, ogrodowych i krajobrazowych 
bezdyskusyjną jakość dzieła sztuki. Nastroje monumentalności, rozmachu i 
wzniosłości potęgowano starannie przemyślanymi i perfekcyjnie zrealizowanymi 
efektami scenograficznymi oraz iluzjonistycznymi. W kształtowaniu wnętrz 
urbanistycznych stopniowo coraz większą rangę zyskiwały kompozycje o charakterze 
ogrodowym, aż do przejęcia roli wiodącej w budowaniu kanwy planistycznej struktur 
zabudowy miejskiej. Tendencje rokokowe wprowadzały do sztuki ogrodowej formy 
swobodne, krajobrazowe, przeciwstawiane barokowemu rygorowi geometryzacji, 
prostokreślności i symetrii, poszerzając występujący w baroku asortyment efektów 
„dialogu” ogrodu (arystokratycznego, królewskiego) z otaczającym go krajobrazem. 

          

       Ryc. 153, 154, 155, 156, 157. Barokowe scenografie krajobrazowe (miejskie i ogrodowe w krajobrazach  
       otwartych). Od lewej: Plac św. Piotra przed bazyliką na Watykanie; detal rzeźbiarski wnętrza Piazza  
       Navona w Rzymie; struktura krajobrazowa ogrodów pałacu myśliwskiego w Stupinigi pod Turynem;  

         Plac i Schody Hiszpańskie w Rzymie; ogrody willi Venaria Reale (rezydencja sabaudzka w Piemoncie).  
  Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
KLASYCYZM, romantyzm,  

HISTORYZM, naturalizm, SECESJA 
 

 Przełom cywilizacyjny związany z rozwojem nowoczesnej nauki zapoczątkowanym w 
dobie Oświecenia, a także osiągnięciami techniki, wprowadzaniem nowych, 
nieznanych dotychczas konstrukcji i materiałów budowlanych (nazywany rewolucjami 
przemysłowymi XVIII i głównie XIX wieku) doprowadził do podważania 
dotychczasowych postaw estetycznych i kanonów artystycznych osadzonych w 
tradycjach grecko-rzymskich. Kryzys twórczy pogłębiany był zmieniającym się 
porządkiem politycznym i narastającymi konfliktami społecznymi, nowymi potrzebami 
funkcjonalnymi (dotychczas nieznanymi), w wymiarze krajobrazowym zapisując się 
sytuacjami dysharmonijnymi, dewastacjami otoczenia człowieka. W 2 poł. XVIII w. i w 
początkach XIX wieku próbowano zmierzać do harmonijnego łączenia w jednym dziele 
motywów klasycznych z wątkami malowniczości. Do pierwszych lat XX wieku trwało 
ścieranie się postaw tradycyjnych, w tym romantyzmów narodowych, z poszukiwaniami 
nowego języka projektowego, w którym uwzględniano nowoczesne technologie, często 
w splocie ze zwiększającym się zainteresowaniem walorami przyrody i koncepcjami jej 
ochrony. Rozwój ośrodków i miast przemysłowych, a także zwiększona eksploatacja 
surowców tworzyły strefy krajobrazów zdewastowanych. Wśród inżynierów, 
urbanistów i projektantów kompozycji parkowych krystalizowały się tendencje do 
poszukiwania harmonijnych krajobrazów użytkowych (rolniczych). Coraz częściej 
skupiano się na budowaniu modelowych koncepcji nowoczesnych, idealnych osad 
mieszkalnych, często przeznaczanych dla uboższych grup społeczeństwa (koncepcje 
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miasta-ogrodu, osady robotnicze). W istniejących zabytkowych strukturach miejskich 
podejmowano na szeroką skalę zakrojone działania w zakresie nowoczesnych 
regulacji urbanistycznych i tworzenia środowiska miejskiego przyjaznego człowiekowi, 
urządzania systemów miejskiej zieleni komponowanej. Wszystkie te działania 
budowały podwaliny nowoczesnego zawodu „architekta krajobrazu”. Możliwości 
iluminacji nocnych z wykorzystaniem oświetlenia elektrycznego stworzyły całkowicie 
oryginalną jakość w zakresie tworzenia krajobrazowych efektów scenograficznych. 

        Ryc. 158, 159, 160, 161. Krajobrazy okresu rewolucji przemysłowych XVIII – XIX wieku. Od lewej:  
        krajobraz  inżynierski Kanału Augustowskiego; krajobraz przemysłowy Chorzowa; miasto przemysłowe  

        Katowice; park krajobrazowy (Mużakowski) w Łęknicy (Bad Muskau). Fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

 
TENDENCJE XX WIEKU 

 

 Wyrastający z końcowej fazy secesji modernizm XX wieku, w architekturze 
oznaczający pełne odejście od stylistyki epok minionych, sprzyjał powstawaniu wizji 
krajobrazowych, w tym urbanistycznych, osadzonych w nowoczesnej estetyce 
zrywającej z klasyką grecko-rzymską. Równocześnie  dynamika rozwoju stref 
przemysłowych i społecznego zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe, za którą nie 
nadążały możliwości finansowe społeczności różnych regionów prowadziła do 
masowego powstawania osiedli - blokowisk, zapoczątkowanych wizjami projektowymi 
Le Corbusiera. Te w splocie z politycznymi uwarunkowaniami krajów Europy 
Wschodniej pozostających w zależności od Związku Socjalistycznych Republik 
radzieckich (ZSRR) doprowadziły do masowego kształtowania osiedli mieszkaniowych 
pozbawionych walorów estetycznych. Pogłębiające się patologie w kształtowaniu 
przestrzeni publicznych pobudzały środowiska twórcze architektów, urbanistów, 
architektów krajobrazu, w nawiązaniu do tendencji końca XIX wieku, do stałych 
poszukiwań w zakresie uzyskiwania rozwiązań „idealnych” (modelowych). Proces ten 
trwa do dzisiaj otwierając coraz szersze możliwości kompetencyjne dla nowego 
zawodu „architekta krajobrazu”. Warto w tym miejscu odnotować, że w wysoce 
niesprzyjających realiach naszego kraju po II wojnie światowej, środowiska polskich 
architektów i urbanistów uzyskali znaczące sukcesy na polu kształtowania krajobrazów 
miejskich (Nowe Tychy, Nowa Huta). Stworzono wiele osiedli blokowych 
zamieszkiwanych do dzisiaj, ze starannie urządzonymi, przyjaznymi człowiekowi, 
„zielonymi” wnętrzami miedzy blokowymi. 

 

       Ryc. 162, 163, 164, 165, 166. Krajobrazy miejskie XX wieku. Od lewej: zielone wnętrze śród blokowe  
       w Nowej Hucie; wizja krajobrazu Paryża wg koncepcji Yony Friedmana z 1960 roku; wizja  

       krajobrazu miejskiego (autor: Noriaki Kurokawa); typowe „blokowisko” 2 poł. XX wieku – w sąsiedztwie  
      fabryki. Ryc. 162, 165, 166, fotografie skopiowane z INTERNETU. Ryc. 163, 164, ilustracje  

      [z:]  Izabella Wisłocka, Dom i miasto jutra, „Arkady”, Warszawa 1971, s. 86, 121 
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                       Ryc. 167, 168, 169, 170, 171, 172. Przykłady postmodernistycznej twórczości rzeźbiarskiej  
          i architektonicznej Witolda Cęckiewicza. Od lewej: pomnik na Polach Grunwaldu; kino „Kijów” 

         w Krakowie; ambasada polska w New Delhi; hotel „Cracovia” w Krakowie; Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
         w Krakowie-Łagiewnikach; pomnik na terenie Obozu Straceń w Krakowie-Płaszowie. Ryc. 171, fotografia 

skopiowana z INTERNETU. Pozostałe fotografie skopiowane z zaproszenia na „Wystawę Witolda  
Cęckiewicza. 65 lat twórczości”, Pałac Sztuki w Krakowie, listopad 2014 

 

      Ryc. 173, 174, 175, 176, 177. Współczesne, postmodernistyczne, wizje jednostek mieszkaniowych 
     kształtowane w poszukiwaniu piękna krajobrazowego i ekologicznego (ryc. 174, 175) kontekstu. 

  Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
5. Typologie krajobrazów 

 
Śledzenie zjawisk krajobrazowych zarówno w przekrojach historycznych jak i w ich 

kształcie współczesnym prowadzić należy według ich właściwości typologicznych, tj. z 
rozróżnieniem charakterystycznych, wyraziście określonych typów. Te wyodrębniane są 
zgodnie z istotą budowy specyficznych ich postaci wynikających z dwóch podstawowych 
składników (komponent): ukształtowania terenu (naturalnego, a także sztucznego) oraz 
pokrycia terenu (naturalnego i sztucznego – kulturowego). Kombinacja tych dwóch 
podstawowych składowych daje obraz złożoności pejzażowej zarejestrowanej tzw. 
jednostkami architektoniczno-krajobrazowymi (wg koncepcji J. Bogdanowskiego). 
Wyodrębnienie dla badanego terytorium tych „jednostek” daje możliwości obiektywizowania 
ocen porównawczych. W ramach naturalnego pokrycia terenu mamy zazwyczaj do czynienia 
z dużym udziałem tworzywa roślinnego (krajobrazy „zielone”), które często przybiera jednak 
formalne postaci o charakterze kulturowym, tj. kształtowane przez człowieka. 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 178, 179. Przykłady krajobrazów „zielonych” (zbudowanych z elementów roślinnych). Z lewej: 
krajobraz kulturowy krajobrazowego parku rezydencjonalnego w Galinach (Warmia), z kulturowym  
ukształtowaniem roślinności (tworzywo przyrodnicze). Z prawej: krajobraz pierwotny (przyrodniczy) 

Białowieskiego Parku Narodowego, zbudowany naturalnymi elementami roślinnymi. Ryc. 178,  
fot. A. Mitkowska, 2005; ryc. 179, fotografia skopiowana z INTERNETU 
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Pamiętając, że starannie określony typ krajobrazu decyduje o przyjęciu prawidłowych, 
odpowiednich dla specyfiki obiektu, metod studialnych i projektowych należy posługiwać się 
przyjętymi dla „architektury krajobrazu” profesjonalnymi typologiami głównymi.  W ramach 
specyficznych właściwości badanych krajobrazów można również (a nawet trzeba) budować 
własne, oryginalne, dotychczas nie stosowane, typologie szczegółowe. W każdej sytuacji 
terenowej, zasoby krajobrazów i ich postaci analizować należy z uwzględnieniem 
występujących w nich: FUNKCJI, FORM (kompozycji) i TREŚCI (w tym także SYMBOLIKI). 

Ryc. 180, 181, 182, 183. Krajobrazy o wyrazistych funkcjach, formach, treści i symbolice. Od lewej: 
ryc. 180 - funkcja: ciągi komunikacyjne krajobrazu miejskiego, rejon Galerii Krakowskiej, fot. K. Łakomy, 2007; 

ryc. 181 - forma: wielostylowe wnętrze krajobrazu miejskiego (placu średniowiecznego), Arezzo (Toskania), 
fot. K. Hodor, 2007; ryc. 182 - treść: sacrum nekropolii przy San Miniato al Monte we Florencji, fot. 

K. Hodor, 2007; ryc. 183  - symbolika: parkowy krajobraz sakralny Kalwarii Zebrzydowskiej, z symbolicznym 
odwzorowaniem Jerozolimy z czasów Chrystusa, fot. A. Mitkowska, 2006 

 
GŁÓWNE PODZIAŁY TYPOLOGICZNE 

(najczęściej stosowane) 
 
W konstruowaniu podziałów typologicznych obiektów krajobrazowych istotne 

znaczenie mają przyjęte kryteria porządkujące. Ich różnorodność  prowadzi do wyznaczania 
szerokiej gamy rodzajów krajobrazów. 

A - Typologia według stanu zachowania środowiska przyrodniczego to podział 
najbardziej podstawowy, wyodrębniający (w koncepcjach J. Bogdanowskiego): 

 krajobrazy pierwotne, czyli takie terytoria, w których do dzisiaj nie pojawiły się żadne 
formy ingerencji człowieka. W całości stanowią one uformowania wynikające z 
oddziaływania sił przyrody. Wśród nich odnotowuje się ich charakterystyczne cechy 
geograficzne, geologiczne, klimatyczne, biocenotyczne i inne (np. krajobrazy 
pierwotne stepowe, krajobrazy pierwotne pustynne). Trzeba podkreślić, że w świecie 
współczesnym obszary nie skażone choćby śladową działalnością cywilizacyjną w 
praktyce nie istnieją. Gdy ingerencje są znikome, krajobrazy te w dalszym ciągu 
traktujemy jako pierwotne; 

 krajobrazy naturalne, znaczone są wyraźnymi świadectwami aktywności inwestycyjnej 
człowieka, wynikającej z różnych sposobów i specyfiki ich użytkowania, pojawiających 
się w sekwencji zdarzeń historycznych. Dominującą formą użytkowania pozostaje w 
nich gospodarka uprawowa oparta na przyrodniczym cyklu pór roku. Dla tego typu 
pejzaży charakterystyczny jest procentowo niewielki udział elementów kulturowych, 
harmonijnie wprowadzanych w strukturę krajobrazu pierwotnego. Wrażeniowo ich 
postaci bardziej odbierane są w kategorii obiektów pierwotnych (przyrodniczych) niż 
kulturowych, gdyż dominuje w nich ukształtowanie i pokrycie terenu pozostające 
rezultatem sił natury (przyrody). W splocie z innymi kryteriami, np. geograficznymi 
uzyskujemy typologie bardziej szczegółowe (np. krajobraz naturalny nizinny, krajobraz 
naturalny górski, krajobraz naturalny pojezierza). Ostatnio niektórzy architekci 
krajobrazu podważają zasadność wyodrębniania tej grupy typologicznej, stojąc na 
stanowisku, że mieszczą się one w kategorii obiektów kulturowych. Zważywszy jednak 
na utrwaloną w literaturze fachowej terminologii z wyodrębnianiem krajobrazów 
naturalnych, a także na istotne różnice formalne pomiędzy nimi a terytoriami o wysokim 
stopniu nasycenia tworami kulturowymi, zaleca się utrzymanie tego rozróżnienia; 
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 krajobrazy kulturowe, to obiekty obszarowe, w których na „pierwszy rzut oka” 
dostrzegamy dominację form ukształtowanych świadomymi działaniami człowieka, 
wynikającymi z rozmaitych potrzeb i sposobów użytkowania określonych terytoriów. W 
ramach różnorodności działań inwestycyjnych i uzyskiwanych efektów estetycznych 
powstają bardziej złożone kombinacje typów krajobrazów, takie m.in. jak: krajobrazy 
miejskie, upraw rolnych, parkowe, przemysłowe, zabytkowe (w różnych odmianach 
stylowych). 

Ryc. 184, 185, 186, 187. Podstawowe typy krajobrazów w podziale według stanu zachowania 
środowiska przyrodniczego. Od lewej: pierwotny krajobraz alpejski; krajobraz pierwotny ze śladową 

ingerencją człowieka (Alpy); krajobraz naturalny (zabytkowy) Toskanii, osada - twierdza Monteriggioni; 
miejski krajobraz kulturowy, Turyn na tle panoramy Alp. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Należy w tym miejscu podkreślić, ze choć kryteria omawianej kategorii  typologicznych 

podziałów układają się w logiczny i precyzyjny obraz, to w praktyce pojawia się wiele trudności 
w segregowaniu poszczególnych obiektów. Trudności te przezwyciężyć można starannością 
analiz terenowych z zastosowaniem szkiców odręcznych (nie fotografii), gdyż te pomagają w 
zrozumieniu istoty badanego krajobrazu. W takim podejściu metodycznym niezrównany 
pozostaje warsztat studialny Janusza Bogdanowskiego (patrz: ilustracje poniżej). 

Ryc. 188, 189, 190, 191, 192. Rysunki studialne Janusza Bogdanowskiego rejestrujące charakterystyczne 
                    krajobrazy Polski, z określeniem ich podziałów typologicznych. Z lewej, od góry: krajobraz  

  pierwotny (stepowy), Chotel Czerwony k. Wiślicy; krajobraz naturalny (nizinny), Dobra, Pojezierze  
  Wałeckie; krajobraz naturalny (górski), Tatry, Hala na Stołach. Z prawej, od góry: krajobraz kulturowy  

  (zabytkowy), wieś i zamek Bobolice, Jura Krakowsko-Częstochowska;  krajobraz kulturowy  
  (przemysłowy, z elementami dewastacji), Mysłowice, Górny Śląsk. Rysunki skopiowane  

[z:] Janusz Bogdanowski, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Zakład Narodowy 

 im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław Warszawa Kraków  
Gdańsk 1976, s. 20 - 21, tabl. III.1-5 

 
B - Typologia według stopnia (i charakteru) zainwestowania terenu. Podziały tej 

kategorii dotyczą zazwyczaj obiektów terytorialnych z wyraźnie zaznaczonymi w terenie 
trwałymi ingerencjami człowieka. Wedle typologii opisanej w puncie A są to więc, w 
dzisiejszych realiach cywilizacyjnych, na ogół krajobrazy kulturowe. Najczęściej wyróżnianymi 
ich postaciami pozostają (w nawiązaniu do koncepcji J. Bogdanowskiego): 
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 krajobrazy miejskie przybierające charakter zwartej zabudowy architektonicznej 
ukształtowanej wedle przyjętych zasad urbanistycznych wynikających z ich czasu 
powstawania i rozwoju oraz ze specyfiki regionalnej. Najczęściej mamy do czynienia z 
obszarami miejskimi konsekwentnie rozrastającymi się w kolejnych stuleciach. 
Niezbędne staje się więc analizowanie tego typu krajobrazów z uwzględnieniem ich 
przekształceń i nawarstwień planistycznych i zabudowy w „przekrojach historycznych”, 
to jest z wyodrębnieniem tzw. faz historyczno-kompozycyjnych.  

      Ryc. 193, 194. Charakter kompozycyjny i planistyczny krajobrazów miejskich. Z lewej: średniowieczny 
      krajobraz miejski Torunia; z prawej: powiększanie strefy krajobrazu miejskiego Krakowa (fazy rozwoju 
      miasta w przekrojach historycznych). Fotografia (ryc. 193) skopiowana z INTERNETU; ryc. 194, szkice    

      skopiowane [z:] Bogdanowski, Kompozycja…, 1976, op. cit., s. 82 – 83, tabl. XIX.1 

 

 krajobrazy wiejskie to obok krajobrazów miejskich drugi typ przestrzennych form 
osadniczych, odznaczających się kameralną skalą i związaniem aktywności 
gospodarczej z uprawami rolnymi i hodowlą zwierząt gospodarczych. Wsie o 
długotrwałej tradycji, w polskich realiach kulturowych wykrystalizowały się zazwyczaj, 
w swym układzie kompozycyjnym, w okresie rozwiniętego średniowiecza. Wiele z nich 
do dziś zachowało nienaruszony układ planistyczny i kształty panoramiczne, oraz 
tradycyjne formy zabudowy generujące specyficzne klimaty „wnętrz” krajobrazowych. 
Struktury mieszkaniowe płynnie przechodzą w krajobrazy „otwarte” z wyraźnie w nich 
zarysowanym tradycyjnym układem rozłogu pól uprawnych; 
        

Ryc. 195, 196. Przykładowe postaci harmonijnych krajobrazów wiejskich. Z lewej: średniowieczna wieś 
         Księże Pole w woj. opolskim; z prawej: średniowieczna wieś Gietrzwałd (Warmia). Fotografie  

           skopiowane z INTERNETU 

 

 krajobrazy stref podmiejskich (tereny zurbanizowane) rozwijają się na obrzeżach 
wielkich na ogół ośrodków miejskich, czasem także mniejszych zabytkowych układów 
urbanistycznych. Ich dynamika opiera się na działaniach spontanicznych, żywiołowych, 
nie podlegających starannie opracowanym koncepcjom rozwoju przestrzennego. 
Ludność zamieszkująca te strefy zmierza do uzyskiwania namiastki wielkomiejskiego 
środowiska życia, przy równoczesnym rozwijaniu form gospodarowania właściwych 
obszarom wiejskim. W tym niekontrolowanym rozwoju zabudowy powstają liczne pola 
konfliktów, takich przykładowo jak zderzanie obszarów przemysłowych z terenami 
lokalnej rekreacji. W sensie formalnym zapisują się one w pejzażach obrzeży miast 
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jako formy dysharmonijne, wymagające interwencji w zakresie kompetencji 
„architektury krajobrazu”; 
 
 

    Ryc. 197, 198, 199. Przykłady dysharmonijnych krajobrazów zurbanizowanych. Od lewej: obrzeża  
           Szczecina; obrzeża Gdyni; strefa podmiejska Rzymu. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

 krajobrazy „otwarte”, podobnie jak zurbanizowane, w znacznym stopniu stanowią 
pojęcie umowne. Ogólnie mówiąc odznaczają się one rozległością terytorialną ujętą 
ramami szerokiego widnokręgu. W całej przestrzeni (krajobrazie) dominują formy 
ukształtowane tworzywem naturalnym (przyrodniczym), choć najczęściej 
wprowadzanym ręką człowieka. Współcześnie krajobrazy te mają więc charakter 
naturalny lub (najczęściej) kulturowy. W sekwencji specyficznych „wnętrz” 
krajobrazowych pokrywających całość terytorium aż po linię horyzontu wyłaniają się 
szczegółowe świadectwa gospodarowania tymi obszarami, takie jak: panoramy miast, 
osady wiejskie, grunta rolne i nieużytki, elementy wodne, pojedyncze obiekty 
zabytkowe (architektura), systemy dróg, grupy i ciągi zieleni naturalnej oraz 
komponowanej. Każdy z wymienionych elementów podlegać powinien szczegółowym 
analizom studialnym i stosownym decyzjom projektowym; 

          

              Ryc. 200, 201, 202. Krajobrazy „otwarte”. Od lewej: panorama Torunia jako ściana wnętrza  
           krajobrazowego, z przedpolem uformowanym biegiem Wisły; hiszpański majątek  

           ziemski Casas de Hualdo przeznaczony  dla produkcji oliwy; Umbria, Gubbio, Castello di Petroia jako  
         element wolno stojący wnętrza krajobrazu otwartego. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

 krajobrazy „zielone” to obszary z przeważającym udziałem zieleni czyli tworzywa 
roślinnego (głównie drzew). Umownie obejmują terytoria nie objęte urbanizacjami i 
kulturowymi formami rolnictwa. W bardziej szczegółowym ujęciu należą do nich 
kompleksy leśne, łęgowe i łąkowe występujące zarówno w obszarach równinnych jak i 
górskich. Wśród form kulturowych krajobrazów „zielonych” miejsce szczególne zajmują 
kompozycje ogrodów i parków zabytkowych, a także współczesnych, w poczynaniach 
studialnych i projektowych traktowane całkowicie odrębnie, ze stosowaniem metod 
właściwych sztuce ogrodowej. Kolejną grupę stanowią obszary o wybitnych 
wartościach przyrodniczych, obejmowane ustawową ochroną poprzez tworzenie 
parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych (i kulturowych). W 
tendencjach współczesnych, wytyczonych koncepcjami J. Bogdanowskiego pojawiają 
się próby tworzenia wielko przestrzennych obszarów krajobrazów użytkowych z 
harmonijnym współdziałaniem elementów przyrodniczych z kulturowymi („parkowe 
krajobrazy jutra”). 
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               Ryc. 203, 204, 205. Różne postaci krajobrazów „zielonych”. Od lewej: tereny łęgowe towarzyszące 
              rzece Czarna Nida, w rejonie Tokarni; „zielony” krajobraz Umbrii (Italia), dolina górska; krajobraz 

              kulturowy ogrodowy, Castello Ruspoli w Vignanello (Lacjum, Italia). Fotografie skopiowane 
       z INTERNETU 

           Ryc. 206, 207, 208. Krajobrazy terenów ustawowo chronionych. Od lewej: Parco Nazionale d’Abruzzo 
          (Włochy); niedźwiedzie w Parco Nazionale d’Abruzzo; Karkonoski Park Narodowy, Wodospad  

        Kamieńczyka (Polska). Fotografie skopiowane z INTERNETU  

 
  C - Typologia według efektów estetycznych z rozróżnieniem na:  

 krajobrazy – dzieła sztuki, tu mamy do czynienia z obiektami, które z różnych względów 
jako całości krajobrazowe postrzegane kompleksowo, wprost można uznać za dzieła 
sztuki. Z sytuacją taką mamy do czynienia gdy uzyskano pełną harmonię formalną 
(piękno pejzażu), wzmacnianą wieloma wątkami szczegółowymi (motywami) 
reprezentującymi wysoką klasę artystyczną; 

 krajobrazy utylitarne (funkcjonalny, użytkowy), stanowi najczęściej spotykany typ 
krajobrazu. Jego formalne ukształtowanie wynika z działalności inwestycyjnej i 
sposobów gospodarowania określonym terytorium zgodnie z bieżącymi potrzebami 
społeczności lokalnej, przy zastosowaniu rozwiązań technicznych i cech stylowych 
właściwych konkretnej epoce i regionowi, dając zazwyczaj efekty harmonijne; 

 krajobrazy dysharmonijne (zdewastowane) to terytoria błędnie użytkowane, często z 
elementami „rabunkowej” gospodarki zasobami przyrodniczymi. Patologie 
użytkowania i funkcjonowania znajdują swe odzwierciedlenie w postaci i kompozycji 
krajobrazu. Ostatecznie postrzegane są jako obszary pozbawione pozytywnych cech 
estetycznych (kompozycyjnych). 

            Ryc. 209, 210, 211. Estetyczna jakość krajobrazów. Od lewej: krajobraz miejski o cechach dzieła sztuki   
        (Istambuł, Turcja);  użytkowy krajobraz harmonijny, gospodarstwo rolne w Toskanii (Włochy);  

         dysharmonijny krajobraz strefy przemysłowej Górnego Śląska. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
D - Typologia według rodzaju (przyczyny) i stopnia dewastacji. Kategoria krajobrazów 

zdewastowanych występuje we wszystkich dotychczas omówionych odmianach 
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typologicznych. Dewastacje prowadzą do powstawania form dysharmonijnych, szpecących 
drastycznie otoczenie człowieka. Wśród przyczyn występowania mechanizmów destrukcji 
krajobrazowej pojawiają się takie między innymi jak: 

 katastrofy naturalne oraz wywołane działalnością człowieka, także długotrwałe 
destrukcyjne procesy przyrodnicze (np. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, erozje); 

 błędne decyzje planistyczne w odniesieniu do lokalizacji inwestycji uciążliwych; 

 nadmierna i niekontrolowana w swych skutkach eksploatacja dóbr naturalnych 
(przyrody ożywionej i nieożywionej, wycinka lasów, ekspansywne rolnictwo, 
kamieniołomy); 

 brak bieżącej reakcji na negatywne skutki funkcjonowania obiektów przemysłowych i 
szkód poeksploatacyjnych (w otoczeniu kopalni i kamieniołomów); 

 presja użytkowników i przyjmowanie dla nowo powstających obiektów form nie 
spełniających elementarnych standardów estetycznych oraz nie uwzględniających 
„tradycji miejsca” (kolorytu miejsca), kontekstu krajobrazowego (takich jak drastyczne 
ingerencje w krajobrazy zabytkowe, błędne dobory materiałowe, błędy 
technologiczne); 

 brak staranności w bieżącym użytkowaniu (zaniedbania i niechlujstwo) i ochronie 
poszczególnych części i elementów obiektów krajobrazowych; 

 akty bezmyślnego wandalizmu w przestrzeniach krajobrazowych. 

        Ryc. 212, 213, 214, 215. Postaci krajobrazów zdewastowanych. Od lewej: krajobraz miejski po trzęsieniu  
       ziemi w Abruzji (Włochy) w 2009 roku; sytuacja powodziowa we Wrocławiu w 1997 roku; osuwisko  
       w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego w 2012 roku; krajobraz miejski Katowic po wybuchu gazu  

       w 2014 roku. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

        Ryc. 216, 217, 218, 219. Dewastacje krajobrazów. Od lewej: konsekwencje realizacji potrzeb użytkowych 
          bez uwzględnienia wartości zabytkowych – widok na kopułę św. Piotra z rejonu Rzymu za Watykanem,  

         1990;  zaniedbane wnętrze krajobrazu miejskiego, centrum Krakowa, 2006; krajobraz nieczynnych  
        wyrobisk Kamieniołomu Wapienia w Strzelcach Opolskich; zniszczenia krajobrazowe powstałe  

       w wyniku aktów wandalizmu, na trasie kolejowej Warszawa – Kraków, 2006.  
         Ryc. 216, 217, 219 – fot. A. Mitkowska; ryc. 218, fotografia skopiowana z INTERNETU 

 
E - Typologia według zastosowanych form kompozycyjnych. Wszelkie obszary 

krajobrazowe w toku  ich długotrwałego, wielowiekowego użytkowania podlegają działaniom 
formującym ich kształt przestrzenny (trójwymiarowy). Odnajdujemy w nich formy znane i 
charakterystyczne dla budowania struktur przestrzennych, wyraziście stosowanych w 
urbanistyce i w sztuce ogrodowej. Z tego punktu widzenia rozróżniamy: 

 krajobrazy „geometryczne”, w których dominują układy ściśle rygorystyczne (formalne) 
posługujące się wyrazistymi liniami prostymi, ze stosowaniem kątów prostych na ich 
przecięciach, umiarowymi figurami geometrycznymi, itd. Takie podejście 
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kompozycyjne często stosowano zarówno w kulturowych obiektach miejskich, 
ogrodowych jak i krajobrazów otwartych, rolnych, a także „zielonych”; 

 krajobrazy swobodne, często nazywane organicznymi, odznaczają się kanwami 
planistycznymi i formami trójwymiarowymi prowadzonymi liniami nieregularnymi, z 
licznymi płynnymi krzywiznami, z uzyskiwaniem wrażeniowej spontaniczności 
kompozycyjnej. Powszechnie kojarzone z krajobrazami pierwotnymi, stosowane są 
również w niektórych krajobrazach naturalnych i kulturowych, w tym w kształtowaniu 
upraw rolnych, a także kanwy planistycznej miast i ogrodów; 

 krajobrazy „złożone”, tj. geometryczno-swobodne to formy najbardziej wyrafinowane 
kompozycyjnie, skonstruowane ze świadomego, różnie realizowanego splotu 
elementów geometrycznych z organicznymi (swobodnymi). Takie podejście 
projektowe prowadzi do kształtowania obiektów szczególnie atrakcyjnych w swych 
postaciach krajobrazowych. 

          Ryc. 220, 221, 222. Typy kompozycyjne na przykładach krajobrazów otwartych „zielonych” - upraw  
          rolnych z terenów Włoch. Od lewej: krajobraz „geometryczny”; krajobraz swobodny;  

        krajobraz geometryczno-swobodny. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

           Ryc. 223, 224, 225. Krajobrazy kulturowe, miejskie w ich odmianach kompozycyjnych. Od lewej:  
           krajobraz „geometryczny” centrum Florencji; krajobraz geometryczno-swobodny, Asyż w kontekście  

          krajobrazów Umbrii; krajobraz swobodny przedpola miasta Siena (Toskania). 
        Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

F - Typologia według warstwy treściowej (i podstawowej funkcji). Przy tak określonym 
kryterium mamy do czynienia z dwoma głównymi grupami typologicznymi. Są to w 
najogólniejszym podziale: 

 krajobrazy świeckie, głównie kulturowe: miejskie, otwarte, upraw rolnych itp., w których 
dominują znaki utylitarnej działalności człowieka, a więc zaspokające jego codzienne 
potrzeby życiowe; 

 krajobrazy sakralne (sacrum krajobrazowe), niosące w sobie potężny ładunek treści 
duchowych, filozoficznych, religijnych z wieloma symbolicznymi odniesieniami 
formalnymi do tychże treści. W zależności od dominującej w danym regionie religii, 
przybierają specyficzne formy kompozycyjne. Są to więc kompleksy architektoniczne 
sanktuariów sięgających siłą oddziaływania formalnego i swą symboliką kultową na 
terytoria rozciągające się często aż po linię horyzontu, a także ośrodki pielgrzymkowe, 
nekropolie, miejsca upamiętniające tragiczne wydarzenia historyczne różnych 
narodów i ich ofiary. Szczególną grupę tej kategorii krajobrazów stanowią zachowane 
do dzisiaj w różnych regionach świata, nie w pełni wyjaśnione znaki sakralne 
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wyraziście rysujące się na wielkich obszarach „otwartych”, wiązane najczęściej z 
kulturami epoki neolitu. 

          Ryc. 226, 227, 228, 229. Krajobrazy świeckie i sakralne. Od lewej: krajobraz miejski, port w Lerici  
          (Liguria – Włochy); wnętrze krajobrazu miejskiego, Wrocław, 2006; krajobraz sakralny kultury  

           rzymskiej, fresk naścienny w Pompejach; sacrum krajobrazowe, Święta Lipka (Warmia), 2006.  
          Ryc. 226, 228, fotografie skopiowane z INTERNETU; ryc. 227, fot. K. Hodor; ryc. 229, fot. A. Mitkowska    

          Ryc. 230, 231, 232, 233, 234. Sacrum krajobrazowe kultury Nazca (Ameryka Południowa, ok. 300  
           przed   Chr. do 900 po Chr.), rysunki linearne. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 

PRZYKŁADOWE (WŁOSKIE) PODZIAŁY TYPOLOGICZNE 
 

Dotychczas zaprezentowane kryteria wyodrębniania typów krajobrazów 
odzwierciedlają postawy badawcze i projektowe reprezentowane przez wiodącą w Polsce 
„krakowską szkołę” architektury krajobrazu. I choć krystalizowały się w okresie po II wojnie 
światowej, gdy z przyczyn politycznych pozostawaliśmy w pełnej izolacji od świata 
„zachodniego”, bez możliwości swobodnej wymiany myśli naukowej, to w swych założeniach 
naczelnych koncepcje wtedy opracowane nie odbiegają od standardów europejskich, a w 
niektórych obszarach nawet je przewyższają. 

Porównawczo zatrzymajmy się na szkicowym przedstawieniu krajobrazowych analiz 
typologicznych stosowanych we włoskich środowiskach „architektów krajobrazu”. W tym 
zakresie znaczącą pozostaje obszerna publikaja: Annalisa Maniglio Calcagno, Architettura del 
paesaggio. Evoluzione storica (Architektura krajobrazu. Przemiany historyczne), wydaw. 
Calderini, Bologna 1983. Dzieło wydane w języku włoskim, w Polsce jest niedostępne, a 
stanowi znakomity i do dziś aktualny podręcznik „architektury krajobrazu”. Zawiera on 
interpretacje krajobrazów historycznych, definicje, typologie, wskazania studialne, z 
uwzględnieniem rozmaitości postaw badawczych. Jako motyw wiodący rozważań przyjęto 
śledzenie w przekrojach historycznych postaw twórczych człowieka we wzajemnych relacjach 
jego siedzib i środowiska (krajobrazów). Jako fakt bezdyskusyjny przyjęto, że otoczenie 
człowieka (środowisko) od czasów najdawniejszych (prehistorycznych) poddawane było stałej 
aktywności ludzkiej, podlegając w swym kształcie pierwotnym (przyrodniczym) kolejnym 
modyfikacjom przystosowującym krajobrazy dla bieżących, żywotnych potrzeb społeczeństw. 

Świadectwa tej działalności oceniane są z punktu widzenia estetycznego oraz 
utylitarnego (użytkowego). Tak prowadzone rozważania zmierzają do rozbudzania 
świadomości korzyści jakie człowiek czerpie z dziedzictwa krajobrazowego, z uwzględnieniem 
formalnie zapisanych następstw (sekwencji historycznych). Kluczowa pozostaje konkluzja, że 
w epokach najdawniejszych, przy znikomym rozwoju cywilizacyjnym człowiek izolował się od 
otoczenia, w tym od czynników klimatycznych i sił przyrody. W miarę pojawiających się 
możliwości technicznych, coraz śmielej wkraczał w środowisko przyrodnicze, prowadząc 
ostatecznie, w ramach nadmiernego udziału inwestycji, do zachwiania wzajemnych proporcji 
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pomiędzy przyrodą a techniką. Współcześnie obserwuje się ciągły spadek zrównoważonego 
współdziałania człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, co prowadzi do stałej degradacji 
krajobrazów. 

W ramach podejścia typologicznego zaproponowano podziały główne: wedle 
charakterystycznych krain geograficznych oraz wedle krain kulturowych. Wyróżniono 
krajobrazy o charakterze: pierwotnym, naturalnym, rolniczym (ze śledzeniem ich modyfikacji), 
kulturowym (w tym typu kameralnego – na miarę człowieka, oraz o bardzo wysokim stopniu 
zainwestowania). 

W ramach działań studialnych nacisk położono na analizy w przekrojach czasowych 
(epokach historycznych), z uwzględnianiem (obok uwarunkowań historycznych) także: 
czynników socjologicznych, ekonomicznych, rozwoju nauki i techniki (w tym technik rolnych). 
Podkreślono konieczność i rangę wykorzystywania dla prac badawczych źródeł historycznych, 
tj. dokumentów pisanych, malarstwa sztalugowego, ikonografii, kartografii, świadectw 
archeologicznych, prac „in situ” (terenowych, na miejscu, w badanym obiekcie). 

  Ryc. 235, 236, 237, 238, 239. Wybrane typy krajobrazowe wg rozważań włoskich specjalistów. 
Od lewej: krajobraz pierwotny (kraina geograficzna) - góry lodowe na Antarktydzie; historyczne świadectwo  

   krajobrazowe (źródło z epoki) – mozaika z przedstawieniem Aleksandrii w V wieku; barokowy plac  
    w starożytnej tkance urbanistycznej Rzymu, współcześnie intensywnie użytkowany – Plac na Kapitolu;   

      modyfikowany technicznie krajobrazy upraw rolnych - azjatyckie pola ryżowe (Bali); 
      krajobraz kulturowy determinowany tradycją regionu – wiatraki na płaskowyżu La Mancha 

  (Hiszpania). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

TYPOLOGIE SZCZEGÓŁOWE 
(i krajobrazy Polski) 

 
Każdy z badanych obiektów krajobrazowych, choć mieszczący się zawsze w 

kategoriach głównych podziałów typologicznych (pkty A – F), odznacza się specyficznymi 
cechami szczegółowymi. To one decydują najczęściej o przyjmowaniu optymalnych metod 
studialnych i projektowych, uwzględniających oryginalną specyfikę pejzażową. W praktyce 
stosowane są więc typologie mocno rozbudowane, uwzględniające rozmaitość szczegółowych 
funkcji i sposobów użytkowania, form i warstwy treściowej, a także rozmaitość kręgów 
kulturowych i regionów, epok cywilizacyjnych w ich regionalnych rozróżnieniach, epok 
stylowych i ich odmian. Co więcej, w toku własnych prac analitycznych pojawiają się sytuacje 
wymuszające konieczność autorskiego określenia typów krajobrazów dotychczas nie 
sosowanych przez innych badaczy.  

Wśród typów szczegółowych często mamy do czynienia z takimi jak: krajobrazy 
pradawnych (prehistorycznych) kultur rolnych; osadnictwa prehistorycznego; nekropolii kultur 
starożytnych (z rozróżnieniem regionalnym); izolowanych centrów religijnych (miejsc kultu); 
krajobrazy różnych odmian infrastruktury technicznej (z rozróżnieniem epok i regionów); 
systemów fortyfikacji (w kolejnych epokach); wielkomiejskich kompleksów mieszkaniowych; 
centów handlowych i placów miejskich (z ich odmianami stylowymi); systemów traktów 
komunikacyjnych w krajobrazach otwartych; rzek w centrach wielkomiejskich; przepraw 
mostowych; terenów przemysłowych; zieleni komponowanej w strukturach miejskich i w 
krajobrazach otwartych; rezydencji pałacowo-ogrodowych (miejskich, wiejskich, 
podmiejskich), krajobrazowych sanktuariów pielgrzymkowych (parków kalwaryjskich), terenów 
rekreacyjnych i sportowych; efektów estetycznych wynikających z pór roku i z oświetlenia 
dziennego i nocnego (oraz wielu jeszcze innych). W poszukiwaniu cech wyjątkowych, 
podkreślających „tradycję miejsca” warto również odnotowywać powtarzalne elementy 
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ruchome występujące w konkretnych obiektach krajobrazowych, takie np. jak egzotyczne 
zwierzęta w krajobrazach „otwartych”, czy dorożki w krajobrazach miejskich.  

           Ryc. 240, 241, 242, 243. Szczegółowe odmiany typologiczne krajobrazów. Od lewej: farma wiatrowa;  
  napowietrzne trakcje elektryczne; krajobraz afrykański; osada utrzymująca tradycje prehistoryczne  

 (Puglia, Włochy). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W rozszerzeniu dotychczasowych rozważań dodajmy, iż w ramach polskiego 

dziedzictwa krajobrazowego powszechnie mamy do czynienia z większością omówionych 
dotychczas typów ogólnych i ich odmian szczegółowych. Z punktu widzenia krain 
geograficznych występują tereny górskie, pogórza, wyżyny, niziny, pojezierza, pobrzeża (w 
tym nadmorskie), doliny. Przekładają się one na charakterystyczne postaci rzeźby terenu 
(topografii): równinne i faliste, pagórkowate (wyżyny), gór niskich i pogórzy, gór średnich i 
wysokich.  

             Ryc. 244, 245, 246, 247. Krajobrazowa sytuacja Polski. Od lewej: mapa topograficzna; mapa krain  
  geograficznych; podstawowe typy krain geograficznych; aktualna mapa administracyjna.  

      Mapy skopiowane z INTERNETU 
 

W ramach sposobów użytkowania i skutków przestrzennych działalności człowieka, 
dominują krajobrazy rolnicze, w sporym zakresie obszary leśne, a także krajobrazy wiejskie i 
miejskie, oraz obszary zurbanizowane i przemysłowe. Przybierają one postaci krajobrazów 
naturalnych i kulturowych. W niewielkim zakresie procentowym, na terenach Polski występują 
wartościowe krajobrazy pierwotne, w znacznej części objęte ochroną w ramach parków 
narodowych i rezerwatów przyrody. Wśród krajobrazów naturalnych o charakterze podgórskim 
(pagórkowatym) występują prawidłowości ich użytkowania budujące pionową strukturę 
przestrzenną przedstawioną na poglądowym przykładzie rejonu Augustowa (ryc. 248). 

            
 

 
 
 
 
 
 
 

Ryc.248. Pionowa 
struktura użytkowania 

terenów pagórkowatych,  
na fragmencie 

krajobrazu rejonu  
Augustowa. Fot. K. 

Hodor, 2006 
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Ryc. 249, 250, 251. Krajobrazy Polski o wybitnych walorach przyrodniczych. Od lewej: Tatry; Góry   
         Stołowe; jezioro mazurskie. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wiejskie i miejskie zespoły osadnicze tradycjami swego istnienia sięgają zazwyczaj 

epoki średniowiecza rozwiniętego, stanowiąc wartościowe, często oryginalne dziedzictwo 
krajobrazów kulturowych (historycznych – zabytkowych). Szczególnie atrakcyjne formy 
krajobrazowe związane są z systemami warowni (zamków) średniowiecznych, także z 
nowożytnymi zespołami rezydencjonalno-ogrodowymi, z nekropoliami wielko miejskimi i 
kameralnymi (z rozróżnieniem religijnym na cmentarze katolickie, żydowskie i innych wyznań).  

                   Ryc. 252, 253, 254, 255. Przykłady wartościowych zabytkowych (kulturowych i kulturowo- 
        przyrodniczych) krajobrazów polskich. Od lewej: Cmentarz Powązkowski w Warszawie; średniowieczny 
          układ kompozycyjny miasta Kalisza; ruiny średniowiecznego zamku w Olsztynie (woj. świętokrzyskie)  

w krajobrazie otwartym; fragment zespołu rezydencjonalno-parkowego w Złotym Potoku, pałac 
  Raczyńskich. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W krajobrazach polskich szczególnie wyraziście zapisały się historyczne tradycje 

narodu związane z europejską kulturą chrześcijańską (w tym głównie kościoła Katolickiego). 
Znaki krajobrazowe w postaci świątyń, sanktuariów, miejsc pielgrzymkowych, kapliczek i 
krzyży przydrożnych, cmentarzy, budują strefy sacrum krajobrazowego. W panoramach wsi i 
miast zabytkowych dominują bryły obiektów sakralnych (kościołów), stanowiąc wyraziste znaki 
treściowe oraz znakomite motywy estetyczne zarysowane w krajobrazach „otwartych”. 

Ryc. 256, 257, 258, 259. Sacrum krajobrazów polskich. Od lewej: panorama wsi Izby; dominanta wsi   

   Pomiechowo; fragment panoramy Przemyśla; kapliczka przydrożna zwieńczona krzyżem.  
 Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Ogólnie krajobrazy terenów Polski odznaczają się wieloma wartościami przyrodniczymi 

i kulturowymi, różnorodnością i cechami oryginalnymi w skali europejskiej, przy równoczesnym 
pełnym kulturowym osadzeniu w tradycjach i tendencjach artystycznych kultury „zachodniej”. 
Występuje jednak wiele obszarów zdewastowanych w wyniku działania sił przyrody, 
kataklizmów i katastrof cywilizacyjnych, a często prostych wieloletnich zaniedbań i błędów w 
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ich gospodarowaniu. Te wymagają procesów naprawczych, takich m.in. jak rekultywacje, 
rewaloryzacje, rekonstrukcje, rewitalizacje, sanacje. Stawianie koncepcji dla przeprowadzenia 
takich działań leży w kompetencjach „architektów krajobrazu”, a realizowane są one z 
uwzględnieniem aktualnie istniejącego porządku administracyjnego, tj. jednostek 
terytorialnych (województwa, powiaty). Po II wojnie światowej podziały administracyjne Polski 
ulegały wielokrotnym zmianom (województwa, powiaty, gminy). Stan obecny, z 16 
województwami, obowiązuje od 1999 roku (patrz ryc.  247). 

 
UWAGI KOŃCOWE - POSUMOWANIE 

 
Kończąc rozważania dotyczące typologicznych podziałów obiektów krajobrazowych, 

dla uzyskania i ich możliwie klarownego obrazu, przedstawia się w formie tabelarycznych 
schematów zestawienie kryteriów nadrzędnych i głównych, oraz przykładową typologię 
szczegółową dla miast historycznych (zabytkowych). 

  Tablica I. Kryteria nadrzędne i główne dla konstruowania podziałów typologicznych. Opr. A. Mitkowska 

Tablica II. Szczegółowa typologia krajobrazów miast historycznych. Opr. A. Mitkowska. Fotografie 
przykładów skopiowane z INTERNETU 
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6. „Tradycja miejsca” (genius loci) 
 

Każdy fragment krajobrazu naturalnego i kulturowego, tj. obiekt krajobrazowy w jego 
współczesnej postaci, stanowi zapis przestrzenny długotrwałych, liczonych w setkach, a nawet 
w tysiącach lat, nawarstwień i przemian wynikających z inwestycyjnej działalności człowieka i 
z różnych sposobów użytkowania. Ślady i pozostałości (materialne elementy) historycznej 
ewolucji bywają wyraźnie widoczne w terenie służąc aktualnym potrzebom  mieszkańców. 
Często jednak uległy w toku kolejnych przekształceń daleko idącemu zatarciu, czy nawet 
pełnej likwidacji. Jednak utracone elementy pejzażu możliwe są do odczytania i ustalenia ich 
kształtu w ramach analiz terenowych i pogłębionych studiów historycznych, w tym 
wyznaczania tzw. przekrojów historycznych. Świadectwa historii miejsca, zarówno te 
zachowane jak i utracone, stanowiły o specyficznych właściwościach i formach konkretnych 
krajobrazów. Ten właśnie zespół właściwości stanowiących potwierdzenie procesów 
ewolucyjnego budowania specyficznego charakteru lokalnego obszaru krajobrazowego 
określany jest mianem „tradycji miejsca”. Zgodnie z definicją krajobrazu, nieodłącznym 
składnikiem „tradycji miejsca” pozostają także świadectwa niematerialne (warstwa treściowa i 
symboliczna) związane z badanym obiektem. Również w odniesieniu do przyrodniczych 
walorów i cech charakterystycznych określonego obszaru, takich jak: rzeźba terenu, 
substancja roślinna (flora), elementy przyrody nieożywionej (skały, wody) i świata fauny 
(zwierzyny) mówimy o „tradycji miejsca”.  

W środowiskach „architektów krajobrazu” wymiennie z terminem „tradycja miejsca” 
stosowane bywa łacińskie określenie: genius loci. Z terminologicznego punktu widzenia 
pozostaje ono niejednoznaczne, złożone oraz związane z różnymi dziedzinami, dyscyplinami 
i specjalnościami nauki, m.in. z: architekturą i urbanistyką, sztuką ogrodową, historią sztuki, 
psychologią, geografią przestrzeni, socjologią przestrzeni, prawem, historią kultury, filozofią, 
ekologią, filologią polską, językoznawstwem. W literaturze fachowej spotyka się wiele definicji 
oraz metod interpretowania tego zjawiska. W architekturze (wg  J. K. Lenartowicza, Słownik 
psychologii architektury, 1997) genius loci to zespół właściwości (cech), które nadają 
określonej części środowiska człowieka (np. domowi, osiedlu czy miastu) indywidualną 
wartość. Do głównych jego atrybutów zalicza się zarówno topografię, kształt kompozycyjny, 
funkcje ekonomiczne, aktywności społeczne, jak i szczególne znaczenia wyprowadzone z 
przeszłych wydarzeń i obecnych sytuacji. Co więcej, genius loci to nie tylko wartości zastane 
(przechowane z epok minionych), ale także tworzone obecnie i oddziaływujące z kolei na 
przyszłe pokolenia.  

W praktyce studialno-projektowej często stosowane są również pojęcia i terminy 
pokrewne: regiony (regionalizmy), mikroregiony (specyficzne cechy mikroregionów), koloryt 
miejsca, aura miejsca, atmosfera miejsca, poetyka miejsca, tożsamość miejsca. W każdym 
wymienionym ujęciu stają się one podstawą dla poszukiwania dalszych kierunków rozwoju, 
logicznie osadzonych i kontynuujących wcześniej wytyczone cele realizowane przez 
stopniowo narastające kształty przestrzenne i formalno-estetyczne rozwiązania. Starannie 
rozpoznana „tradycja miejsca” stanowi fundamentalny składnik działań projektowych i 
realizacyjnych zmierzających do koniecznej ochrony i poszanowania krajobrazów 
zabytkowych, ich eksponowania dla potrzeb współczesnych, ale także dla budowania 
całkowicie nowych,  przyszłościowych postaci i ich walorów (kreacja). Mechanizmy takie znane 
były i stosowane w niektórych kulturach starożytnych. Już w antycznej Grecji wykrystalizowało 
się wyobrażenie ducha opiekuńczego miejsca, a także obszaru otoczonego przychylnością 
bogów. Późniejsze, rzymskie genius loci, rozumiane bywało także jako postawa twórcza 
podporządkowująca kanwę kompozycyjną projektowanego obszaru istniejącym w terenie 
uwarunkowaniom i wartościom. Takie podejście projektowe odżyło ze zwiększoną siłą w 
manierystycznych dziełach sztuki ogrodowej, dyktowało kształty kompozycyjne 
krajobrazowych sanktuariów pielgrzymkowych (kalwaryjskich), a w okresie dominacji „stylu 
angielskiego” w sztuce ogrodowej stało się obligatoryjnym składnikiem postaw twórczych 
projektantów ogrodów 2 poł. XVIII i XIX wieku i zalecane jest w dzisiejszych działaniach 
„architektów krajobrazu”. 



 

42 
 

W poszukiwaniu pełnego obrazu „tradycji miejsca” opracowuje się przekroje 
historyczne dające obraz dynamiki przemian i kierunków rozwoju. Uwzględniają one dla 
badanego obiektu m.in. określanie wpływów kulturowych i ich przenikania w różnych 
regionach; definiowanie dziedzictwa osiągnięć epok minionych (historycznego); staranne 
charakteryzowanie uwarunkowań lokalnych. Rozpoznanie tych wątków pozwala na 
podejmowanie, trafnych dla utrzymania „tradycji miejsca”, działań. Warsztat studialno-
projektowy „architektury krajobrazu”, w którym studia historyczne (historyczno-kompozycyjne) 
odgrywają doniosłą rolę, stanowi punkt wyjścia i podstawę projektu. Równocześnie dobitnie 
potwierdza rangę i niezbędność rozważań z zakresu historii i dziejów twórczości człowieka w 
kształtowaniu kolejnych pokoleń „architektów krajobrazu”. W dzisiejszych polskich realiach 
gospodarowania terenami o różnym ich użytkowym przeznaczeniu, powszechne są niestety 
tendencje ignorowania „tradycji miejsca”, które często przynoszą katastrofalne konsekwencje 
w postaci nadmiernie występujących osuwisk, podtopień, czy wysokiej fali powodziowej, 
pojawiających się na terenach budownictwa mieszkaniowego. Kiedy indziej zakłócają 
charakter kompozycyjny „wnętrz” krajobrazowych, zaburzając a nawet niszcząc specyficzny 
koloryt, aurę, czy poetykę miejsca. 

Ryc. 260, 261, 262, 263. Świadectwa „tradycji miejsca”. Od lewej: freski kultury minojskiej, Akrotori  
               (Santorini) - strefa archeologiczna, ślady kształtowania tradycji i kultury greckiej  (ryc. 260, 261);  
                  Castel Castagno - Ronzano, Abruzja (Italia), kościółek romański; wirydarz klasztorny w Torri,  
             Toskania (Italia), romańsko - gotycki z wpływami arabskimi. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 Ryc. 264, 265, 266, 267, 268. Koloryt wnętrz krajobrazów miejskich. Od lewej: Lublin, 2006; Olsztyn, 
odbudowa rynku, 2006; Olsztyn, zabudowa XIX wieku; Katowice, kamienica okresu historyzmu, 2007; centrum 

 Kielc, zakłócenie kolorytu strefy historycznej, 2005. Ryc. 264, 265, 266, 268, fot. A. Mitkowska;  
     ryc. 267, fot. K. Łakomy 

 
Należy pamiętać, że każde terytorium posiada swoją „tradycję miejsca” (genius loci), 

często nieczytelną w terenie i zapomnianą nawet przez rdzenną ludność mikroregionu. Do 
zadań „architekta krajobrazu” należy dociekanie istoty „tradycji miejsca”. Historia sztuki musi 
więc być traktowana jako narzędzie dla jej odczytywania. W takim rozumieniu omawianego 
problemu wątek „tradycji miejsca” wielokrotnie będzie pojawiał się w toku prezentowania 
kolejnych historycznych dokonań cywilizacyjnych i artystycznych poszczególnych epok 
stylowych i kręgów kulturowych, a także w mocniej rozbudowanym zakresie w cyklu historii 
sztuki ogrodowej. W tym miejscu, dla zilustrowania zagadnienia zatrzymajmy się na 
przykładzie „Rowu Krzeszowickiego” (patrz tablica III.), którego terytoria poddane zostały 
wieloaspektowym analizom, pokazującym złożoność postaci krajobrazów kulturowych 
(rezydencjonalnych), w ich harmonijnym wyrazie kompozycyjnym i uwarunkowań „tradycji 
miejsca”. Rozważania te, z pełnym zestawem dociekań problemowych, opisane zostały [w:] 
Katarzyna Hodor, Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu 
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mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, seria Architektura, monografia 397, Wydaw. Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 2011. 

Tablica III. Komponenty „ tradycji miejsca” (tożsamości) mikroregiony Rowu Krzeszowickiego. 
Opr. K. Hodor 

 
7. Literatura przedmiotu (podręczniki) 

 
 Dla pełniejszego zapoznania się z problematyką i treściami merytorycznymi przedmiotu 
„Historia sztuki dla studentów architektury krajobrazu” zaleca się Studentom korzystanie, obok 
podręcznika podstawowego, także z innych pozycji fachowej literatury (podręczników) z 
zakresu historii sztuki, historii architektury i urbanistyki, historii sztuki ogrodowej. Te podano 
poniżej w pierwszej kolejności, podkreślając (czcionka pogrubiona) dzieła szczególnie 
przydatne dla dodatkowego poszerzenia przedmiotowej wiedzy.   
 W dalszej kolejności przytoczono również szczegółowe publikacje dotyczące 
wybranych zagadnień z zakresu teorii „architektury krajobrazu”, które wykorzystywane były dla 
redagowania tekstu niniejszego podręcznika. 
 

PODRĘCZNIKI PODSTAWOWE (OGÓLNE) 
 

[1] Nikolaus Pevsner, Historia architektury europejskiej, „Arkady”, Warszawa 
2013; 

[2] Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 1969; 
wznowienie: Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce 
europejskiej naszej ery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008; 

[3] Jan Zachwatowicz, Architektura polska, „Arkady”, Warszawa 1966;  
[4] Tadeusz Tołwiński, „Urbanistyka”, t. I, Budowa miasta w przeszłości, Wydaw.  

Zakładu Budowy Miast Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1934;   
[5] Dzieje architektury w Polsce (praca zbiorowa), Wydaw. Kluszczyński, Kraków 

[2004];  
[6] Kazimierz Ulatowski, Architektura starożytnej Grecji, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa Poznań 1970; 
[7] David Watkin, Historia architektury zachodniej, „Arkady”, Warszawa 2001; 
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Rozdział II 
 

PREHISTORIA i PROTOHISTORIA 
(ze szczególnym uwzględnieniem Eurazji) 

 
Świat współczesny osiągnął niespotykany dotychczas rozwój cywilizacyjny. Ciągle 

poszerzają się możliwości techniczne, a tempo zmian i wprowadzania nowych technologii 
nieustająco przybiera na sile. W tym stanie rzeczy, to właśnie architekci krajobrazu 
odpowiedzialni są za tworzenie mechanizmów pozwalających na ochronę dziedzictwa 
historycznego i kreślenie wizji rozwojowych dla budowania optymalnych, przyszłościowych 
warunków życia człowieka. Te powinny być osadzone w tradycjach epok minionych, 
wytyczając kierunki dalszych działań jako logicznego następstwa tendencji wcześniej 
uformowanych i praktycznie sprawdzonych.  

 
1. Ciągłość rozwoju cywilizacyjnego ludzkości 

 
       WPROWADZENIE w PROBLEMATYKĘ 

 
Choć wydawać by się mogło, że w XXI wieku wystarczy rozumieć ciąg rozwojowy myśli 

naukowej, w tym technicznej, kształtowanej w  XIX i XX wieku to poszukiwania początków 
koncepcji istotnych dla technologii współczesnych przesuwają obszary badawcze wstecz w 
wymiar co najmniej dziesiątków stuleci, a nawet kilkudziesięciu tysiącleci. Co więcej, stale 
wiele dzisiejszych wynalazków w swej ideowej koncepcji osadzanych jest w zapomnianych lub 
nie wykorzystywanych przez wiele wieków pomysłach geniuszy różnych historycznych epok 
cywilizacyjnych. Przykładowo konstrukcyjne i techniczne pomysły Filippo Brunelleschi’ego, 
czy rysunki skomplikowanych urządzeń technicznych autorstwa Leonarda da Vinci wzbudzają 
dziś coraz większe zainteresowanie inżynierów i stanowią podstawę dla najnowszych 
rozwiązań technicznych. Wspomnijmy także, że na terenach dawnego Imperium Rzymskiego 
archeolodzy odnajdują świadectwa powszechnego przetapiania wyrobów szklanych i 
metalowych dla ponownego ich użycia, a więc dowody realizowania rozpowszechniających 
się dzisiaj „nowatorskich” tendencji w zakresie  wtórnego wykorzystywania materiałów. 
Spektakularne stanowisko „recyklingu” stosowanego na miejskich terenach Rzymu 
starożytnego odkryto ostatnio w centrum jego struktury urbanistycznej, w pobliżu Tybru. Wg 
relacji Magdaleny Wolińskiej-Riedi dla TVP1, „Wiadomości”, 2.01.2015: „Nietknięte fragmenty 
starożytnych magazynów odkryto w Rzymie siedem metrów pod ziemią. Składają się na nie 
tysiące glinianych, smukłych dzbanów, które w Wiecznym Mieście były najpopularniejszym 
pojemnikiem do transportu wszelkiego typu produktów, głównie wina (nazywane są amforami). 
Po opróżnieniu ich z pierwotnej zawartości, pojemniki zostały wykorzystane do budowy, 
zidentyfikowanego przez archeologów, magazynu”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1, 2, 3. Z lewej i po środku: stanowisko archeologiczne w centrum Rzymu, nad Tybrem 
(grudzień 2014). Mury starożytnego magazynu wzniesiono z glinianych dzbanów (amfor), wtórnie  

wykorzystanych w konstrukcji obiektu; z prawej: amfora rzymska z Pompejów.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Tak więc, tylko pełne zrozumienie ewolucyjnego, a czasem rewolucyjnego rozwoju, 

sięgającego początków inteligentnych działań człowieka, czyli co najmniej epoki paleolitu, daje 
aktualnie szansę podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych i ich pochodnych. 
Istotne pozostaje także korzystanie z historycznych, chybionych, koncepcji dla dzisiejszego 
unikania wcześniej popełnianych  błędów. I tak np. w krajach Europy Zachodniej już w latach 
80. XX wieku rozpoczęto intensywne działania na rzecz modernizacji i rozbudowy sieci kolei 
żelaznej, jako znakomitej alternatywy dla lawinowo rozwijającego się ruchu samochodowego. 
Dostrzeżono bowiem narastające sytuacje konfliktowe i patologie krajobrazowe wynikające z  
nadmiernej rozbudowy sieci autostrad. Na konieczność rozwoju komunikacji kolejowej jako 
optymalnego środka transportu, zwłaszcza przemysłowego (surowce, gotowe produkty) 
zwracał m.in. uwagę Angelo Marzi, architekt z Turynu, w swym wystąpieniu na III 
międzynarodowej konferencji naukowej z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej, 
Zakładu Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych (Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki 
Krakowskiej), nt. Roślinność ciągów komunikacyjnych – tradycja, współczesność i 
perspektywy, Kraków 7-8 listopada 1996. Tymczasem w Polsce infrastruktura kolejowa 
pozostaje obecnie w stanie katastrofalnie złym, a w ostatnich latach (w pierwszej dekadzie XX 
wieku) finansowe środki „unijne” kierowano głównie na rozbudowę sieci komunikacji kołowej 
(samochodowej), z pomijaniem potrzeb i oczywistych zalet transportu kolejowego. 

Dla pełniejszego zrozumienia istoty następstw zdarzeń fundamentalnych dla 
cywilizacyjnego rozwoju ludzkości, przedstawiono lapidarny schemat (tabl. I.) z podziałem na 
główne epoki: prehistorię, starożytność, średniowiecze, nowożytność i czasy najnowsze. 
Wypunktowano wydarzenia o doniosłym znaczeniu rozwojowym: umiejętność posługiwania  

 

Tabl. I. Schemat ideowy rozwoju cywilizacyjnego w historii ludzkości od czasów najdawniejszych 
 do współczesności.  Z lewej: w ujęciu lapidarnym głównych epok i najważniejszych przełomowych dokonań 

człowieka;  z prawej: z uszczegółowieniami i z orientacyjnymi datowaniami, oraz z przybliżoną długością trwania 
wyodrębnionych epok. Opr. A. Mitkowska  
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się ogniem; zastosowanie koła w urządzeniach produkowanych przez człowieka; wynalezienie 
pisma stanowiącego wprowadzenie dziejów cywilizacji w czasy historyczne; przełom 
filozoficzno-religijny związany z życiem, męczeńską śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa; 
upadek Zachodniego Imperium Rzymskiego (IV w.) jako początek epoki średniowiecza. 
Wynalezienie druku stało się przełomem „informatycznym” wprowadzającym Europę w 
nowożytność. Dalej nastąpiły: zmiany koncepcji świata (astronomiczne koncepcje Kopernika); 
pełne (oficjalne) „odkrycie” kontynentów amerykańskich, budujące stopniową jedność 
kulturową wszystkich kontynentów. Tworzenie porządku rzeczy dla świata współczesnego 
związane jest z tzw. rewolucjami przemysłowymi XVIII wieku i 2 poł. XIX wieku., w tym z 
wiodącą rangą masowego wykorzystywania i stosowania energii elektrycznej. Z punktu 
widzenia osiągnięć artystycznych nastąpiła ewolucja od sztuki pierwotnej (prehistorycznej), 
poprzez doskonałość estetyczną dzieł starożytnych (Mezopotamia, Egipt) do 
wykrystalizowania greckich kanonów artystycznych. Epoka renesansu wprowadziła 
przełomowe zmiany i szeroką gamę możliwości twórczych wynikających z wypracowania 
precyzyjnych zasad perspektywy malarskiej. Świat współczesny, zwłaszcza od początku XX 
wieku, w kontynuacji koncepcji wcześniejszych, odrzucił (a przynajmniej znacznie ograniczył) 
starożytne  kanony artystyczne, prowadząc, zwłaszcza w malarstwie sztalugowym do form 
porównywalnych ze stylistyką dzieł mezolitu i neolitu (prehistoria, protohistoria). 

W tym miejscu dotykamy interesującego zjawiska pojawiającego się w postawach 
współczesnego człowieka, który zmierza do „zatoczenia kręgu” cywilizacyjnego, do odrzucania 
dokonań wielu tysiącleci, na rzecz powrotu do sytuacji pierwotnych. Ostatnio obserwujemy np. 
coraz słabsze posługiwanie się pismem odręcznym przez młode pokolenia, co stanowi prostą 
drogę do „wtórnego analfabetyzmu”. Sytuacja ta wiąże się z najnowszą rewolucją 
informatyczną, w tym z zastosowaniem komputerów i technik cyfrowych. Pełne uzależnienie 
się człowieka od wysoko specjalistycznych urządzeń technicznych ogranicza jednostkowe 
możliwości rozwojowe, pozbawia ludzi wielu umiejętności niezbędnych w przypadku awarii 
powszechnie dziś stosowanych systemów  i narzędzi. Równocześnie, w ramach rozwoju 
technicznego, ciągle narastają konflikty z naturalnym (przyrodniczym) środowiskiem 
życiowym, wywołujące nasilanie się katastrof żywiołowych na niespotykaną dotychczas skalę 
(powodzie, osuwiska, tsunami).  
 Załączony tu schemat (tabl. I.) pokazuje również charakterystyczny mechanizm stałego 
skracania okresów znaczących zmian cywilizacyjnych: prehistoria (w wymiarze kulturowym) 
trwała ok. 60 tys. lat; epoki starożytne to ok. 3 400 lat (niekiedy uważa się, że ok. 5 400 lat); 
średniowiecze trwało jako jednolita epoka historyczna 10 – 11 wieków; nowożytność objęła 
okres ok. 400 lat; epoka rewolucji przemysłowych to ok. 150 lat; a współczesny rozwój 
technologiczny XX wieku trwał ok. 70 lat. W ostatnich dekadach weszliśmy w czas 
permanentnych, lawinowo narastających zmian. Mają one coraz bardziej ułatwiać życie 
człowiekowi. Jednakże tempo tych zmian prowadzi do destabilizacji utrwalonego ładu w 
ramach funkcjonowania społeczeństw, paraliżując wręcz możliwości spokojnej egzystencji, 
zwłaszcza ludzi w podeszłym wieku i samotnych.  
 

2. Zaczątki cywilizacji i kultur światowych ze szczególnym uwzględnieniem  
„Eurazji” (prehistoria i protohistoria) 

 
Pomimo długotrwale prowadzonych interdyscyplinarnych badań naukowych, początki 

życia człowieka na ziemi i narastających procesów cywilizacyjnego rozwoju, w tym 
najwcześniejszych świadomych działań artystycznych, nie zostały dotychczas w pełni 
wyjaśnione. Często przyjmuje się, że nasz odległy przodek pierwsze kroki stawiał na terenach 
Afryki Wschodniej, pięć a być może nawet sześć milionów lat temu. Najstarszym, znamiennym 
w skutki dla dalszych dziejów, przełomem stało się pozyskanie umiejętności panowania nad 
ogniem. Osiągnięcie to dało nową jakość warunków życiowych oraz otworzyło do dziś 
wykorzystywane możliwości w zakresie rozwoju skomplikowanych procesów 
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technologicznych.  W przybliżeniu przyjmuje się, że wydarzenie to miało miejsce około 500 
tysięcy lat temu.  

 
EPOKI PREHISTORYCZNE (i PROTOHISTORYCZNE) 

 
Z punktu widzenia krystalizowania się artystycznych osiągnięć człowieka, dzieje jego 

twórczej aktywności rozpoczęły się w epoce nazywanej PREHISTORYCZNĄ, określanej też 
jako epoka kamienna.  Zrazu, od około 60 tys. lat przed Chrystusem do ok. 40 tys. przed Chr. 
był to okres paleolitu (dolnego) starszego i (średniego) środkowego, który od około 35 tys. 
przed Chr. przekształcił się w paleolit (górny) młodszy. Była to ogólnie epoka kamienia 
łupanego, w ramach której paleolit górny uznawany jest za okres wykrystalizowania się w pełni 
dojrzałej artystycznej działalności człowieka i trwał do ok. 8 500 przed Chr. Dalej, poprzez 
przejściowy czas paleolitu schyłkowego i mezolitu ludzkość wkroczyła w protoneolit i neolit 
nazywany też epoką kamienia gładzonego (od ok. 7 000 przed Chr. do ok. 3 000 przed Chr.; 
pojawiają się też datowania od ok.  9 000 lub 8 500 do 6 000 przed Chr.). Mamy wtedy do 
czynienia z prawdziwą rewolucją, gdyż dotychczasowy zbieracz i koczownik przekształca się 
w producenta zmierzającego do budowania trwałych siedzib (osad mieszkalnych). W istocie 
wkraczamy więc w epokę PROTOHISTORII, nazywanej epoką metalu. W tym przedziale 
czasowym nastąpił kolejny już, wielki przełom cywilizacyjny, datowany na połowę IV tysiąclecia 
przed Chrystusem, a przypisywany ludowi Sumerów, polegający na wynalezieniu koła jako 
„artefaktu” dającego niezrównane możliwości konstruowania sprzętów (urządzeń) 
pozwalających na podróżowanie i transport, a także sporządzanie maszyn budowlanych. To 
one otworzyły nowe obszary konstrukcyjne dla obiektów architektonicznych, a tym samym 
poszerzyły asortyment artystycznego wyrazu  starożytnych budowli. Bardziej szczegółowo w 
ramach epoki metalu wyodrębniane są okresy: miedzi, (brązu) i żelaza obejmujące czas od 
ok. 4 000 lat przed Chr. (3 500 przed Chr.) do ok. XV wieku przed Chr. (1 100 przed Chr.). 
Równocześnie jednak najstarsze kultury starożytne (Mezopotamia, Egipt, dolina Indusu) 
epokę HISTORYCZNĄ rozpoczynają 3 000 lat przed Chrystusem (a być może już 5 000 lub 
4 000 przed Chrystusem). 

Tabl. II. Schemat występowania wczesnych, przedhistorycznych epok cywilizacyjnych,   
[wg:] Historia sztuki, t. I, Prehistoria i pierwsze cywilizacje, Bibl. Gazety Wyborczej, Kraków 2010, s. 9; 

 w interpretacji A. Mitkowskiej 
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Przyjmuje się, ze najstarsze centra prehistorycznych kultur i osadnictwa neolitycznego 

związane były z terytoriami Bliskiego Wschodu, na styku kontynentów: azjatyckiego, 

europejskiego i Afryki Wschodniej. Stopniowo rozszerzały się one na południowo-wschodnią 

Azję, Europę Zachodnią (w łączności z basenem Morza Śródziemnego), Afrykę Południową. 

Ślady prehistorycznej bytności człowieka występują też na kontynentach amerykańskich 

(Środkowa i Południowa Ameryka), gdzie krystalizowały się kultury odrębne. W okresie 

wielkich nowożytnych odkryć geograficznych przyjęto rozróżnienie na „Stary” Świat 

obejmujący Eurazję i Afrykę, tj. regiony znane w starożytności oraz „Nowy” Świat 

uwzględniający kontynenty amerykańskie, a później także Oceanię, Australię i Antarktydę.      

Ryc. 4, 5. Z lewej: centra i schemat kierunków zasiedlania terytoriów światowych w paleolicie młodszym,  
   mezolicie i neolicie (kolor czerwony 10 000 przed Chr. do 5 000 przed Chr.; kolor zielony 5 000 przed Chr. do 

   przełomu epok (rok „0” - era przed Chr., era po Chr.). Z prawej: mapa świata  z rozróżnieniem 
na „Stary” i „Nowy” Świat. Ryciny skopiowane z INTERNETU 

 
PALEOLIT, UWAGI WSTĘPNE 

 
„Homo sapiens”, czyli człowiek rozumny rozwijający zdolność adaptowania się do 

zastanych i zmieniających się warunków bytowania, żył w tzw. habitacie euroazjatyckim, a 
także na terenach afrykańskich, co najmniej 300 – 100 tys. lat temu. W ramach „historii 
naturalnej” rozpatrującej dzieje świata pod względem zmian zachodzących w przyrodzie 
ożywionej (lora, fauna) i nieożywionej  (geologia), epokę paleolitu przesuwa się nawet na  
okres rozpoczynający się około 2,5 miliona lat temu. Badaniom tej dyscypliny naukowej 
zawdzięczamy informacje pozwalające budować domniemany obraz krajobrazowej sytuacji 
tych odległych czasów. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nowe, coraz doskonalsze i 
bardziej precyzyjne techniki badawcze prowadzą do daleko idących zmian interpretacyjnych 
w zakresie zjawisk „historii naturalnej”, uznawanych dotychczas za ostatecznie już ustalone.   

Tabl. III, IV. Przykłady rozważań z zakresu „historii naturalnej”. Z lewej: paleolit w kontekście okresów   
 trzeciorzędu i czwartorzędu, [za:] Ilustrowana historia świata, t. 1. Od początków ludzkości do 2 350 roku p.n.e.,   
 praca zbiorowa (wielotomowa), wydaw. Hachette Livre Polska (oryginał: Larousse 1992-2005), Warszawa 2005,   
 s. 6. Z prawej: zmiany interpretacyjne dotyczące czwartorzędu, [za:] Leszek Marks, Co dalej z czwartorzędem?, 

[w:] „Przegląd Geologiczny”, vol. 53, nr 5; wydaw. PIG-PIB, Warszawa 2005, s. 395 
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W ramach śledzenia rozwoju cywilizacyjnego i osiągnięć artystycznych, w dalszych 
częściach rozdziału dotyczącego paleolitu stosowane będzie nazewnictwo przyjęte przez 
historyków sztuki, tj.: paleolit starszy, środkowy, młodszy i datowanie paleolitu starszego: 
od 60 000 do 40 000 lat przed Chr. Tak wyodrębniony przedział czasowy wskazuje nam 
najstarszą epokę zalążków świadomej działalności człowieka, nazywanego pierwotnym. 
Paleolit młodszy to już pełna manifestacja geniuszu ludzkiego rozwijającego się w przedziale 
czasowym od  (40 000) 35 000 do 12 000 przed Chr. Dodać należy, że niekiedy graniczne - 
końcowe datowanie paleolitu młodszego przesuwane bywa na ok. 8 500 lat przed Chr. 
Zazwyczaj jednak lata od 11 000 do 8 000 przed Chr. uznawane są za czas przejściowy, 
nazywany mezolitem. Trzeba także podkreślić, że głównym wyróżnikiem wszystkich okresów 
prehistorycznych pozostaje po prostu BRAK świadectw (dokumentów) PISANYCH. 

 
KRAJOBRAZY PREHISTORYCZNE (PALEOLIT) 

 
W epoce paleolitu starszego życie człowieka przebiegało w wysoce niesprzyjających 

warunkach, w otoczeniu nieprzyjaznego mu środowiska. Wszechobecne krajobrazy 
pierwotne, w okresach cieplejszych ożywiane były skąpą roślinnością. Wedle ustaleń „historii 
naturalnej” był to czas czterech potężnych nawrotów zlodowaceń. Ostatni z nich ustąpił 
dopiero w latach od ok. 10 000 do 8 500 przed Chr., kończąc ostatecznie dominację 
lodowcową w habitacie Eurazji. 

Ryc. 6, 7, 8, 9, 10. Domniemany charakter środowiska życia człowieka w paleolicie, w okresach 
zlodowaceń, przedstawiony na przykładowych postaciach współczesnych krajobrazów 

pierwotnych. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 11, 12, 13, 14. Domniemany charakter środowiska życia człowieka w paleolicie, w okresach 
             ocieplenia klimatu (w „interglacjałach”), przedstawiony na przykładowych postaciach współczesnych 

  krajobrazów pierwotnych rejonu śródziemnomorskiego. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Analizując różne typy zachowanych do dzisiaj krajobrazów pierwotnych, w drodze 

analogii można odtworzyć przypuszczalne postaci krajobrazów paleolitu. W okresach 
zlodowaceń porównywalny był on zapewne do dzisiejszych obszarów lodowcowych i górskich 
rejonów zalegania wiecznych śniegów. Dominowały w nim tundry, tj.  bezdrzewne zbiorowiska 
roślin klimatu zimnego (i suchego). W interglacjałach, czyli w periodach chwilowego ocieplenia 
występowały stepy z bujnymi trawami, górskie hale porastające skąpą roślinnością i 
wrzosowiska. Pojawiały się też karłowate dębiki, wierzby, brzozy arktyczne. Kształtowały się 
obszary słabo rozwiniętych lasów z sosnami, limbami, modrzewiami i brzozami. Te w rejonach 
śródziemnomorskich utrzymywały się na stałe, dając zaczątek regionowi europejskiemu o 
szczególnie sprzyjających warunkach bytowania, w którym znacznie później (w starożytności, 
średniowieczu i renesansie) nastąpił bujny rozwój cywilizacyjny i kulturowy, obfitujący w 
najznakomitsze w historii ludzkości dzieła artystyczne. 
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Ryc. 15. Poglądowa mapa terytoriów „Basenu Morza Śródziemnego”. 
Ilustracja skopiowana z INTERNETU 

 
Ludzie pierwotni żyjący w epoce paleolitu tworzyli grupy (plemiona) koczownicze. Na 

dłużej zatrzymywali się  w terenach łownych, bogatych w zwierzynę taką m.in. jak: żubry, tury, 
dzikie konie, jelenie, łosie, kozły, mamuty, nosorożce, renifery tundrowe, lwy jaskiniowe, 
niedźwiedzie, hieny. Uzależnieni całkowicie od sił przyrody, trudnili się zbieractwem. Dla 
izolowania się od uciążliwości klimatycznych przebywali się w jaskiniach oraz schroniskach 
podskalnych i ziemnych. 

Ryc. 16, 17, 18. Prawdopodobne miejsca bytowania człowieka pierwotnego (paleolit) w Piemoncie. 
Z lewej: jaskinia; pośrodku: schroniska skalne; z prawej: ognisko u wejścia do jaskini. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

SZTUKA PALEOLITU MŁODSZEGO 
(malarstwo, rzeźba, narzędzia, sprzęty, schroniska, sacrum)  

 
Ciągle odkrywane kolejne ślady artystycznej działalności człowieka prehistorycznego, 

datowane przez specjalistów na okres paleolitu młodszego, wskazują dobitnie, że mieliśmy 
wtedy do czynienia z jednostkami o stopniu intelektualnego rozwoju i inteligencji w niczym nie 
ustępujących osobom żyjącym współcześnie. Fascynującym jest także fakt, iż pomimo 
skrajnie trudnych warunków bytowych, znaczącym i szeroko rozwijanym polem aktywności 
stawała się twórczość o charakterze artystycznym. Pomimo braku wcześniejszych wzorców, 
pod względem formalnym, a także technik ich wytwarzania, np. stosowanych barwników, 
uzyskiwano efekty wybitne.  
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Szczególnie dużo tworów artystycznych paleolitu młodszego mieści się w kategorii 
malarstwa ściennego, w postaci rysunków i malowideł umieszczanych na ścianach skalnych, 
zazwyczaj wewnątrz jaskiń, sporadycznie rytów na zewnętrznych częściach masywów 
górskich. Dzieła te posiadały również swoją warstwę treściową i stanowią potwierdzenie 
harmonijnego współistnienia porządku ludzkiego z porządkiem natury. Mamy też do czynienia 
z najwcześniejszą w dziejach ludzkości próbą kulturowego porządkowania środowiska 
zgodnie z potrzebami  pierwotnej społeczności myśliwskiej. 

Wiele rysunków i malowideł miało także rozmaite znaczenia symboliczne, a także, 
wobec braku pisma, było prostą formą komunikacji. Jako tematy wiodące pojawiały się 
wyobrażenia rozmaitych zwierząt. Nieocenioną wartość źródłową posiadają scenki rodzajowe, 
takie np. jak obrazy polowań, dostarczające współczesnym badaczom informacji o realiach 
życia epoki prehistorycznej, o używanych narzędziach i broni myśliwskiej. Z artystycznego 
punktu widzenia zachwyca w tych reliktach odległej przeszłości genialny zmysł obserwacji 
przekładający się na zdolność uchwycenia istoty kształtów, konturu zwierząt, proporcji, 
charakterystycznych detali, rejestrowania dynamiki ruchu,  kolorystyka. Zdumiewająca jest też 
solidność malarstwa jaskiniowego, które przetrwało niekiedy nawet 30 tys. lat. 

Ryc. 19, 20, 21, 22. Przykłady scen myśliwskich. Rysunki (malarstwo) skalne z okresu paleolitu młodszego  
(i mezolitu). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Sztuka paleolitu młodszego, rozwijająca się w przedziale czasowym od (40 000) 

35.000 przed Chr. do 12 000 (8 500) przed Chr. postrzegana jest współcześnie jako twór 
budzącego się geniuszu ludzkiego. Zważywszy na wspomniany już całkowity brak wzorców 
zarówno technicznych jak i artystycznych, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że tzw. 
człowiek pierwotny był bardziej twórczy od żyjącego w XXI wieku. Historycy sztuki uważają, 
że najbardziej wartościowym (kreacyjnym) etapem paleolitu młodszego była faza solutrejska, 
wczesno magdaleńska i magdaleńska, obejmujące czas od 17 000 przed Chr. do 13 000 przed 
Chr. Rozwijały się wtedy kategorie twórcze w postaci kameralnego malarstwa ściennego i 
reliefu (ryty skalne), ale także o cechach monumentalności. Szczególnie fascynujące 
pozostają mocno rozbudowane, tematyczne grupy figuralne. Odnajdywane są one najczęściej 
w trudnodostępnych wąwozach skalnych i jaskiniach, głównie na terenach dzisiejszej Francji, 
Włoch, Hiszpanii. W nawiązaniu do wcześniejszego podziału, wyodrębniana jest wręcz 
cywilizacja (kultura) magdaleńska trwająca od 20 tys. przed Chr. do 10 tys. przed Chr. To 
wtedy pojawiały się tendencje do trwalszego osiedlania się ludów dotychczas koczowniczych. 
Ludzie zaczęli zamieszkiwać groty skalne, a raczej ich bezpośrednie sąsiedztwo. W samych 
grotach powstawały prawdopodobnie swoiste sanktuaria (miejsca kultu) jako najstarsze chyba 
próby formowania stref sacrum w otoczeniu człowieka. W rejonach południowej Francji i 
północnej Hiszpanii archeolodzy odkryli skupisko około 200 jaskiń „magdaleńskich”. 

 Ryc. 23, 24, 25, 26.  Malarstwo kultury magdaleńskiej, grota w Lascaux (Francja). Fotografie skopiowane  
z INTERNETU 
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W ramach występowania śladów sztuki paleolitu młodszego, ich szczególne nasycenie 

dotychczas odnotowywane było w obszarach europejskich (Francja, Hiszpania, Sycylia; patrz 
ryc. 28), a także w krajach Bliskiego Wschodu. Nowsze badania wykazały istnienie kolejnych 
ośrodków paleolitycznych, w tym na terytoriach Azji południowo-zachodniej, Australii, Ameryki 
Środkowej i Południowej. Coraz częściej pojawiają się poglądy, że świat prehistoryczny, z racji 
znacznie niższego wtedy niż współcześnie poziomu wód oceanicznych, stanowił jedność 
terytorialną, dającą możliwość nieskrępowanych migracji z rejonów Eurazji i Afryki w rejony 
Ameryki Północnej i dalej do Ameryki Południowej (patrz ryc. 27). 

Ryc. 27, 28. Rozmieszczenie śladów paleolitycznych w skali światowej (ryc. 27) i europejskiej (ryc. 28). 
Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 Ryc. 29, 30, 31, 32. Scenki rodzajowe życia w paleolicie schyłkowym, przykłady europejskie (Sycylia, Hiszpania). 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

W nawiązaniu do sytuacji klimatycznej epoki prehistorycznej, należy odnotować, że 
terytoria afrykańskie, w tym pustynne obecnie obszary Sahary, zwłaszcza w okresie 
polodowcowym stanowiły tereny zalesione, z majestatycznymi górami, rzekami i jeziorami. 
Wiele malowideł skalnych wiązanych ze sztuką paleolitu młodszego odnaleziono w rejonach 
Maroka, Algierii, Libii, Republiki Czadu, Sudanu. Przyjmuje się, że Afryka Północna w 
naturalny sposób stała się kulturowym zapleczem krystalizującej się sztuki europejskiej. A 
najstarsze świadectwa bytności człowieka na ziemi wiązane są z terytoriami Afryki 
Południowej, o czym wspominano w rozdz. II.2, s. 47. 

Ryc. 33, 34, 35, 36. Świadectwa sztuki paleolitu młodszego (i mezolitu) na różnych kontynentach. Od lewej: 
Ameryka Południowa (Argentyna); Afryka; Australia; Indie (Azja). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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W okresie paleolitu młodszego, i to już w jego początkach, powstały też pierwsze dzieła 
rzeźbiarskie w formie rytów skalnych i płaskorzeźb, ale także rzeźby figuralnej w postaci 
kamiennych posążków wyobrażających postaci kobiece. Do wyrobu tych figurek stosowano 
najczęściej kamienie miękkie, takie jak wapień i tufy wulkaniczne.  

Ryc. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Kamienne figurki z okresu paleolitu młodszego. Od lewej: Wenus z Laussel 
(Francja, ok. 25 tys. przed Chr.); Wenus z Willendorfu (Austria, ok. 24 tys. przed Chr.); Wenus z Lespugue 

Francja, ok. 26 tys. przed Chr.); Wenus z Brassempouy (Francja, ok. 25 tys. przed Chr.); Wenus 
z Dolni-Vestonice (Czechy, ok. 31 tys. przed Chr.); Wenus z Berechat Ram (Izrael, ok. 

23 tys. przed Chr.). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W zakresie działań o charakterze czysto utylitarnym, skupiano się na przygotowywaniu 
najprostszych narzędzi, służących głównie do polowań. Były to, dobierane do podstawowych 
potrzeb, elementy kamienia łupanego służące jako groty strzał i dzid, czy prymitywne ostrza. 
Można więc odnieść wrażenie, że człowiek paleolitu przedkładał postawy „romantyczne” nad 
praktycznymi działaniami na rzecz ułatwiania sobie życia. Z wielkim powodzeniem wiele 
wysiłku wkładał w działalność o charakterze artystycznym, w poszukiwanie piękna i sacrum. 
Przedmioty użytkowe uzyskiwał jedynie poprzez zbieractwo i drobne przystosowanie 
znalezionych elementów dla potrzeb użytkowych. Wiele takich artefaktów odnajdywanych jest 
przez archeologów, zwłaszcza na terytoriach europejskich, w tym w rejonach skandynawskich. 

Ryc. 43, 44, 45, 46. Archeologiczne artefakty okresu paleolitu służące jako prymitywne narzędzia. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Powracając do śledzenia osiągnięć artystycznych paleolitu młodszego, dodajmy, że 

także na terenach dzisiejszej Polski sporadycznie odnajdywane są ślady archeologiczne i 
geologiczne świadczące o aktywności człowieka żyjącego w tym prehistorycznym okresie. 
Wśród polskich znalezisk najczęściej mamy do czynienia z prymitywnymi krzemionkowymi 
„narzędziami” (groty, dzidy) odszukanymi w Grocie (Jaskini) Nietoperzowej w Jerzmanowicach 
pod Krakowem, a także ze szczątkami kości zwierzęcych. Elementy te datowane są na ok. 38 
tys. przed Chr. i bywają nazywane „kulturą jerzmanowicką”. 

Ryc. 47, 48, 49, 50. Stanowisko paleolityczne Jaskini Nietoperzowej (Jerzmanowickiej), udostępnione 
do zwiedzania. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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MEZOLIT (i PROTONEOLIT) 
 

Paleolit schyłkowy, chronologicznie w ramach „historii naturalnej” osadzony w końcu 
epoki lodowcowej, tj. ok. (14 tys.) 10 tys. (9 tys.) do 8 tys. (7 tys.) przed Chr., zdaniem 
niektórych historyków sztuki odznaczał się stopniowym zanikaniem malarskiej sztuki 
jaskiniowej na rzecz rozwoju „sztuki drobnej”. Tak czy inaczej, ludzkość wkroczyła w okres 
przejściowy, zmierzając do przełomowych, wręcz rewolucyjnych zmian cywilizacyjnych i 
kulturowych. Stałe ocieplanie klimatu, a co za tym idzie powiększające się obszary 
krajobrazów „zielonych” z drobną roślinnością (tundry) stwarzały znacznie korzystniejsze 
warunki życia niż w okresach lodowcowych. Zmieniały się też składy gatunkowe zwierzyny 
poszerzając asortyment żywnościowy. Te korzystniejsze warunki wpływały na wzrost 
aktywności i zaradności życiowej. Następowały procesy doskonalenia narzędzi prowadząc do 
pierwszych sygnałów postępu technicznego. Pojawiły się także pierwsze próby budowania 
prostych domostw stanowiących zaczątek rozwoju sztuki architektonicznej oraz ogólnie 
postępował stały wzrost wrażliwości artystycznej. 

Ryc. 51, 52, 53, 54. Domniemany charakter krajobrazów „zielonych” okresu mezolitu, zilustrowany 
przykładami krajobrazów pierwotnych z rejonów śródziemnomorskich. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Tak charakterystyczne dla całego okresu paleolitu młodszego malarstwo jaskiniowe 

coraz częściej pojawiało się na zewnątrz masywów skalnych lub w płytkich grotach skalnych. 
Odnotowano w nim zanikanie szczegółów i większy schematyzm figuralny. Prowadziło to do 
powstawania sztuki bardziej wyrafinowanej i pełnej życia. Pojawiały się rozbudowane sceny 
polowań, wojenne, wyścigów,  taneczne, a z czasem także zbiorów plonów i oswajania 
zwierząt. Najczęściej stosowano kolory czerwieni, czerni i bieli w różnych odcieniach. Postaci 
ludzkie odwzorowywano w ruchu, często w zdeformowanych proporcjach, mocno stylizowane. 
Stylizacje osiągały czasem poziom porównywalny z formami sztuki abstrakcyjnej. Wśród 
zwierząt rozpoznawane są: kozy, jelenie, byki, dziki. W scenach myśliwskich pojawiały się łuki, 
strzały, dzidy. W sensie datowań świadectwa sztuki mezolitu w jej końcowej dacie przesuwane  

Ryc. 55, 56, 57, 58. Schematyczne i dynamiczne malarstwo naskalne okresu mezolitu. Od lewej: przykłady 
  z Afryki Południowej; z prawej: malarstwo kultury lewantyńskiej (Półwysep Iberyjski, Hiszpania). 

  Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

są nawet na 3 tys. do 1 tys. przed Chr. Większość przykładów kojarzona jest ze znaleziskami 
z terenów Hiszpanii (Półwysep Iberyjski), znanych pod nazwą sztuki lewantyńskiej. 
Kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych związanych z tym nurtem stylowym mezolitu 
skupionych jest w środkowym rejonie wschodniej części półwyspu, w pobliżu Morza 
Śródziemnego. Zachowane tam malarstwo naskalne stanowi reprezentatywny obraz cech 
kompozycyjnych i walorów artystycznych tych dzieł. 
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   Ryc. 59, 60, 61, 62. Przykłady malarstwa naskalnego sztuki lewantyńskiej (mezolit, Półwysep Iberyjski). 
 Fotografie skopiowane z INTERNETU 

   
Największą chyba jednak sławę światową zyskały schroniska skalne ze świadectwami 

sztuki mezolitu (łącznie 700 jaskiń) zlokalizowane na terenach Indii, w pobliżu miejscowości 
Bhimbetka. Kompleks ten w całości wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Datowany na ok. 9 tys. (7 tys.) przed Chr., zachowany jest w bardzo dobrym stanie, 
z wyrazistą kolorystyką. Wśród wyobrażeń zwierząt rozróżniono m.in. słonie, jelenie, bizony, 
pawie, węże, co wskazuje na kształtowanie się różnic regionalnych w skali ogólnoświatowej. 

Ryc. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Prehistoryczne (mezolit, ok. 9 000 - 7 000 przed Chr.) rysunki 
w schroniskach skalnych Indii, w Bhimbetka, gdzie odnaleziono skupisko około 700 jaskiń (Światowe  

       Dziedzictwo UNESCO). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 72, 73, 74. Sygnały rozwoju cywilizacyjnego w okresie mezolitu. Z lewej: zestaw narzędzi z epoki;  
pośrodku i z prawej: prawdopodobny wygląd najstarszych, urządzonych przez człowieka 

prowizorycznych schronisk (szałasów). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W konkluzji rozważań dotyczących twórczych osiągnięć człowieka prehistorycznego z 

czasów paleolitu i mezolitu, zwraca się uwagę, że znane obecnie rozmieszczenie stanowisk 
świadczących o tych dokonaniach, w prosty sposób odzwierciedla stan badań 
archeologicznych, a nie realną sytuację. Zwłaszcza obszary amerykańskie ciągle pozostają 
mało rozpoznane. Co więcej, w niniejszym rozdziale zaprezentowano tylko niektóre, autorsko 
wybrane, spektakularne dla omawianych okresów, przykłady. 
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3. Przełom neolityczny 
 

Kultury neolityczne, nazywane są również epoką kamienia gładzonego lub „nowego 
kamienia”, w odróżnieniu od paleolitu, znanego także pod nazwą „dawnego kamienia”, tzn. 
kamienia łupanego. Próby ustalenia precyzyjniejszych ram czasowych tego okresu stale 
napotykają wiele trudności i pozostają „nieostre”. Sytuacja taka wynika z faktu, iż sygnały 
wzmożonej, twórczej aktywności człowieka pojawiały się, na różnych kontynentach i w 
rozmaitych regionach, nierównocześnie. Ogólnie mówiąc, przejawy postępu technicznego, u 
początku neolitu związane są z doskonalonymi sposobami wytwarzania narzędzi kamiennych, 
a w fazie końcowej wyznaczane pierwszymi próbami „produkowania” sprzętów i ozdób 
metalowych, w tym także kształtowania podstaw metalurgii. 

 
POCZĄTKI PRODUKCYJNEJ AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA 

(rolnictwo) 
 

Zjawiska kulturowe charakterystyczne dla neolitu często określane są wręcz mianem 
„rewolucji neolitycznej”, stanowiącej faktyczne wprowadzenie ludzkości w budowanie podstaw 
i mechanizmów rozwoju cywilizacyjnego. W sprzyjających warunkach klimatycznych 
ocieplenia polodowcowego, a co za tym idzie bujniejszego rozwoju roślinności, człowiek 
prehistoryczny z pasywnego zbieracza stawał się stopniowo aktywnym „producentem”. 
Nabierał umiejętności, częściowego przynajmniej uniezależniania się od naturalnego 
otoczenia, od dzikiej przyrody. Podstawy zapewniania egzystencji w postaci pożywienia 
pozyskiwanego w ramach zbieractwa (dzikie zboża) i łowiectwa (w tym rybołówstwa) poszerzał 
o plony uprawiania roślin jadalnych (zboża, ryż, w Ameryce Środkowej – ziemniaki, kukurydza) 
i produkty hodowli zwierząt udomowionych (owce, kozy, bydło, kury, świnie). Mechanizmy te 
zapoczątkowały, do dziś fundamentalną dla człowieka, kategorię produkcyjną w postaci 
rolnictwa i jego specjalistycznych odmian. Trwalsze wiązanie się z terenami własnych upraw 
prowadziło do zmiany trybu życia z koczowniczego na osiadły. 

 
Ryc. 75, 76. Z lewej: przybliżony schemat występowania ośrodków cywilizacji neolitycznych w skali 

ogólnoświatowej, oznaczony przez A. Mitkowską na mapie „Początków dziejów ludzkości”, zamieszczonej [w:] 
Ilustrowana historia świata, t. 1: Od początków ludzkości do 2350 roku p.n.e., wydaw. Hachette, Warszawa 2005, 

s. 5. Z prawej: mapa poglądowa krajów półwyspu Bałkańskiego (skopiowana z INTERNETU) 

 
Zazwyczaj przyjmuje się, że początki cywilizacji neolitycznej kształtowały się na 

terytoriach Bliskiego Wschodu (Anatolia – Turcja, Syria, Palestyna, Iran, Pakistan, doliny 
rzeczne Eufratu i Tygrysu), a także w rejonach północno-wschodniej i środkowej Afryki (Egipt, 
Abisynia). Stamtąd promieniowały na całą Europę Śródziemnomorską (Włochy, Hiszpania, 
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Portugalia, Francja), a w jej ramach w pierwszej kolejności i w znaczącym stopniu na Bałkany 
(tj. Grecję, Bułgarię, Czarnogórę, Albanię, Macedonię, Serbię, Bośnię, Hercegowinę, 
Chorwację). Te przełomowe tendencje kulturowe postępowały dalej, w środkowej i późnej 
fazie neolitu obejmując inne jeszcze kraje europejskie, takie jak terytoria naddunajskie, 
Szwajcarię, Szwecję, Anglię, Szkocję, obszary germańskie. Również na Dalekim Wschodzie 
(Indie, Chiny) rozwijało się neolityczne rolnictwo. W wielu wymienionych obszarach ramy 
czasowe omawianej epoki przenikały się z okresem kolejnym, tj. metalu, w tym: brązu i żelaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ryc. 77. Hipotetyczny rozkład neolitycznych kultur rolnych na świecie. Jedna z wielu  

koncepcji. Mapa skopiowana z INTERNETU 

 
Nasilająca się ilość produktów żywnościowych i prostych narzędzi rolniczych, 

myśliwskich, a także budowlanych, prowadziła do poszukiwania możliwości ich wymiany, a co 
za tym idzie do stworzenia podwalin handlu. Ledwie człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb 
życia, gdy podjął działania na rzecz odbywania dłuższych podróży w poszukiwaniu kontaktów 
z przedstawicielami innych regionów, z ich produktami, ale także z odmiennymi 
doświadczeniami cywilizacyjnymi i artystycznymi. Badacze kultur neolitycznych próbują 
konstruować domniemane szlaki tych prehistorycznych migracji. Świadectwa ikonograficzne z 
epoki wskazują, że przemieszczano się drogami wodnymi (rzeki, morza śródlądowe). Można 
przypuszczać, że stale penetrowano basen Morza Śródziemnego, Morze Północne i Kanał La 
Manche. 

 

Ryc. 78, 79. Z lewej: migracje neolityczne w Europie. Schemat [z:] materiałów National Geographic, 
skopiowany z INTERNETU. Z prawej: ryt z epoki brązu, ok. 1800 przed Chr. (Szwecja), podróż 

morska. Fotografia skopiowana z INTERNETU 
 

OSADY NEOLITYCZNE  
(początki architektury i ładu przestrzennego osad mieszkalnych) 

 
Z kulturowego oraz krajobrazowego punktu widzenia, do najwybitniejszych osiągnięć 

cywilizacji neolitycznych należy zaliczyć wznoszenie pierwszych schronisk mieszkalnych i w 
ślad za tym konsekwentny rozwój osad. Zgrupowania domostw zyskiwały logiczne struktury 
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funkcjonalno-przestrzenne stające się zaczątkiem przyszłej budowy miast. Wedle 
archeologicznych ustaleń sięgają one co najmniej 9 tys. lat przed Chrystusem, rozwijając się 
intensywniej w ciągu 8 – 7 tysięcy lat przed Chr. Do tej grupy typologicznej zaliczane są także 
niektóre jeszcze ośrodki mieszkalne powstające, zwłaszcza na terenach  północnej Europy, w 
latach 2500 – 1800 przed Chr. W istocie swojej pojawiły się w tej odległej epoce 
prehistorycznej najstarsze przejawy  architektonicznej i urbanistycznej twórczości człowieka. 
Powstawały też liczne budowle o charakterze grzebalnym, w postaci skalnych zazwyczaj, 
neolitycznych nekropolii, osiągających często formy struktur megalitycznych (por. s. 63). 

Ryc. 80, 81, 82, 83. Kamienne struktury budowlane epoki neolitu. Od lewej: przykład z południowej Szwecji;  
             zasady konstrukcji (schronisk) grobów kamiennych. Z prawej: kamienna budowla z terenów Turcji -   
                       kameralna architektura megalityczna (por. s. 63). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Pierwsze, zrazu prowizoryczne domostwa, które śmiało nazwać już można neolityczną 

architekturą, przybierały postać namiotów, szałasów i lepianek gliniano-ziemnych. Budowane 
były z materiałów powszechnie dostępnych, takich jak drewniane bale, konary i gałęzie drzew, 
trzciny, słoma, mchy, skóry zwierząt, proste tkaniny. Zaczątkiem trwałych obiektów 
kubaturowych stały się zwarte, wolno stojące lub pół skalne struktury budowlane wznoszone 
z drobnego kamienia łamanego różnych rozmiarów, a formalnie i konstrukcyjnie wzorowane 
na występujących w przyrodzie  grotach, jaskiniach, okapach. W niektórych regionach, m.in. 
południowej Italii i krajów Bliskiego Wschodu nadal użytkowane są zgrupowania domostw 
kultywujących neolityczne rozwiązania materiałowe i techniki ich wznoszenia. Godny 
odnotowania jest fakt, że te najwcześniejsze w dziejach ludzkości obiekty budowlane 
wytyczyły trwałe, kontynuowane we wszystkich następnych epokach cywilizacyjnych i 
kulturowych, kierunki materiałowych rozwiązań architektonicznych, tj. wznoszenia obiektów 
drewnianych, murowanych (kamiennych) i formowanych z różnych, doskonalonych ciągle mas 
plastycznych (początkowo błota i glina a później, poczynając od cywilizacji rzymskiej - betony). 
Często mówi się wręcz o występowaniu w pozostałościach osad neolitycznych drobnych 
elementów z suszonej na słońcu gliny, stosowanych dla wznoszenia fundamentów i ścian 
domostw, które uznać chyba można za swoisty prototyp przyszłej cegły. 

 Ryc. 84, 85, 86, 87, 88. Domniemane schroniska mieszkalne charakterystyczne dla epoki neolitu. Od lewej:   
  namioty indiańskie w Ameryce Północnej; osada mieszkalna na Sardynii; prawdopodobna neolityczna  

   konstrukcja szałasu; gliniane domy w Aleppo (Halab) – Syria, © PWN ; prehistoryczne domostwo  
     na Sardynii. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

Pojedyncze schroniska zaczęto wznosić tuż obok siebie, grupując je w  składające się 
z kilku ledwie kubaturowych obiektów struktury mieszkalne, nazywane siedliskami 
neolitycznymi. Zrazu nie przewidywano żadnych, w terenie wytyczonych  ciągów poruszania 
się między nimi (tj. przyszłych ulic). Z jednej budowli do drugiej przechodzono prawdopodobnie 
po płasko formowanych dachach. Stopniowo obszary mieszkaniowe poszerzano, nasycając 
je zwiększającą się ilością samodzielnych, ale sąsiadujących ze sobą kilkudziesięciu domostw 
mogących pomieścić kilkuset nawet mieszkańców. Pojawiały się też odcinki tras pieszych, a 
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nawet pozostawiano przestrzenie niezabudowane, stanowiące wczesny sygnał przyszłych 
placów miejskich. Na Bliskim Wschodzie odnajdywane są ślady kamiennych „domów” 
budowanych na planie okręgu, zagłębianych w ziemię na 1 metr, o średnicy od 3 do 9 m. W 
cywilizacjach okresu przejściowego pomiędzy prehistorią a starożytnością (ok. 6 - 4 tys. lat 
przed Chr.) osady takie zyskiwały hierarchię przestrzenną, tj. podziały na rejony uboższe i 
zamożne, na strefy mieszkaniowe, produkcyjne, sakralne. Szacuje się, że osady te mogły 
liczyć nawet do kilku tysięcy mieszkańców, a ich terytorium chroniono wczesnymi systemami 
kamiennych fortyfikacji lub co najmniej istniejącymi w terenie naturalnymi elementami 
topograficznymi przysposabianymi do funkcji obronnych. 

Ryc. 89, 90, 91, 92, 93, 94. Konstrukcje murów i  ścian kamienno-ziemnych w przykładowych osadach 
 neolitycznych rejonu Bliskiego Wschodu. U góry od lewej: Çayönü Tepesi; Çatal Höyük; Nevali Cori. 

 Na dole od lewej: Çayönü Tepesi; Jerf el-Ahmar; Göbekli Tepe. 
 Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wśród najbardziej spektakularnych przykładów osad neolitycznych, w pierwszym 

rzędzie najczęściej przywołuje się palestyńskie Jerycho, często uznawane za najstarsze 
nieprzerwanie użytkowane siedlisko ludzkie, z organizacją przestrzeni zbliżającą go do 
kategorii obiektu miejskiego. Osada powstała co najmniej 7 tys. lat przed Chr., być może już 9 
tys. a nawet 11 tys. lat przed Chr. Neolityczne Jerycho to 4 –hektarowa osada otoczona 
kamiennym murem, zapewne obronnym o wys. ok. 3,5 m, wzmocnionym 10 –metrowej 
wysokości kamienną wieżą. Strukturę zabudowy stanowiły domostwa wzniesione na planie 
okręgu, uformowane ze sztucznie wytworzonych bloczków błota suszonego, układanych na 
kamiennym fundamencie. Przyjmuje się, że w okresie tzw. neolitu przed ceramicznego (ok. 
8350 – 5850 przed Chr.) mieszkańcy Jerycha uprawiali pszenicę, jęczmień i rośliny 
strączkowe. Rozwijali wymianę handlową, trudnili się także polowaniami na dziką zwierzynę. 

Ryc. 95, 96, 97, 98. Archeologiczne świadectwa zabudowy neolitycznego Jerycha (Palestyna), fragmenty 
domostw (ryc. 95, 98) i murów obronnych (ryc. 96, 97). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Obszary związane ze wschodnią częścią Morza Śródziemnego, w tym Anatolia i Cypr 

także stanowią rejon występowania wczesnych osad neolitycznych. Szczególną sławę zyskało 
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Çatalhöyük – stanowisko archeologiczne położone w pobliżu miasta Konya w centralnej 
Turcji, które w 2012 roku wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dla 
obiektu stosowane są też pisownie: Çatal Höyük lub Çatal Hüyük. Ślady osady odkrytej w poł. 
XX wieku datuje się na ok.  7400 przed Chr. Całość zespołu zamieszkiwało prawdopodobnie 
około 10 tysięcy ludzi, zajmujących się uprawami zbóż i hodowlą zwierząt. Znaleziska 
archeologiczne wskazują, że większość domów stykała się pomiędzy sobą ich zewnętrznymi 
ścianami. Otwory wejściowe drążono w dachach, a w dolne części wnętrz przechodzono po 
drabinach.  Po odkryciu Çatalhöyük podjęto intensywniejsze prace poszukiwawcze w rejonie 
Bliskiego Wschodu odkrywając stopniowo siedem kolejnych osad neolitycznych, 
usytuowanych na terenach dzisiejszej Turcji, Syrii, Iranu i Iraku. Najnowsze badania w obiekcie 
prowadzone są z udziałem polskich archeologów. 

 

Ryc. 99, 100, 101. Neolityczna osada Çatalhöyük w Anatolii (Turcja). Od lewej: wizja malarska osady;  
 rysunkowa próba rekonstrukcji; stanowisko archeologiczne. Fotografie skopiowane z INTERNETU  

 
Równie znana jest Chirokitia, osada neolityczna na Cyprze pochodząca z 6 tysiąclecia 

przed Chr. W ramach trwających prac archeologicznych odsłonięto znaczne fragmenty 
kompleksu domostw wzniesionych na planie okręgu, skonstruowanych z kamieni rzecznych, 
łączonych zaprawą glinianą. Znaleziono również ślady bruków ulicznych oraz fragmenty 
murów obronnych. Poszczególne domy kryte były daszkami stożkowymi uformowanymi z 
chrustu wzmacnianego gliną, a wewnątrz bywały dzielone na mniejsze pomieszczenia. Osadę 
zamieszkiwało około 1500 – 2000 ludzi trudniących się rolnictwem, łowiectwem, a w 
późniejszym okresie także produkcją naczyń ceramicznych. Obiekt wpisano na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 

Ryc. 102, 103, 104. Chirokitia, osada neolityczna na Cyprze. Od lewej: stanowisko archeologiczne;  
    rekonstrukcje domostw. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

Wśród innych reliktów osad neolitycznych wymieniany jest często  Lepenski Vir nad 
Dunajem (Serbia), wielopoziomowe stanowisko archeologiczne z amfiteatralnym układem 
domów wzniesionych na planach trapezoidalnych, a pochodzących być może z 7 tysiąclecia 
przed Chr. Wiązane jest ono z epoką mezolitu, tj. z cywilizacją zbieracko-łowiecką, w której 
znaczącą rolę odgrywało rybołówstwo. Bliższe datowania wskazały na osadnictwo rozwijające 
się tu w okresie od 6000 – 4000 przed Chr.  Powstało wtedy około 40 domostw na kamiennych 
fundamentach, w okresie neolitycznym zamieszkiwanych przez ludność trudniącą się hodowlą 
owiec, kóz, świń i bydła. W pozostałościach osady odkryto też unikatowe przykłady rzeźby 
kamiennej okresu mezolitu, o stylistyce niespotykanej w innych regionach Europy i Bliskiego 
Wschodu. Stanowisko odkryto w początku lat 60. XX wieku, w ramach prac ziemnych przy 
budowie tamy Derdap. Po ukończeniu badań archeologicznych i uruchomieniu tamy strefa 
znalezisk została zalana wodą. 
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Ryc. 105, 106, 107, 108, 109. Strefa archeologiczna i znaleziska osadnictwa mezolitu i neolitu  
 w Lepeńskim Virze nad Dunajem (Serbia). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

Wybitną wartość poznawczą posiada, także wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, neolityczny kompleks osadniczy Skara Brae (archipelag Orkady, u wybrzeży 
Szkocji) datowany na (3100) 2400-1800 przed Chr. W poł. XIX wieku odsłonięty został spod 
wydm zatoki w naturalny sposób, tj. siłami wiatrów i sztormów. W skład osady wchodzi 8 
kamiennych domostw połączonych między sobą tunelami. Wnętrza domów wyposażone były 
w proste kamienne „meble”. Odkryto również ślady inżynierskie interpretowane jako 
prymitywny system kanalizacyjny. Drobne znaleziska archeologiczne wskazują, że 
mieszkańcy trudnili się rybołówstwem, hodowlą bydła i owiec, uprawą zbóż, łowiectwem. 

Ryc. 110, 111, 112, 113. Stanowisko archeologiczne neolitycznej osady Skara Brae z widocznym 
 na ryc. 110 i 111 układem planistycznym, a na ryc. 112 i 113 pokazano strukturę murów i wyposażenie 

  wnętrza mieszkalnego. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W porównywalnym przedziale czasowym, w Los Millares (Hiszpania - Andaluzja) i w 

Lerna (Grecja) powstały osady jeszcze bardziej zaawansowane w swej kompozycji 
przestrzennej i w rozwoju cywilizacyjnym. Los Millares znane jest jako ważny ośrodek 
metalurgii, rozwijający się w epoce metalu (brązu), a sama osada uzyskała organiczny układ 
planistyczny, z wyraźnie znaczonym w terenie systemem fortyfikacji.      

 Ryc. 114, 115, 116. Rekonstrukcje osady neolitycznej i jej fragmentów w Los Millares (Hiszpania –     
    Andaluzja), rozwijającej się w epoce metalu jako ośrodek metalurgiczny. 

     Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

 Wszystkie przytoczone tu przykłady dobitnie potwierdzają, że zapoczątkowany w 
okresie mezolitu i postępujący w cywilizacjach neolitycznych, oraz twórczo kontynuowany w 
epoce metalu, rozwój koncepcji osadniczych stał się prawdziwą rewolucją kulturową. Ludzkość 
wkraczała we, wspomniane już, pełniejsze uniezależnianie się od niesprzyjających 
oddziaływań sił przyrody. Równocześnie tworzono coraz bardziej rozbudowane i złożone 
struktury przestrzenne kształtowane poszczególnymi domostwami, przybliżając się do 
wykrystalizowania ogólniejszych zasad budowy układów miejskich. Natomiast etap w pełni 
dojrzałej urbanistyki osiągnięto dopiero w najstarszych kulturach starożytnych. 
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 Skupiska obiektów mieszkalnych epoki neolitu zakładano wykorzystując zastane 
sytuacje przyrodnicze, w tym kształty topograficzne i elementy terenowe  dające praktyczne 
możliwości obronne. Powstawały więc struktury o charakterze nieregularnym, „organicznym”. 
Coraz częściej, nawet już w osadach najdawniejszych, rysowały się tendencje do 
poszukiwania planistycznego i przestrzennego (krajobrazowego) ładu kompozycyjnego. 
Pojawiały się więc układy prostokreślne, prostopadłe stanowiące zapowiedź przyszłych 
szachownicowych rozwiązań urbanistycznych. Szczególnie charakterystyczne było częste 
stosowanie rozplanowań opartych na kształcie okręgu, okręgów współśrodkowych lub 
zespołów budowli o kolistych narysach. Dla wznoszenia domów stosowano łatwo dostępne 
naturalne materiały, zarówno roślinne jak i kamienne. I choć pozornie mieliśmy do czynienia z 
konstrukcjami uznawanymi za prymitywne, to już w tych odległych czasach pojawiały się 
zapowiedzi skomplikowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technik budowlanych. Budowle 
grobowe i sakralne do dziś zadziwiają perfekcyjnością obróbki kamienia i niewyjaśnionymi 
technikami transportu poziomego i pionowego stosowanymi do ich wznoszenia. 

 
KRAJOBRAZY i „SACRUM”; MEGALITY 

  
Fascynującym i nie do końca wyjaśnionym przejawem kultur neolitycznych pozostają 

budowle i struktury przestrzenne intepretowane przez badaczy jako sakralne, w tym: obiekty 
pradawnych kultów (świątynie), pojedyncze groby i nekropolie (zespoły grobów), 
niejednokrotnie wznoszone z potężnych bloków kamienia. Miejsce szczególne zajmują 
zgrupowania formacji kamiennych rozmaitego typu, porządkowanych wedle rozmaitych 
układów planistycznych. Ich przestrzenne kompozycje korespondują z tendencjami 
zarysowanymi w obiektach osadniczych. Układane są na liniach  prostych lub tworzą wyraziste 
kręgi, sporadycznie pojawiają się grupy nieregularne imitujące pierwotne grupy skalne o 
fantastycznych, tajemniczych kształtach. 

                    Ryc. 117, 118, 119, 120. Od lewej: struktura grobowa neolityczna Bryn Celli Ddu na wyspie 
    Anglesey w Wielkiej Brytanii; cmentarzysko prehistoryczne na Minorce (Hiszpania); przed grecka  

     nekropolia skalna na Sycylii, świątynia megalityczna Ggantija na wyspie Gozo (Malta).  
Fotografie skopiowane z INTERNETU  

 

Te fascynujące świadectwa twórczej wyobraźni i technicznej doskonałości 
odnajdywane są na terenach Europy, w tym wysp Brytyjskich, Afryki, Bliskiego i Dalekiego 
Wschodu, a także na innych kontynentach tj. obu Amerykach, Australii, wyspach Pacyfiku. Z 
racji stosowania wielkich, jednolitych elementów nazywane są powszechnie megalitami. 
Charakterystyczne są dla okresu środkowego i późnego neolitu oraz przenikającej się z nim 
epoki „metalu” (zrazu „brązu”, później „żelaza”), tj. początków stosowania obróbki tych 
surowców. Ich przybliżone datowania zamykają się zazwyczaj w przedziale czasowym od 
(10 000) 5 000 do 2 000 (1 800) lat przed Chr. Niektóre struktury megalityczne składają się z 
wielu wolno stojących elementów rozmieszczanych w terenie wedle wyraźnego porządku 
planistyczno-przestrzennego. Inne stanowią przykłady rozwijającej się, zwłaszcza w krajach 
basenu Morza Śródziemnego, architektury megalitycznej, głównie obiektów grobowych oraz 
budowli uznawanych za specyficzny typ prehistorycznych świątyń (ryc. 121-125). Bardziej 
pogłębione analizy formalne prowadzą do wyodrębniania szczegółowych odmian 
typologicznych tej kategorii obiektów, w postaci kromlechów, dolmenów, tumulusów, menhirów 
(ryc. 126 nn). Relikty tej działalności konstrukcyjno-budowlanej zadziwiają swymi rozmiarami,  
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        Ryc. 121, 122, 123, 124, 125. Struktury megalityczne interpretowane jako świątynie neolityczne, 
       występujące na Malcie, datowane na ok. 4000 – 2500 przed Chr. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
a sposoby ustawiania elementów kamiennych o wielkim niejednokrotnie ciężarze, do dziś 
pozostają niewyjaśnione. Pomimo stale prowadzonych prac badawczych, nie udało się 
dotychczas, z całą pewnością ustalić przeznaczenia tego typu konstrukcji oraz sposobów ich 
wznoszenia i technik obróbki lica ścian i krawędzi bloków. Najczęściej przyjmuje się, ze miały 
one charakter kultowy, sakralny i symboliczny, rytualny i społeczny. Niektórzy  dopatrują się w 
nich prehistorycznych świadectw obecności na ziemi przybyszów z zewnątrz, tj. „kosmitów” 
dysponujących wysoko rozwiniętymi technikami, zwłaszcza że udaje się w nich odszukać 
pewne związki z astronomicznym porządkiem świata. Najsłynniejszym obiektem tej kategorii 
pozostaje kromlech zwany „słonecznym kręgiem” w Stonehenge (Wielka Brytania). 

Ryc. 126, 127, 128, 129. Sakralne struktury megalityczne neolitu. Od lewej: kromlech „słoneczny krąg” 
         w Stonehenge (Wielka Brytania), prawdopodobnie epoka „brązu”; dolmen (grobowiec) w Carlow Town  

w Irlandii, ok. 2500 przed Chr.; rzędy menhirów w Carnac, Morbihan (Francja), ok. 4500 – 2500  
 przed Chr.; tumulus (budowla grobowa) w Wayland’s Smithy (Wielka Brytania) - wejście,  

 ok. 3500 przed Chr. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Już ta pobieżna prezentacja układów osadniczych i sakralnych kompleksów 
megalitycznych wskazuje wyraźnie, że to właśnie w epoce neolitu ukształtowały się podstawy 
konstruowania krajobrazów kulturowych osadzonych w rozległych obszarach środowiska 
przyrodniczego, w postaci wyrazistych znaków formalnych. Obiekty te stanowią również 
świadectwo poszukiwania i uzyskiwania perfekcyjnego ładu przestrzennego. Tak znakomity 
efekt kompozycyjny uzyskiwano stosując układy linearne i prostopadłe. Częściej jednak 
następowała wręcz manifestacja postaw fascynacji najdoskonalszą figurą geometryczną, tj. 
kształtem idealnego okręgu, występującego w terenie jako element pojedynczy lub w 
zgrupowaniu wielu powiązanych ze sobą kształtów kolistych, a także budowania struktur 
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współśrodkowych składających się z okręgów o różnej średnicy. Tylko sporadycznie, głównie 
w odniesieniu do zgrupowań domostw, a czasem obiektów grzebalnych, pojawiały się kształty 
organiczne, nieregularne, w swym rozplanowaniu wynikające z zastanego skomplikowanego 
ukształtowania terenu. I choć w epoce neolitu powstawało wiele osad mieszkalnych, to 
zdecydowanie staranniej, wręcz perfekcyjnie wykonywano struktury megalityczne stanowiące 
najdawniejsze przez człowieka wykreowane formy sacrum krajobrazowego. 

Ryc. 130, 131, 132, 133. Struktury sakralne kształtowane na planie okręgu. U góry od lewej: rekonstrukcja   
          „obserwatorium słonecznego” w Goseck, Saksonia-Anhalt; oraz ślady terenowe obiektu datowane na  

ok. 4900 przed Chrystusem. Na dole od lewej: rekonstrukcja kompleksu sakralnego Göbekli Tepe (Turcja),  
    ok. 10 000 lat przed Chr.; rekonstrukcja struktury sakralnej (nekropolii) w Kyhna, Saksonia. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
INNE KULTUROWE i CYWILIZACYJNE OSIĄGNIĘCIA NEOLITU 

(malarstwo, rzeźba, ceramika, rzemiosło, technika) 
 

Epoka neolitu stworzyła podwaliny dla szeroko rozumianego rozwoju kulturowego i 
cywilizacyjnego. Ludy rolnicze tamtego kresu doskonaliły techniki obróbki kamienia stosując 
metody gładzenia, wiercenia i polerowania. Stopniowo zaczęto produkować proste tkaniny, a 
także naczynia gliniane. To właśnie ceramika stała się jednym z symboli twórczej, technicznej   
i artystycznej  aktywności człowieka neolitycznego, a cała epoka bywa dzielona na „przed 
ceramiczną” i „ceramiczną”. 

Ryc. 134, 135, 136. Przykłady neolitycznego malarstwa ściennego z rejonów afrykańskich. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W kontynuacji doświadczeń końcowej fazy paleolitu młodszego i mezolitu rozwijało się 

malarstwo naścienne, występujące w domostwach i sanktuariach (świątyniach). Cechami 
naczelnymi tych dzieł był daleko idący schematyzm, geometryzacja i dynamizm kompozycji, 
ich zdobniczy charakter. Wśród wątków tematycznych pojawiały się zazwyczaj sceny polowań 
lub walk plemiennych. Sporadycznie rejestrowały formy środowiska życiowego: domostw, 
osad, charakterystycznych krajobrazów. Szczególnie cenną grupę stanowią ryte rysunki 
naskalne zwane petroglifami, wśród których najsłynniejszymi pozostają odkryte w Valle 
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(Dolina) Camonica w Lombardii. W 1979 roku grupa 140 tysięcy rytów rozsianych w terenach 
doliny, a obejmujących tematy rytualne i sakralne, a także sceny życia codziennego, jako 
pierwszy obiekt z terenów włoskich wpisana została na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Obecnie ilość odkrytych tu dzieł rysunkowo-malarskich szacuje się na 300 tysięcy.  

Ryc. 137, 138, 139, 140. Petroglify (rysunki skalne) z Valle Camonika (Lombardia), pochodzące z epok: 
  mezolitu, neolitu, brązu i żelaza. Obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

W wielu osadach i cmentarzyskach neolitycznych odnajdywane są również świadectwa 
twórczości rzeźbiarskiej. Ta tematycznie wiązana była najczęściej z rytuałami pogrzebowymi  
oraz kultem „bogini matki”. Posążki wykonywano z kamieni (często alabaster), gliny, kości 
słoniowej i bydlęcej. W neolitycznych stanowiskach archeologicznych najczęściej znajdowane 
są figurki postaci kobiecych, rzadziej męskich. We wspominanym wcześniej Lepenskim Virze 
odkryto unikatowe, wielkie rzeźby kamienne w formie wykonanych z otoczaków (kamieni 
rzecznych) głów ludzkich. Styl tych rzeźb nie ma żadnej analogii w znanych zabytkach 
prehistorycznych Europy i Bliskiego Wschodu. Przyjmuje się, że miały one przeznaczenie 
kultowe, a wyobrażały czczone wtedy bóstwa lub przywoływały pamięć przodków. Z racji 
swoich rozmiarów oraz jakości artystycznej uznawane są za pierwszy w sztuce europejskiej 
sygnał rozwoju rzeźby monumentalnej.  

Ryc. 141, 142, 143, 144, 145, 146. Przykłady figurek (rzeźb) neolitycznych. Od lewej z terenów: Turcji 
(2 figurki); Jordanii; Cyklad; Egiptu; Serbii. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

Ryc. 147, 148, 149, 150. Rzeźby wykonane w otoczakach. Od lewej: z Lepenskiego Viru; z prawej  
                       przykład z kultury celtyckiej. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Charakterystycznym składnikiem „rewolucji” neolitycznej stała się umiejętność  lepienia 
naczyń z gliny, a nade wszystko ich wypalania dla uzyskiwania trwałości tych produktów. 
Pierwsze zastosowania techniki ceramicznej (tj. wypalania gliny) związane były z osadami 
Bliskiego Wschodu. Wczesne wazy służyły do przygotowywania pożywienia i do 
przechowywania różnych produktów. Były też stałym elementem wyposażenia grobów. 
Artefakty tej kategorii szybko stały się przykładami sztuki, dzisiaj nazywanej użytkową. Stale 
doskonalono sposoby zdobienia ścianek waz, pojemników. Wyroby ceramiczne wzbogacano 
motywami tłoczonymi, nacięciami, a także wzorami malowanymi, zazwyczaj geometrycznymi 
lub roślinnymi. Ze względu na małą trwałość naczyń ceramicznych, ich produkcja odbywała 
się w sposób ciągły, rejestrując w swych kształtach i zdobnictwie kolejne, szczegółowe etapy 
tendencji artystycznych epoki, a także odmienności regionalne. Specjaliści wyodrębniają 
specyficzne, krótkoterminowe okresy stylowe określane właśnie wedle form używanych 
naczyń ceramicznych, takie np. jak kultury: pucharów lejkowatych; ceramiki wstęgowej rytej; 
amfor kulistych; ceramiki grzebykowo-dołkowej; ceramiki sznurowej; pucharów dzwonowatych 
i inne. Relikty ceramiczne stanowią więc istotne źródło informacji dla archeologów. Datowania 
znalezisk wskazują na występowanie naczyń glinianych już około 8000 lat przed Chrystusem, 
a powszechną ich produkcję jako elementów wypalanych, na około 4000 lat przed Chr. 
Technika ceramiczna doprowadziła do fundamentalnego rozszerzenia możliwości 
budowlanych, wynikających z zastosowania cegły wypalanej stającej się powszechnym 
materiałem budowlanym, do dziś najchętniej stosowanym do wznoszenia obiektów 
architektonicznych. 

Ryc. 151, 152, 153, 154, 155, 156. Naczynia gliniane epoki neolitu, przykłady 
z rejonu Bliskiego Wschodu. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

Przyjmuje się, że epoka neolitu zakończyła się około 2000 lat przed Chr., przechodząc 
płynnie w kształtowanie najstarszych kultur wczesnej starożytności. Trzeba jednak pamiętać 
o nierównomierności rozwoju cywilizacyjnego różnych regionów Eurazji i całego świata. 
Starożytność (historyczna) poprzedzana była epoką protohistorii czyli metalu (brązu i żelaza). 
W niektórych regionach, zwłaszcza na całym kontynencie europejskim, epoka metalu 
stanowiła przedłużenie prehistorii, a więc kontynuację neolitu. W rejonach Bliskiego Wschodu, 
a częściowo także i Dalekiego Wschodu, najbardziej rozwinięte kultury światowe rozwijające 
się w dolinach rzecznych (Eufrat, Tygrys, Nil, Indus), około 4000 (3000) lat przed Chrystusem 
uzyskały wielopłaszczyznowy stopień ewolucji klasyfikowany jako historyczna starożytność. 
Tam osiągnięcia techniczne i artystyczne wiązane z „brązem” i „żelazem” stawały się 
wzbogaceniem dokonań poszczególnych, wysoko rozwiniętych kultur. Stosownie więc do 
tematycznych potrzeb, omawiane będą w ramach prezentacji osiągnięć cywilizacyjnych, m.in.: 
Mezopotamii, Egiptu, Doliny Indusu, rejonów Morza Czarnego i Morza Egejskiego.  

Ryc. 157, 158, 159, 160. Wyroby artystyczne z epoki brązu. Znaleziska z Alaca Hüyük (Anatolia -  
      Turcja), ok. 2300 przed Chr. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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W tym miejscu wspomnijmy jedynie, że wraz ze stosowaniem wyrobów metalowych, 

początkowo z miedzi (i brązu) a później żelaza oraz doskonaleniem metod ich  obróbki, coraz 
częściej pojawiały się wyroby o charakterze ozdobnym. Zastępowały one wcześniejsze 
produkty kamienne (i z muszli). Wytyczały dalsze kierunki twórczości związanej z rękodziełem 
i rzemiosłem artystycznym (m.in. biżuteria). Wybitnym osiągnięciem cywilizacyjnym i 
technologicznym pozostają wypracowane wtedy metody wytopu żelaza. Na terenach Polski, 
w regionie świętokrzyskim (Nowa Słupia) odnaleziono świadectwa działalności ośrodka 
„hutniczego” datowanego na okres I – V wieku po Chrystusie. 

 Ryc. 161, 162, 163. Biżuteria epoki brązu. Od lewej: „skarby” z Aliseda (Hiszpania); klejnot egipski;  
                                  „skarby” z Carambolo (Hiszpania). Fotografie skopiowane z INTENETU 

Ryc. 164, 165, 166, 167. Epoka żelaza. Od lewej: zestaw narzędzi i ozdób żelaznych; odtworzone 
eksperymentalnie dymarki do wytopu żelaza w Nowej Słupi (woj. świętokrzyskie), ośrodek hutniczy 

 z ok. I – V wieku po Chr. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 168. Ideogram (schemat) powstawania cywilizacji i kultur światowych (kompilacja literaturowa na schemacie 

[z:] Antiche civiltà viste dal cielo, wydaw. ideaLibri, Rimini 2002, s. 16 - 17) 
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Rozdział III 
 

STARSZE KULTURY STAROŻYTNE 
(przed europejskie) 

 
1. Krystalizowanie kultur starożytnych (historycznych) 

W fazie rozwiniętej i końcowej epoki neolitu, już od około 5 tysięcy lat przed Chrystusem 
stopniowo pojawiały się sygnały kulturowego przechodzenia ludzkości do wczesnej 
starożytności, uznawanej powszechnie za najstarszą epokę historyczną. Te długotrwałe 
procesy, w sensie terytorialnym krystalizowały się w obszarach Bliskiego Wschodu, głównie w 
Azji południowo-zachodniej, w tym w dorzeczach Eufratu i Tygrysu (Mezopotamia) i dalej na 
Dalekim Wschodzie, zwłaszcza w dolinie Indusu (dzisiejszy Pakistan oraz Indie i Afganistan) 
oraz dolinach chińskich rzek: Jangcy i Huang He. Równolegle rozkwitała cywilizacja i kultura 
doliny Nilu (Egipt starożytny). Stopniowo na znaczeniu zyskiwały bezpośrednie obszary 
basenu Morza Egejskiego (Knossos, Mykeny) kształtując zaczątki kultury wprost europejskiej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1, 2, 3, 4, 5. Centra cywilizacyjne wczesnej starożytności związane z dolinami rzek. Z lewej: 
mapa ich rozmieszczenia; z prawej: symbole (ikony) dziedzictwa Mezopotamii, doliny Indusu, Egiptu, 

Chin. Mapa i fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Cywilizacyjnym punktem zwrotnym stało się wynalezienie przez człowieka pisma, co 

nastąpiło w porównywalnym czasie, w kilku regionach Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz w 

Afryce północno-wschodniej (Egipt), patrz: ryc. 6, 7. Sporządzanie zapisków rejestrujących 

realia życiowe budowało stale powiększające się zasoby dokumentów epok minionych 

stanowiących fundament nowoczesnych badań historiograficznych. Równocześnie stworzyło 

całkowicie nowe jakości: rozwoju intelektualnego i artystycznego w postaci możliwości 

utrwalania ulotnych twórczych myśli, ale i praktycznych działań w ramach kontaktów 

handlowych oraz wzajemnego przekazywania rozmaitych doświadczeń życiowych. Przyjmuje 

się, że przełom ten nastąpił około 3 tysiące lat przed Chrystusem, a być może wcześniej, nawet 

5 – 4 tys. lat przed Chr. Z całą pewnością około 2 tys. lat przed Chr. wszystkie wymienione tu 

centra cywilizacyjne wczesnej starożytności (ryc. 1 - 5) wraz z obszarami basenu Morza 

Egejskiego miały wykształcone własne, zróżnicowane w ramach regionów, formy pisma. 

      Ryc. 6, 7. Ośrodki rozwoju pisma w obszarach Eurazji, stan na około 2 tys. lat przed Chr. 
                  Oznaczone na mapach skopiowanych z INTERNETU, opr. A. Mitkowska 
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Te najstarsze, w pełni już rozwinięte kultury związane były z intensywniejszym 
osadnictwem formującym się w żyznych dolinach wielkich rzek. Podstawę bytowania stanowiła 
oczywiście produkcja rolna wykorzystująca życiodajne właściwości tych lokalnych koryt 
wodnych. Konsekwentnie doskonalono systemy stabilnego bytowania grup plemiennych. Te 
zmierzały do kształtowania ośrodków władzy o charakterze religijno-państwowym, wiązanych 
z dojrzalszymi organizmami miejskimi, tworzącymi początki prawdziwej, profesjonalnej 
kompozycji urbanistycznej. Dynamicznie rozwijały się wyraziste społeczeństwa, w których 
pojawiało się zróżnicowanie klasowe. Przyjmuje się, że już w 4 tysiącleciu przed Chrystusem, 
na Bliskim Wschodzie postępujące zależności pomiędzy członkami społeczności i pomiędzy 
całymi osadami doprowadziły do kształtowania się pierwszych „miast-państw” zależnych od 
władzy królewskiej. 

Następował rozwój techniczny, zrazu związany głównie z technikami irygacyjnymi, a 
także metalurgicznymi i budowlanymi. Na znaczeniu zyskiwały kontakty handlowe 
wymuszające kształtowanie centrów miejskich pośredniczących w tychże kontaktach. 
Gigantyczny zwrot cywilizacyjny stwarzał podatny grunt dla stałego manifestowania licznych 
przejawów geniuszu artystycznego człowieka (architektura, rzeźba kamienna, freski, 
ceramika, sztuka ogrodowa). Powtórzmy, że zasygnalizowane tu zjawiska kulturowe 
ukształtowały centrum rozwoju cywilizacyjnego zlokalizowanego na styku terytoriów Azji 
południowo-zachodniej, Afryki północno-wschodniej i południowo-wschodnich krańców 
Europy. Równocześnie powstały i rozwijały się odrębne centra cywilizacyjne i artystyczne Azji 
środkowo-południowej i środkowo-wschodniej (ryc. 8; tabl. I, II). 

   Ryc. 8. Ludy cywilizacji starożytnej  Eurazji i Afryki północnej w 2 tysiącleciu przed Chrystusem. 
  Mapa skopiowana [z:]  Atlas historyczny świata, PP Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa  

Wrocław 1994, opr. mapy J. Wolski, s. 9 
 

  Tabl. I, II. Z lewej: zestaw ważniejszych wczesnych kultur rolnych starożytności na terenach Eurazji; z prawej: 
  starożytne zaczątki kultur europejskich. Opr. A. Mitkowska 
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Tradycyjnie badania w zakresie kształtowania początków naszej, europejskiej 
cywilizacji skupiają się wokół kulturowych zjawisk Bliskiego Wschodu, a więc 
charakterystycznej części kontynentu azjatyckiego oraz Afryki północno-wschodniej, ze 
szczególnym uwzględnieniem kultur Mezopotamii i Egiptu. Biorąc jednak pod uwagę 
rozważania dotyczące epok prehistorycznych, w których Europę i Azję traktuje się zazwyczaj 
jako wspólny „habitat Eurazji” przegląd kultur starożytnych rozpoczniemy od terenów Azji 
wschodniej i środkowo-południowej, ze wskazaniem charakterystycznych osiągnięć chińskich 
i doliny Indusu. 

 
2. Daleko wschodnie cywilizacje i kultury azjatyckie 

 
CHINY 

  
Starożytna daleko wschodnia cywilizacja chińska narodziła się i rozkwitała na 

terytoriach doliny Żółtej Rzeki (Huáng Hé) przepływającej przez Wyżynę Tybetańską i Nizinę 
Chińską. Tu sprzyjające warunki klimatyczne doprowadziły około 5 tys. lat przed Chr. do 
rozwoju pierwotnych wspólnot rolniczych, zaliczanych do epoki neolitu. Dopiero około 1550 
roku przed Chr. wyłoniła się dynastia Szang inicjując  rozwój cywilizacyjny o dojrzałych i 
wyraziście określonych cechach. Wiadomo, że w tej epoce rozpowszechnione już było 
posługiwanie się pismem, którego znaki stosowane są w Chinach do dzisiaj. Najstarsze źródła 
pisane wraz z niedawnymi odkryciami archeologicznymi wskazują na istnienie w tamtym 
czasie ośrodków osadniczych, w którym rozwijała się ceramika, wyroby z brązu, a nade 
wszystko sztuka grobowa. Pod panowaniem dynastii Szang, a od 1027 roku przed Chr. 
dynastii Czou funkcjonowało królestwo składające się z państw feudalnych. Dwór królewski 
stanowił centrum kulturalne, w którym rozwijały się liczne szkoły filozoficzne. Ostatecznie w 
ramach długotrwałych niepokojów politycznych wykrystalizowało się cesarstwo chińskie 
zarządzane przez dynastię Cin (Qin), a to od około 221 roku przed Chr. Pod jej panowaniem 
nastąpił intensywniejszy rozwój architektury pałacowej. Podjęto także budowę wielko 
przestrzennego systemu fortyfikacji zwanego Wielkim Murem (Chińskim). 

Ryc. 9, 10, 11. System fortyfikacji starożytnego cesarstwa chińskiego, tzw. Wielki Mur. Z lewej: schemat 
terytorialnego rozmieszczenia fortyfikacji z rozbiciem na okresy  budowy; z prawej współczesne zdjęcia Muru. 

Mapa i fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Szczególnie spektakularnym dziełem dynastii Cin (Qin) pozostaje słynna „terakotowa 

armia” związana z grobowcem pierwszego cesarza noszącego imię Cin-Szy-huang-ti, 
składająca się z 7500 rzeźb naturalnej wielkości przedstawiających żołnierzy rozmaitych 
formacji. W 206 roku przed Chr. nastąpiło przejęcie władzy przez dynastę Han. Pod jej 
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panowaniem w Chinach powstawała drewniana architektura pałacowa. Stosowanie 
materiałów trwałych ograniczano do budowli grobowych. Rosnący dobrobyt cesarstwa 
związany był z kontaktami handlowymi, a jedwab chiński docierał nawet na rynki Cesarstwa 
Rzymskiego. Rządy dynastii Han na trwałe zapisały się jako „złota epoka” chińskiej kultury. 

Ryc. 12, 13, 14, 15.  Fragmenty figur „terakotowej armii”, starożytne cesarstwo chińskie, dynastia Cin. 
 Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 16, 17, 18, 19. Cesarstwo chińskie dynastii Han. Od lewej: mapa cesarstwa;  figurka z brązu; ceramiczny  
 model architektury pałacowej; figurka ceramiczna w tradycyjnym stroju chińskim. Mapa i  fotografie  

skopiowane z INTERNETU 
 

KULTURA DOLINY INDUSU 
(MIASTO MOHENJO DARO i inne MIASTA REGIONU) 

Ryc. 20, 21, 22, 23, 24. Charakterystyczne postaci krajobrazów doliny Indusu (Pakistan, Afganistan, Indie). 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W azjatyckim obszarze subkontynentu indyjskiego, w dolinie i dorzeczu rzeki Indus 

rozwinęła się najrozleglejsza terytorialnie cywilizacja wczesno starożytna, stanowiąc jedną z 
czterech równolegle kształtujących się, tj. Mezopotamii, Egiptu i Chin (patrz: ryc. 25). Znana 
jest w literaturze przedmiotu pod nazwami: kultury Indusu, cywilizacji Indusu-Saraswati, kultury 
harappańskiej, kultury Mohendżo-Daro. Potwierdzone są świadectwa nasilającej się w tym 
obszarze aktywności rolniczej datowanej na co najmniej 7 tys. lat przed Chr. (neolit), a 
rozkwitającej od 4 tys. lat przed Chr. Ekonomiczne osiągnięcia rolnictwa stworzyły dogodne 
warunki dla uformowania w tym regionie dojrzałej cywilizacji miejskiej, głównie w okresie ok. 
2600 - 1900 przed Chr. Choć kultura ta do dzisiaj pozostaje stosunkowo mało rozpoznana, to 
liczne znaleziska archeologiczne potwierdzają jej historyczną rangę dla twórczych dokonań 
Eurazji. Wiadomo, że ludność Indusu posługiwała się pismem, o czym świadczą odnajdywane 
na: pieczęciach, glinianych tabliczkach i innych fragmentach ceramiki, terakoty, fajansu, 
kamienia – skomplikowane znaki graficzne. Niektórzy badacze wiążą je z wzorcami pisma 
sumeryjskiego (Mezopotamia), a nawet z hieroglifami egipskimi. Wydaje się jednak, że zapiski 
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te stanowiły własny, oryginalny zestaw symboli  stosowanych w inskrypcjach doliny Indusu, 
odpowiednich dla właściwości używanego tam języka mówionego.  

 Ryc. 25, 26, 27. Dolina Indusu w kontekście pozostałych ośrodków państwowych wczesnej starożytności:  
Mezopotamii, Egiptu i Chin. Na mapie głównej kolorem niebieskim oznaczono znaczące kultury wczesnej   

starożytności, w których wykształciły się struktury państwowe; kolorem pomarańczowym zaznaczono obszary  
 intensywniejszych kultur rolnych. Z prawej umieszczono poglądowe mapki terytoriów  występowania świadectw  

archeologicznych kultury doliny Indusu. Mapy skopiowane z INTERNETU 

 
Mieszkańcy regionu utrzymywali liczne kontakty handlowe z różnymi rejonami Azji 

Środkowej, a nade wszystko z krainą Sumeru (Mezopotamia), co prowadziło także do 
wzajemnej wymiany doświadczeń technicznych i artystycznych. Wydaje się więc, że we 
wczesnej epoce starożytnej terytoria doliny i dorzecza Indusu bardziej związane były z 
ośrodkami Bliskiego niż Dalekiego Wschodu. Osiągnięciami cywilizacyjnymi włączały się w 
ciąg kulturowy kształtowania podwalin świata europejskiego. Na terytoriach chińskich 
budowano natomiast podstawy pełnej, „wschodniej” kulturowej odrębności w stosunku do 
późniejszej Europy Zachodniej.  

   Ryc. 28, 29, 30, 31, 32. Archeologiczne świadectwa pisma doliny Indusu. 
   Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Z punktu widzenia kształtowania krajobrazów komponowanych (kulturowych) rangę 

fundamentalną zyskały osiągnięcia cywilizacji Indusu związane z budową kompleksów 
osadniczych o charakterze miejskim.  Przypomnijmy w tym miejscu, że w ramach definicji 
urbanistycznych, za obiekty takie uznawane są zespoły zabudowań mieszkalnych z mocno 
rozwiniętymi przestrzeniami (wnętrzami) publicznymi i z obszarami przeznaczonymi dla 
różnych form użytkowania, powiązanymi komunikacyjnie w swych wyodrębnionych 
funkcjonalnie częściach. 

Na początku trzeciej dekady XX wieku, w latach 1921 – 1927, na terenach dzisiejszego 
Pakistanu, angielskie misje archeologiczne odnalazły znakomicie zachowane relikty miejskiej 
zabudowy Mohendżo Daro (Mohenjo Daro) i Harappy, również Kalibangan’u, a także ośrodka 
portowego w Lothal. Miasta te wraz z setką mniejszych osad oraz licznymi  skupiskami 
wiejskimi stanowiącymi wyspecjalizowane centra rzemiosła i produkcji rolnej, objęły całe 
terytorium rozkwitającego „imperium” stając się najstarszym świadectwem myślenia 
kategoriami planowania terytorialno-gospodarczego (dzisiejsze planowanie przestrzenne). 
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Ryc. 33, 34. Miasta Indusu. Z lewej: mapa z oznaczeniem ważniejszych ośrodków miejskich oraz kierunkami 
kontaktów handlowych. Z prawej: schematy rozplanowania kompleksów osadniczych Mohendżo Daro 

i Harappy. Mapa i plany skopiowane z INTERNETU (hasło: città di Mohenjo daro) 

 

Ryc. 35, 36. „Imperium” Indusu. Z lewej: mapa terytorialnego nasycenia obiektami miejskimi. Z prawej: układ  
     planistyczny struktury miejskiej Mohendżo Daro w kontekście skomplikowanego ukształtowania terenu. 

    Mapa i plan skopiowane z INTERNETU (hasło: Mohenjo daro, scavi archeologici) 

  Ryc. 37, 38, 39. Miasto Harappa. Wykopaliska archeologiczne ze świadectwami zabudowy miejskiej 
o układzie ortogonalnym. Fotografie skopiowane z INTERNETU (hasło: città di Harappa) 
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Wspomniane odkrycia archeologiczne wskazały na rozwój cywilizacji Indusu w okresie 
całkowicie porównywalnym z Mezopotamią i Egiptem. Co więcej, to właśnie Mohendżo Daro, 
datowane na ok. (3300) 2400 – 1700 lat  przed Chr., uznano za najstarszy w dziejach ludzkości 
przykład metodycznej, w pełni miejskiej zabudowy, nazywanej czasem „protomiejską”. 
Wszystkie ważniejsze ośrodki Indusu rozplanowano z wyraźnie zarysowanym ładem 
kompozycyjnym. Najwięcej informacji posiadamy dla Mohendżo Daro („Góry Zmarłych”). Jego 
układ planistyczny jawi się jako formalnie perfekcyjny (ryc. 36, 40). Spoglądając na tę strukturę 
przestrzenną nawet przez pryzmat najwybitniejszych osiągnięć urbanistyki grecko-rzymskiej, 
średniowiecza, renesansu i baroku, uznać trzeba jej kompletność i doskonałość. Obszary 
zwartej zabudowy rozmierzono w skomplikowanej sytuacji terenowej, zestawiając 
poszczególne bloki mieszkalne w większe jednostki (kwartały zabudowy). Całość 
podporządkowano liniom regulacyjnym prostokreślnym i prostopadłym, zmierzając do układu 
proto „szachownicowego”, założonego na wyrazistym ortogonalnym ruszcie (siatce). 
Starannie uformowano kwadratowe (i prostokątne) wnętrza placowe o charakterze 
ogólnodostępnym (publicznym). Wytyczono wiele traktów komunikacyjnych o zróżnicowanych 
szerokościach, budując hierarchię tych powiązań. Powstał więc ciąg komunikacyjny naczelny 
oraz kilka pomocniczych oraz wiele powiązań lokalnych (kameralnych). Główna, najszersza 
(ok. 10 m) arteria dzieliła obszar na dwie części: miasto górne po stronie zachodniej, często 
nazywane „cytadelą” (a przez badaczy angielskich „akropolem”) i miasto dolne (właściwe) na 
wschód od tego komunikacyjnego „korytarza”. To z kolei posiadało drobniejsze pasma 
zabudowy. Prostopadły szkielet kompozycji (kanwa planistyczna) podlegał delikatnym 
deformacjom, w tym odchyleniom od linii prostych i kątów prostych, w ramach wpisywania 
siatki ulic miejskich w zastane ukształtowanie terenu. Dzięki temu zabiegowi, pozornie sztywny 
i schematyczny układ zyskał pełne wdzięku zmiękczenia, szczególnie widoczne w 
zewnętrznym obrysie zwartej zabudowy, nieregularnym i z licznymi uskokami. 

Ryc. 40, 41, 42. Mohendżo Daro. Z lewej: układ planistyczny fragmentu zabudowy miejskiej odtworzony na 
podstawie reliktów terenowych, [za:] A.E.J. Morris (History of Urban Form). Pośrodku i z prawej: wykopaliska 
(strefy) archeologiczne. Plan i fotografia (ryc. 42) skopiowane z INTERNETU (hasło: città di Mohenjo daro); 

fot. 41 [z:] Ilustrowana historia świata, t. 2, Od 2350 do 1800 roku p.n.e., wydaw. Hachette Livre Polska, 
Warszawa 2005, s. 14 

 
Ocenia się, że liczba ludności osiągnęła w mieście około 40000, a może nawet 70000, 

a zabudową objęto powierzchnię około 250 ha. Obie części struktury przestrzennej otoczono 
odrębnymi potężnymi murami chroniącymi tereny mieszkalne przed wodami często 
wylewającego Indusu. W ramach przeciwdziałania temu zagrożeniu osadę zlokalizowano w 
znacznej odległości od koryta rzecznego oraz na szczycie wzniesienia pozostającego 
zazwyczaj poza zasięgiem fali powodziowej.  

Wysoce złożony i skomplikowany układ planistyczny stanowił odzwierciedlenie 
różnorakich przeznaczeń funkcjonalnych. Liczne artefakty znalezione w strefie miejskiej, takie 
jak: statuetki, ozdobna ceramika, biżuteria, potwierdzają istnienie uprzywilejowanej, zamożnej 
klasy mieszkańców. Niektóre kwartały zabudowy przeznaczone były dla elit społecznych, z 
zabudowaniami o charakterze „rezydencjonalnym”, inne dla biedoty. Wyróżnikiem całości 
kompozycji pozostawała nadzwyczajna, ortogonalna regularność zabudowy. Wspomniane już 
„kwartały” urbanistyczne (bloki zabudowy) uzyskiwały narysy prostokątne o wymiarach około 
390 na 250 metrów i przylegały do głównych traktów komunikacyjnych. Wypełniane były 
poszczególnymi, wieloizbowymi domostwami o zróżnicowanych wielkościach. W strefie 
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archeologicznej zidentyfikowano około 300 domostw. Poszczególne budynki, często dwu 
kondygnacyjne, kryte były dachami, posiadały tarasy, a także wewnętrzne dziedzińce, a ich 
ściany zwrócone ku „ulicom” pozbawione były okien dla izolowania się od zgiełku życia 
publicznego. Do wznoszenia budowli stosowano elementy drewniane, bloki kamienne, a nade 
wszystko wypalaną w piecach ogrzewanych drewnem, cegłę o wymiarach 7 x 14 x 28 cm, a 
więc zbliżoną do dzisiaj stosowanej (obecnie w Polsce są to wymiary: 6,5 x 12 x 25 cm). 

        Ryc. 43, 44, 45, 46, 47. Wykopaliska archeologiczne w Mohendżo Daro z widocznym układem bloków   
          (kwartałów) zabudowy, ulic oraz struktury murów ceglanych. Fotografie skopiowane z INTERNETU  

    (hasło: arte di Mohenjo daro) 
  

Zadziwiającym pozostaje profesjonalnie rozbudowany system wodno-kanalizacyjny. 
Każdy dom posiadał dostęp do ujęcia wody oraz z najwyższą starannością wykonane 
„rynsztoki”, tj.  kanały, wykorzystujące różnice terenowe dla odprowadzania na zewnątrz 
miasta ścieków i nieczystości, a poprowadzone wzdłuż traktów komunikacyjnych (ulic). Co 
więcej, w większości wnętrz mieszkalnych znajdowały się łazienki i toalety, stanowiąc 
świadectwo dbałości o higienę osobistą. Zaawansowane technologie hydrotechniczne 
dotyczyły zarówno wspomnianych rozwiązań kameralnych, stosowanych wewnątrz domostw 
jak i systemów publicznej kanalizacji i miejskich urządzeń wodnych (łaźni), ale także 
przedsięwzięć o charakterze „przemysłowym”, takich jak znaleziony w Lothal ogromny 
sztuczny zbiornik pełniący prawdopodobnie funkcję doku portowego. Z perspektywy standardu 
życia sprzed blisko 5 tys. lat osiągniętego w Mohendżo Daro oraz  innych miastach kultury 
Indusu, sytuacja dzisiejszej Polski jawi się jako dramatyczna, gdyż ciągle mamy wiele 
gospodarstw domowych pozbawionych dostępu do bieżącej wody i do instalacji 
kanalizacyjnych. 

   Ryc. 48, 49, 50, 51, 52. Archeologiczne ślady urządzeń hydrotechnicznych w miastach Indusu. 
Od lewej: rynsztoki uliczne w Mohendżo Daro (ryc. 48, 49, 50);  ceglana struktura łazienki domu w Lothal  

   (ryc. 51); ceglane rynsztoki w Lothal. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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W ramach programu funkcjonalnego całego organizmu miejskiego na szczególne 
podkreślenie zasługują specyficzne obiekty o charakterze budowli i urządzeń „użyteczności 
publicznej”, potwierdzające zasadność typologicznego klasyfikowania Mohendżo Daro jako 
kompleksu osadniczego o charakterze w pełni miejskim. Wśród obiektów tej kategorii, 
zidentyfikowanych przez archeologów pod względem ich funkcji,  na plan pierwszy wysuwa 
się górująca nad całością zabudowy „cytadela” (występująca także w innych miastach Indusu). 
Nadano jej zarówno treściowo jak i funkcjonalnie i kompozycyjnie rangę dominującą, a jej 
sylweta stała się wyrazistym „znakiem” krajobrazowym. W jej obszarze powstała rezydencja 
wodza, wzniesiona na sztucznie uformowanym ceglanym pagórku (kopcu). Obiekt posiadał 
wysokie mury, jedno wejście, a wszystkie okna wychodziły na wewnętrzny dziedziniec.  

Ryc. 53, 54, 55, 56. „Cytadela” w Mohendżo Daro jako dominanta panoramy miejskiej (znak w krajobrazie). 
 Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

W obrębie „cytadeli” urządzono „Wielką Łaźnię” w postaci kompleksu 
architektonicznego składającego się w wielu komnat i ośmiu łazienek rozmieszczonych wokół 
otwartego basenu ze stromo pochylonym dnem, o wymiarach  14 x 9 metrów i głębokości 2,5 
metra, ze schodkami ułatwiającymi wejście do niego. Wodę doprowadzano z pobliskiej 
ceglanej studni i ogrzewano ją w specjalnie urządzonej tu „parni”. W zachodniej części 
„cytadeli” zbudowano „Wielki Spichlerz” z magazynami rozmieszczonymi na platformie o 
rozmiarach 50 x 20 m, uformowanej z bloków z kanałami wentylacyjnymi zapewniającymi 
właściwa cyrkulacje powietrza. Na południe od „cytadeli” powstał „Dom Zgromadzeń” z salą o 
pow. 730 m² i towarzyszącą jej komnatą reprezentacyjną. Całość budowli przykryto dachem 
wspierającym się na 29 drewnianych słupach, ustawionych w czterech rzędach. 

     Ryc. 57, 58, 59, 60, 61. „Wielka Łaźnia” w Mohendżo Daro, wykopaliska archeologiczne. 
  Fotografie skopiowane z INTERNETU 

  Ryc. 62, 63, 64, 65, 66. Przykłady wyrobów artystycznych kultury Indusu (figurki i biżuteria) znalezione 
   w Mohendżo Daro (ryc. 62, 64, 65) i w Harappa (ryc. 63, 66). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Miasto było wielokrotnie niszczone i odbudowywane wedle wcześniejszych 

schematów. Ostatecznie uległo zagładzie, w gwałtownych i niewyjaśnionych okolicznościach 
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około 1700 (1200) lat przed Chr. O nadzwyczajnych przyczynach zniszczenia świadczą licznie 
znalezione przez archeologów szkielety ludzkie ułożone w dynamicznych i niespokojnych 
pozach, w których stwierdzono wysoki stopień radioaktywności. Przypuszcza się, że  pojawiła 
się tu nagła katastrofa typu potop, uderzenie meteorytu, a czy nawet niewyjaśnionego 
pochodzenia eksplozja nuklearna. 

Ryc. 67, 68, 69, 70. Mohendżo Daro jako cmentarzysko ofiar gwałtownego kataklizmu (wybuchu 
      Jądrowego ?). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

W konkluzji tego fragmentu rozważań stwierdzić należy, że w Mohendżo Daro mamy 
niemal wszystkie komponenty i sposoby kształtowania ich wzajemnych relacji przestrzennych, 
właściwe dojrzałym strukturom urbanistycznym późniejszych kultur: Mezopotamii, greckiej i 
rzymskiej. Brak jedynie wyraźnie wyodrębnionej strefy produkcyjnej (być może jeszcze jej nie 
znaleziono) oraz terenów zieleni celowo urządzanej (ogrodów). Charakterystyczne jest też 
zrezygnowanie z włączenia w układ planistyczny miasta koryta rzeki, na rzecz wyraźnego 
odsunięcia się, wręcz odizolowania od niej. Sam obiekt, ciągle słabo znany, jawi się w istocie 
jako fundamentalny dla rozwoju przyszłych cywilizacji i kultur miejskich. 

Zachowane w terenie relikty świadczą dobitnie, że mamy do czynienia z faktycznym 
początkiem urbanistyki dojrzałej, operującej ładem geometrycznym i ortogonalnym 
(szachownicowym), zintegrowanym perfekcyjnie ze skomplikowanym ukształtowaniem terenu. 
To tu zastosowano twórczą postawę, charakterystyczną dla urbanistyki greckiej, a w kulturze 
rzymskiej nazwanej genius loci. Co więcej, poszczególne obiekty architektoniczne i wysoce 
wyspecjalizowane urządzenia techniczne, głównie hydrauliczne dały ludzkości archetypy 
takich form jak: perystyl grecki, sztuczne góry i kopce Mezopotamii, piramidy Egiptu, 
kompleksy rezydencjonalne Mezopotamii i Egiptu, term rzymskich. Pojawiła się nawet 
kategoria krajobrazu komponowanego („budowanego”) w postaci dominanty urbanistycznej i 
znaku w krajobrazie otwartym. Zważywszy na archeologicznie udokumentowane kontakty 
kultury Indusu z Mezopotamią oraz późniejszą (IV wiek przed Chr.) ekspansję Aleksandra 
Macedońskiego na Wschód, aż po dolinę Indusu, można chyba zaryzykować przypuszczenie 
o fundamentalnym znaczeniu urbanistycznych dokonań Mohendżo Daro dla krystalizowania, 
a przynajmniej współtworzenia wraz z Mezopotamią, podwalin sztuki budowy miast Bliskiego 
Wschodu i dalej na zachód: Grecji i Rzymu stanowiących kolebkę cywilizacji i kultury Europy 
Zachodniej. 

 
 

 

 

 

 
Ryc. 71. Terytorialny zasięg 
Imperium Aleksandra 
Macedońskiego, obejmujący 
dolinę Indusu  
w latach 334 - 323 przed Chr. 
Mapa skopiowana  
z INTERNETU 
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3. Kultura starożytnej Mezopotamii (i krajów sąsiednich) 
(rozwój cywilizacyjny i polityczny oraz  

nurty artystyczne, architektoniczno-urbanistyczne i krajobrazowe) 
 

W nowoczesnej historiografii Eurazji i całego świata utrwalił się pogląd, że terytorium 
dorzeczy („dwurzecza” lub „międzyrzecza”) Eufratu i Tygrysu określane ogólnie mianem 
MEZOPOTAMII stanowi najdawniejsze centrum rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. I choć 
współcześnie klasyfikowany jest jako region Bliskiego Wschodu (Irak, częściowo także Syria, 
Kuwejt, Iran, Turcja), zdominowany przez kulturę arabską  i religię islamu, to osiągnięcia 
intelektualne starożytnych ludów zamieszkujących te tereny stworzyły podwaliny dla 
późniejszych dokonań świata Zachodniego, tj. europejskiego.  Co więcej to tu, w północnych 
rejonach obszaru, lub w południowych - a konkretnie w dzisiejszej Zatoce Perskiej dopatrujemy 
się domniemanej lokalizacji Raju Biblijnego, fundamentalnego dla tradycji religijnych judaizmu 
i chrześcijaństwa. Północna część, górzysta, nazywana jest Górną Mezopotamią, a część 
południowa, nizinna i bagnista określana jest mianem Dolnej Mezopotamii. 

Ryc. 72, 73. Poglądowe mapy terytoriów Mezopotamii. Ilustracje skopiowane z INTERNETU. Na ryc.72 
schematycznie zaznaczono sytuację etniczną i polityczną regionu, [wg:] J. Wolski, [w:] Atlas historyczny…, 1994, 

op. cit., s. 8 („Mezopotamia. Ruchy etniczne…”) 

 
Krainy te, zasiedlone już w paleolicie i intensywniej w neolicie, stanowiły mocno 

rozbudowaną mozaikę etniczną (tradycja „Wieży Babel”) i złożoną strukturę rywalizujących ze 
sobą państewek zmierzających do uzyskania dominacji politycznej nad regionem. Trwałe 
ślady swej aktywności cywilizacyjnej, kulturalnej i politycznej pozostawili tu Sumerowie (od 5 
-go lub 4 -go tysiąclecia przed Chr. zasiedlający południowe obszary), ludy semickie: 
Akadowie (Akadyjczycy, od 3 -go tysiąclecia przed Chr., żyjący w części centralnej), Amoryci 
(od końca  3 -go tysiąclecia przed Chr.), Gutejczycy (Gutejowie, od pocz. 2 –go tysiąclecia 
przed Chr.), Aramejczycy, Kasyci, Elamici (od poł. 2 –go tysiąclecia przed Chr.), 
Asyryjczycy (od IX w. przed Chr., zajmujący tereny górzystej północy), Chaldejczycy (w VII 
– VI w. przed Chr.). W okresie od XVII – XII wieku przed Chr. rejony północnej Mezopotamii 
objęli swymi wpływami indoeuropejscy Hetyci, zasiedlający głównie Anatolię.  

Najogólniej, cywilizację i osiągnięcia kulturowe starożytnej Mezopotamii rozważa się w 
przedziale czasowym od około 3500 do 400 lat przed Chrystusem, z rozbiciem na główne 
okresy polityczne sprowadzające się do: 1. cywilizacji sumeryjskich „miast-państw” [(3500) 
3200 – 2350 (1900) przed Chr.]; 2. monarchii babilońskiej (2200 – 1700 przed Chr.);  3. okresu 
asyryjsko-babilońskiego i asyryjskiego (900 – 600 przed Chr.); 4. perskiego  imperium 
Achemenidów (539 - 331 przed Chr.). Poczynając od IV wieku przed Chr. starożytna 
Mezopotamia znalazła się pod wpływami hellenistycznymi, włączana kolejno w imperium 
Aleksandra Wielkiego (331 – 312 przed Chr., patrz ryc.  71) oraz imperium Seleucydów (312 
– 141 przed Chr.). Następnie przejęta przez imperium Partów (ok. 141 przed Chr. – 224 po 
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Chr.), a później imperium Sasanidów (224 – 652), od II wieku wcielana była okresowo w strefę 
terytorialnego zasięgu Imperium Rzymskiego.  

Ryc. 74, 75. Terytoria Mezopotamii. Z lewej: ważniejsze państewka aramejskie i nowohetyckie w latach ok. 1000 
– 800 przed Chr.; z prawej: Imperium Rzymskie w II wieku po Chr. obejmujące swym zasięgiem rejony  

starożytnej Mezopotamii. Mapy skopiowane z INTERNETU 

Wiedzę o osiągnięciach kultury  Mezopotamii czerpiemy głównie ze znalezisk 
archeologicznych, stale powiększanych trwającymi tam ciągle badaniami  terenowymi. 
Znaczenie fundamentalne mają przekazy pisane, głównie w postaci zapisków wykonywanych 
na glinianych tabliczkach lub rytych w kamieniu, kości słoniowej i metalu. Stosowane tam 
pismo klinowe uznawane jest za najstarsze, w pełni rozwinięte w dziejach ludzkości, a jego 
wynalezienie przypisuje się Sumerom, z datowaniem na koniec 4 tysiąclecia przed Chr. To 
początkowe pismo piktograficzne (znaki, rysunki) ewoluowało stopniowo aż do uzyskania 
zapisów fonetycznych i sylabowych. 

Ryc. 76, 77, 78, 79. Tabliczki z pismem klinowym z rejonów Mezopotamii. Fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

  
Dokonania cywilizacyjne omawianego regionu stworzyły podwaliny rozwoju 

intelektualnego, technicznego i artystycznego całej ludzkości. Niektóre osiągnięcia tamtego 
okresu, takie jak: organizacja państwowości, cegła, systemy konstrukcyjne, modele 
kompozycji architektonicznych z rozróżnieniem na obiekty sakralne i świeckie (pałace)  
zdobnictwo architektoniczne, struktury urbanistyczne, kształtowanie parków i ogrodów 
rezydencjonalnych - w nieco zmodyfikowanych formach do dziś są stosowane, nie tracąc swej 
rangi twórczej i użytkowej. Z krajobrazowego punktu widzenia szczególne znaczenie zyskały 
koncepcje i realizacje budowania ładu przestrzennego, m.in. poprzez powszechnie stosowane 
kopce ziemne i sztuczne góry (zikkuraty), wielko powierzchniowe tereny parkowe, hetyckie 
systemy fortyfikacji (cytadel), a nade wszystko kształtowanie krajobrazów miejskich z 
zastosowaniem wyrazistych, umiarowych modułów urbanistycznych oraz tworzenie stref 
sacrum krajobrazowego. W ramach złożoności sytuacji etnicznej i następujących przemian 
politycznych, osiągnięcia artystyczne Mezopotamii rozpatrywane są z wyodrębnianiem sztuki: 
sumeryjskiej i akadyjskiej, babilońskiej, asyryjskiej, „nowo babilońskiej”, perskiej.     
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TECHNIKA, MATERIAŁY, KONSTRUKCJE 
 
Z uwarunkowań klimatycznych równinna kraina pomiędzy  Eufratem i Tygrysem 

pozostawała obszarem trudnym do zasiedlenia. Jednakże już około 5 tysiąclecia przed 
Chrystusem skolonizowana została przez ludność rolniczą przybywającą tu z okolicznych 
wyżyn. Budowa wysoko zaawansowanych systemów irygacyjnych doprowadziła wkrótce do 
użyźnienia ziemi i jej zagospodarowania.  To tu stopniowo, głównie za sprawą ludów 
sumeryjskich, następowała prawdziwa rewolucja cywilizacyjna  polegająca na kształtowaniu  
środowiska miejskiego i na budowaniu zrębów rozwiniętej państwowości, w tym kształtowania 
„miast-państw”. Przyjmuje się, że na terytoriach Mezopotamii (ta grecka nazwa oznacza 
„ziemię między dwiema rzekami”) rozpowszechniało się stosowanie koła, ok. 3500 przed Chr. 
wynaleziono koło garncarskie, a wkrótce (ok.  3250 przed Chr.) pojawiły się najstarsze wozy 
konne, a także rydwany czyli wozy bojowe. 

Ryc. 80, 81, 82. Wozy konne stosowane w Mezopotamii. Od lewej: wozy sumeryjskie (ok. 4 i 3 tys. lat 
przed Chr.; na ryc. 81 wóz bojowy); z prawej: asyryjski rydwan z VIII w. przed Chr. Ilustracje skopiowane z 

INTERNETU 
 
W zakresie działalności budowlanej już w 4 tysiącleciu przed Chr. Sumerowie zaczęli 

masowo wytwarzać najstarszy prefabrykat (być może sporadycznie występujący już w 
neolicie), do dziś powszechnie stosowany, tj. niewielkie prostopadłościenne bloczki z gliny, 
suszonej w cieniu i na słońcu w postaci ręcznie formowanej cegły stanowiącej podstawowy 
materiał dla wznoszenia budowli takich jak: fortyfikacje, pałace, świątynie (zikkuraty) i inne 
obiekty zabudowy miejskiej. Znacznie później, prawdopodobnie dopiero około VIII wieku przed 
Chr. Asyryjczycy i Babilończycy zastosowali technikę wypalania cegieł i ich glazurowania. 

Ryc. 83, 84, 85, 86, 87, 88. Mury ceglane Sumerów i Babilonu. Ryc. 83, 86 – zikkurat z Ur; ryc. 84 – pilastry  
w Ur; ryc. 85 – łuk ceglany z Ur; ryc. 87 – mury ceglane miasta Girsu; ryc. 88 – kolorowany i glazurowany  

relief architektoniczny w Babilonie. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Dla utrzymania stabilności konstrukcji, mury potężnej grubości wzmacniano dodatkowo 

masywnymi pilastrami (ryc. 84). Odnajdywane są świadectwa kształtowania półkolistych lub 
ostrołukowych łęków sklepiennych (sklepienia kolebkowe, ryc. 91, 92) lub sklepień tzw. 
pozornych (ryc. 90, 93), składających się z elementów (płytek) układanych poziomymi 
warstwami, stopniowo wysuwanych ku sobie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 89, 90, 91, 92, 93. Schematy (przekroje poprzeczne) sklepień stosowanych przez Sumerów (Mezopotamia). 
U góry: przekroje komór grobowych, królewskich w Ur zwieńczonych sklepieniami pozornymi (ryc. 89); schemat 

formowania sklepienia pozornego (ryc. 90). Ilustracje skopiowane z INTERNETU. W części dolnej od lewej: 
rozkład sił w łękach (sklepieniach kolebkowych w tym łęk prawidłowo podparty i łęk źle podparty (ryc. 91); 
pośrodku łęki wzmocnione przyporami , w tym przypory z nadbudową (ryc. 92); z prawej: dwa schematy 
konstrukcji sklepień pozornych (ryc. 93). Ryc. 91, 92, 93 skopiowane [z:] Tadeusz Broniewski, Historia 

architektury dla wszystkich, wyd. II poprawione i poszerzone, wydaw. Zakład Narodowy  
Imienia Ossolińskich, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk 

1980, s. 41, ryc. 53, 54, 55 
 

Ryc. 94, 95, 96, 97. Sumeryjskie świadectwa technicznych i artystycznych osiągnięć kultury Mezopotamii. 
Od lewej: sklepienie łukowe z 4 tys. przed Chr.; pilaster czterokolumnowy z Lagasz; wizerunek księżniczki  

Sub-ad; struktura murów pilastrowych Pałacu Gudei pat. z Lagasz - ilustracje [z:] Wielka historia powszechna, 
praca zbiorowa pod red.  Jana Dąbrowskiego, Oskara Haleckiego, Mariana Kukiela i Stanisława Lama, tom I, 

Pradzieje ludzkości i historia państw Wschodu (praca zbiorowa), wydaw. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, 
Warszawa 1935, s. 512, 525, 541 
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TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA na tle PRZEMIAN POLITYCZNYCH 
 
Wśród świadectw artystycznej aktywności ludów Mezopotamii miejsce znaczące 

zajmują sumeryjskie wyroby rzeźbiarskie, w tym figurki, płaskorzeźby na płytach grobowych 
(stelach) i obiektach architektonicznych (budowlach mieszkalnych, świątyniach, pałacach), 
wyroby rzemiosła użytkowego (ceramika), klejnoty. Formy tych artefaktów, wywodząc się z 
estetyki utrwalonej w okresie neolitycznym („protohistoria”), ewoluowały od form prostszych 
(prymitywnych) do bardziej zaawansowanych technicznie i coraz bardziej wyrafinowanych w 
swej estetyce. Bliższe analizy tych znalezisk wskazują na występowanie cech 
charakterystycznych dla kolejnych przemian etnicznych i politycznych (Sumerowie, a później 
Akadowie, Babilończycy, Asyryjczycy, Persowie). W początkowym okresie dziejów 
historycznej Mezopotamii mamy do czynienia z licznymi reliktami rzeźbiarskimi Sumerów. Te 
najczęściej odnajdywane są w strefach archeologicznych związanych z najstarszymi 
ośrodkami miejskimi regionu rozwijającymi się zarówno na południu jak i na północy kraju. 
Zrazu były to gliniane figurki bóstw i ceramika malowana, a także ryty i reliefy (płaskorzeźby). 

Tzw. faza Uruk, ze świadectwami twórczej aktywności w rejonie miasta sięgającego 
okresu jeszcze przed sumeryjskiego, obfitowała w przykłady sumeryjskiej plastyki, takiej jak: 
płaskorzeźby z wizerunkami bóstw, kamienne wazy, naczynia rytualne ze scenami ofiar,  
sylwetkami dzikiej zwierzyny, scenami polowań oraz mitologicznymi i kultowymi, czy posążki 
alabastrowe. Szczególnie wysoko oceniana jest jakość artystyczna marmurowej, naturalnej 
wielkości „głowy (damy) z Uruk”, uznawanej za dającą początek tematyce „portretowej” w 
rzeźbie. Stopniowo coraz częściej pojawiały się figurki przedstawiające kolejnych władców 
(królów), a w okresie akadyjskim sztuka (rzeźba) zyskała propagandową rolę gloryfikacji 
władzy. 

Ryc. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Sumeryjskie figurki z okresu 3200 - 2100 przed Chr.  
Z prawej (ryc. 103 i 104): posążek króla Gudei (władcy Lagasz) oraz „dama z Uruk”. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 

Ryc. 105, 106, 107, 108, 109. Rzeźba i płaskorzeźba sumeryjska (i Akadów). Od lewej: stela „sępów” z Lagasz; 
kamień króla Eannatum z Lagasz; Kurlil - naczelnik spichrzów, rzeźba z Uruk; Bóg nieba Abu, rzeźba z 

Esznunna; Adorantka z kiścią kwiatów, statuetka z Mari. Fotografie [z:]  Mieczysław Porębski, Dzieje sztuki w 
zarysie, t. I, Od paleolitu po wieki średnie, wydaw. „Arkady”, Warszawa  1976, wydanie III Warszawa 1987, po s. 

64 (ryc. 22 – 26) 
 
Znaleziska grobowe z miasta Ur obfitują w cenne artefakty takie jak: misterne złote 

klejnoty, kosztowne naczynia dekorowane blachą i lapis lazulą, instrumenty, zdobiona broń, 
skrzynie, statuetki zwierząt i ludzi, mozaiki z lapis lazuli inkrustowane masą perłową. Wśród 
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tych ostatnich najsłynniejszym jest przechowywany w British Museum w Londynie „sztandar z 
Ur”, z mocno rozbudowanymi rodzajowymi scenami narracyjnymi: wojennymi i pokojowymi.  

Ryc. 110, 111, 112, 113, 114, 115. „Sztandar z Ur”. Na górze z lewej: sceny wojenne (pochód wojska i bitwa);  
  z  prawej: sceny pokojowe (uczta, pędzenie bydła, marsz tragarzy); na dole: wybrane szczegóły „sztandaru”. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU  

 
Warto w tym miejscu podkreślić szczególną rangę płaskorzeźb i mozaik sumeryjskich 

jako swoistych dokumentów narracyjnych, do dziś stanowiących historyczne świadectwa 
realiów życia Sumerów. W połowie 3 tysiąclecia przed Chr. rolę wiodącą w regionie przejęli 
semiccy Akadowie, realizujący swoje koncepcje polityczne. Równocześnie w zakresie 
działalności artystycznej kontynuowali oni tradycje sumeryjskie, które nasiliły się w ostatnich 
wiekach 3 tysiąclecia przed Chr., wraz z powrotem potęgi i kulturotwórczej roli miast 
sumeryjskich. Te tradycyjne wpływy wyczuwalne były nawet po całkowitym wygaśnięciu 
politycznej i cywilizacyjnej roli Sumerów, w tym w sztuce królestwa amoryckiego z miejskim 
ośrodkiem w Mari, w pierwszych wiekach 2 tysiąclecia przed Chr. 

Ryc. 116, 117, 118, 119. Ryty (płaskorzeźby, pieczęcie) z wyobrażeniami bóstw i motywów astronomicznych  
z 3 tysiąclecia przed Chr., z okresu sumeryjskiego i akadyjskiego (Utu, Inanna, Enki, Isimud, Anu z potomstwem 

zwanym Anunnaki). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 120, 121, 122, 123, 124. Rzeźby (płaskorzeźby) „staro babilońskie”. Od lewej: „Relief Królowej Nocy” (ok. 
1800 – 1750 przed Chr.); scena z „Kodeksu Hammurabiego”; z prawej: głowa Babilończyka (prawdopodobnie 

Hammurabiego). Fotografie skopiowane z INTERNETU  
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Wyraźniejszą odmiennością formalną odznaczała się dopiero rzeźba babilońska, a 
nade wszystko asyryjska, a później perska. O ile dzieła sumeryjskie (i akadyjskie) ciążyły 
jeszcze ku schematycznej estetyce prehistorycznej (neolitu), to twórczość związana z okresem 
monarchii babilońskiej (XIX – VI wiek przed Chr.) wprowadza nas w sygnały poszukiwania 
form dojrzałych, realistycznych, ze zmierzaniem do uchwycenia faktycznych proporcji ciała 
ludzkiego. Staje się nieomal zapowiedzią rzeźbiarskiej klasyki greckiej. W ogóle, w szerszym 
wymiarze (politycznym, ładu społecznego,  regulacji prawnych, sztuki, nauki) osiągnięcia 
babilońskie stanowią kulminację cywilizacyjnych i artystycznych dokonań ludów starożytnej 
Mezopotamii.  

Ryc. 125, 126, 127. Zasięg terytorialny monarchii Babilońskiej. Od lewej: okres „staro babiloński”; panowanie 
Kasytów (okres „średnio babiloński”); okres „nowo babiloński”. Mapy skopiowane z INTERNETU 
 
Należy jednak pamiętać, że okres potęgi Babilonu miał swoje polityczne i kulturowe 

odrębności, na które składają się kolejno: państwo „staro babilońskie”, od około 1894 przed 
Chr., z największym rozkwitem w czasach panowania Hammurabiego, tj. w latach 1792 – 1750 
przed Chr.; państwo „średnio babilońskie” (Kasyci, 1530–1170); okres przejściowy (panowanie 
asyryjskie w latach 1000–612 przed Chr.); państwo „nowo babilońskie” (625 – 539), 
szczególnie pomyślnie rozwijające się za panowania Nabuchodonozora II (605 – 562 przed. 
Chr). – patrz ryc. 125, 126, 127. 

Ryc. 128. Przenikanie wpływów babilońskich i asyryjskich na terytoriach Mezopotamii. Mapa skopiowana  
z INTERNETU 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek_p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/XII_wiek_p.n.e.
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W Babilonii i w Asyrii w ciągu pierwszego tysiąclecia przed Chr. żywe pozostawały 
tradycje kultury sumeryjskiej. Równocześnie, zwłaszcza od X wieku przed Chr., gdy dominacja 
asyryjska w regionie nasilała się coraz bardziej, postaci prezentowane na płaskorzeźbach 
ponownie stawały się schematyczne, przedstawiane były w ujęciach z boku (z profilu), 
zdobione charakterystycznymi plastycznymi, falistymi ornamentami. Zgodnie z 
uwarunkowaniami politycznymi, pojawiały się delikatne sygnały pewnych formalnych 
związków ze schematami egipskimi. Uznaje się, że asyryjskie dzieła rzeźbiarskie, głównie 
reliefy (płaskorzeźby) zdobiące wnętrza pałacowe, choć nie posiadały szczególnie wysokiej 
jakości artystycznej, to niosły w sobie bogactwo treści narracyjnych. Szeregi reliefów 
traktowane były jako kroniki podbojów asyryjskich gloryfikujące osiągnięcia władców. Sceny 
ukazywane były z dbałością o szczegóły i komponowane w układach dynamicznych. 
Uznawane są za pierwowzory późniejszych rzymskich reliefów. Częstym motywem 
tematycznym były także sceny polowań z równie drobiazgowym odzwierciedlaniem często 
okrutnych, realistycznych szczegółów. Charakterystycznym znakiem rozpoznawczym 
pozostaje ich bogata, mocno zgeometryzowana, powtarzalna ornamentyka, w której można 
się dopatrywać wczesnych sygnałów   spiralnych ornamentów wstęgowych występujących w 
architekturze greckiej (patrz ryc. 133 – 137). 

   Ryc. 129. Zasięg podbojów asyryjskich w okresie od 745 – 663 r. przed Chr. Mapa skopiowana z INTERNETU 
 

  Ryc. 130, 131, 132. Sceny polowań na reliefach asyryjskich. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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 Ryc. 133, 134, 135, 136, 137.   Charakterystyczna ornamentyka rzeźby asyryjskiej z okresu od VIII – VII w. przed 
Chr. (a także III w. przed Chr. – ryc. 137). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 W latach 612 – 539 przed Chr. okresowo Babilonia odzyskała niezależność polityczną. 
Zwłaszcza pod panowaniem Nabuchodonozora II (VI w. przed Chr.) nastąpił tam rozkwit 
aktywności architektonicznej. Powstawały dzieła wpływające na postać estetyczną wnętrz 
krajobrazu miejskiego stolicy. Między innymi w słynnej „Bramie Isztar” (patrz też s. 100, 101) 
zastosowano zdobnictwo architektoniczne w formie specyficznych reliefów wykonanych z 
cegły palonej, glazurowanej i kolorowanej, z figuralnymi przedstawieniami, głównie 
zwierzęcymi. Technika ta, znana już Asyryjczykom, na masową skalę rozpowszechniła się 
dopiero w okresie „nowo babilońskim„. Estetyka tego typu do dziś stanowi jeden z 
istotniejszych wyróżników artystycznych osiągnięć Mezopotamii, a ornamenty geometryczne i 
ich kolorystyka nawet współcześnie inspirują twórców wzornictwa flizów, płytek glazurowanych 
i kafli stosowanych w wyposażeniu pomieszczeń mieszkalnych. 

  Ryc. 138, 139, 140, 141. „Reliefy” z cegły glazurowanej kolorowanej, z figuralnymi motywami zwierzęcymi, 
   stosowane w okresie „nowo babilońskim” jako charakterystyczny typ zdobnictwa architektonicznego 

  Babilonu z przełomu VII/VI wieku przed Chr. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

 Zmierzch wspaniałej cywilizacji Mezopotamii związany jest z kształtowaniem kolejnej 
potęgi politycznej, tj. starożytnego Imperium Perskiego. Terytoria „dwurzecza” Eufratu i 
Tygrysu stały się częścią nowego bytu polityczno-kulturowego, obejmującego swym zasięgiem 
głównie obszary Płaskowyżu Irańskiego (i przyległe rejony zachodnie), z tak 
charakterystycznymi kulturowo regionami jak: wschodnie  części Grecji, Anatolia (dzisiejsza 
Turcja), północne rejony Egiptu, Armenia, terytoria współczesnego Iranu, Afganistanu i 
Pakistanu; dochodząc w okresie szczytowego rozwoju aż do doliny rzeki Indus. Wchłonięty i 
zniszczony przez Persów Babilon (539 r. przed Chr.), zdominowany został więc z jednej strony 
tendencjami artystycznymi „nomadów” (wschodnich koczowniczych ludów pasterskich), z 
tradycjami sięgającymi 5 – 4 tysięcy lat przed Chr., z drugiej postawami twórczymi typowymi 
dla Egiptu, wschodnich krańców Grecji, Anatolii (Kapadocji) - z epizodem hetyckim 
sięgającym okresu XVII – XIII wieku przed Chr. (bliższe omówienie osiągnięć hetyckich, w tym 
fortyfikacji, zamieszczono w początkowej części rozdz. IV.1).  

Wiele świadectw rzeźbiarskiej działalności Persów związane jest z archeologicznymi 
pozostałościami budowli miejskich wznoszonych w Persepolis (i innych ówczesnych centrach 
urbanistycznych dzisiejszego Iranu). Miasto to, założone w 518 roku przed Chr. przez Dariusza 
I, rozbudowane przez Kserksesa I (dynastia Achemenidów) stało się jedną z czterech, (obok 
Suzy, Ekbatany i Pasargadów) stolicą państwa, a w 330 roku przed Chr. podbite zostało przez 
Aleksandra Wielkiego (patrz ryc. 71). Mówiąc w uproszczeniu, perskie formy rzeźbiarskie 
występowały głównie jako element zdobnictwa architektonicznego (płaskorzeźby-reliefy, 
mozaiki z cegły glazurowanej). Zajmowały miejsce pośrednie pomiędzy tradycyjną stylistyką 
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Mezopotamii, a wzbogacaniem innowacjami wywodzącymi się z ówczesnej greckiej sztuki 
Półwyspu Jońskiego. Pobrzmiewają w nich też nuty stylistyki asyryjskiej i egipskiej (patrz ryc. 
143 - 147). Tematyka dzieł sprowadzała się najczęściej do wyobrażeń władców, czasem 
wizerunków bóstw, scen rytualnych (wróżb), religijnych, a także motywów wojennych. 

Ryc. 142. Zasięg terytorialny Imperium Perskiego około połowy V wieku przed Chr.  
Mapa skopiowana z INTERNETU 

Ryc. 143, 144, 145, 146, 147. Przykłady rzeźby perskiej. Od lewej: wizerunek boga Ahury Mazdy na bramie w 
Persepolis; fragment fryzu glazurowanego „z łucznikami” z pałacu królewskiego w Suzie; sfinks z pałacu  

Dariusza I w Suzie; rzeźbiony, marmurowy kapitel kolumny pałacu Artekserksesa II w Suzie; głowa „damy 
perskiej” z Persepolis (ok. 515 – 338 przed Chr.). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Do dziś wielką atrakcją turystyczną pozostają świadectwa szczególnych poczynań 

rzeźbiarskich świata perskiego, związane z kulturą nowej dynastii: Sasanidów (224 – 651 po 
Chr.). Najbardziej znany jest ogromny relief w Naqsh-e Rostam  (w pobliżu Persepeolis), 
wykuty na rozkaz Szapura I w naturalnym masywie skalnym. Tematycznie stanowił on 
gloryfikację zwycięstwa  Achemenidów nad rzymskimi imperatorami z poł. III wieku po Chr. 
Formalnie stał się przykładem przenikania stylistyki orientalnej (perskiej) z estetyką Imperium 
Rzymskiego. Relief ten dołączył do wcześniejszej (VI – V w. przed Chr.) wykutych na 
wysokości 20 m od dna doliny 4 grobowców władców perskich z dynastii Achemenidów: 
Dariusza I Wielkiego, Kserksesa I, Artakserksesa I Makrocheira i Dariusza II Notosa i poniżej 
wyrzeźbionych ośmiu skalnych reliefów grobowych  władców sasanidzkich (III wiek po Chr.). 
Relikty te pozostają świadectwem fascynującego, starożytnego nurtu artystycznego 
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polegającego na integralnym zespalaniu formacji geologicznych (skalnych) z działalnością 
człowieka i budowaniu sugestywnych form krajobrazowych osiągających jakość dzieła sztuki. 

Ryc. 148, 149, 150. Perskie reliefy naskalne nekropolii królewskiej Achemenidów i Sasanidów w Naqsh-e Rostam 
(Naksh-i-Rustam). Od lewej: szczegóły rzeźbiarskie nekropolii Achemenidów; z prawej: relief symbolizujący 

zwycięstwo Achemenidów nad rzymskimi imperatorami w latach 260 – 272 po Chr. Fotografie  
skopiowane z INTERNETU 

 
ARCHITEKTURA MEZOPOTAMII  

(zikkuraty, pałace) 
 

Trwałym symbolem architektonicznych osiągnięć cywilizacji Mezopotamii stały się 
monumentalne, poruszające swym majestatycznym oddziaływaniem krajobrazowym, 
zik(k)uraty [zig(g)uraty)]. Powszechnie uznaje się, że były to obiekty sakralne przeznaczone 
dla odprawiania rytuałów religijnych, rozbudowane o bogaty program użytkowy taki jak: 
siedziby władców, biblioteki, szkoły, skarbce, spichrze. Nie brakuje też koncepcji 
wskazujących na ich przeznaczenie naukowe jako starożytnych obserwatoriów 
astronomicznych. Równocześnie zwieńczenie budowli traktowano jako symboliczną bramę, 
przez którą bogowie mieli zstępować na ziemię lub miejsce, w którym mógł następować akt 
transformacji między bogami a ludźmi. W takim rozumieniu istoty zikkuratów już krok tylko do 
rozwijających się od kilkudziesięciu lat koncepcji niektórych grup badaczy o „starożytnych 
kosmitach” odwiedzających ziemię i wpływających na losy ludzkości (por. rozdz. IV.6.). 

 Ryc. 151, 152, 153. Kształt kompozycyjny budowli sakralnej typu zikkurat z okresu sumeryjskiego w   
 Mezopotamii. Z lewej: rekonstrukcja zikkuratu w Ur (ok. 2100 przed Chr.); pośrodku artystyczna wizja  

biblijnej Wieży Babel (P. Brueghel, malarz flamandzki, 1563); z prawej: artystyczna rekonstrukcja  
  zikkuratu w Ur. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
 Budowle te często intuicyjnie wiązane są z biblijną, wspominaną w Księdze Rodzajów, 
miejską wieżą. Trudno rozstrzygnąć, czy konstrukcja ta zapoczątkowała pomysły budowy 
zikkuratów, czy też formy architektoniczne zikkuratów sumeryjskich wpływały na kształtowanie 
się wyobrażeń o wyglądzie wieży biblijnej. Pewne jest natomiast, że dziedzictwo 
archeologiczne regionu stanowi wystarczający materiał dla tworzenia wizji rekonstrukcyjnych 
ukazujących istotę  kompozycyjną tych obiektów sakralnych. A te przyjmowały postać piramid 
schodkowych, a mówiąc ściślej – tarasowych, wprowadzających w krajobrazy Mezopotamii 
charakterystyczne znaki formalne sztucznych gór. Wznoszone na planie kwadratu osiągały 
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wysokość ponad 20 metrów. Składały się z kilku tarasów (najczęściej 3 – 4) zmniejszających 
się ku górze. Na szczyt budowli prowadziły pochylnie i ciągi monumentalnych schodów 
rozmieszczane z trzech stron obiektu. Budowane głównie z suszonej cegły, wiązanej prostymi 
zaprawami, czasem z niewielkim tylko dodatkiem bloczków miękkiego kamienia. Ta mało 
trwała technika spowodowała, że obecnie mamy do czynienia  jedynie ze śladowymi reliktami 
terenowymi potwierdzającymi istnienie starożytnych zikkuratów. Dotychczas odsłonięto w 
terenie 16 obiektów, a inne źródła pisane z epoki wskazują na istnienie 34 budowli tego typu. 
Najbardziej znanym, i chyba najlepiej zbadanym pozostaje zikkurat w Ur (ryc. 151, 153) 
związany z okresem potęgi politycznej miasta (por. dalszą część tekstu dotyczącą miast 
Mezopotamii). 

Ryc. 154, 155, 156. Archeologiczne ślady zikkuratów Mezopotamii. Od lewej: wygląd zikkuratu w  E-sagdil; 
zikkurat i pałac w Kalchu (IX w. przed Chr.); pozostałości zikkuratu w Ur. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Charakterystyczne dla okresu sumeryjskiego, występowały także później, zwłaszcza w 

kulturze babilońskiej, ewoluując stopniowo ku formom pałacowym. Wielu badaczy 
przypuszcza również, że na poszczególne tarasy wprowadzano roślinność. Z tych tendencji 
zrodziły się zapewne koncepcje urządzenia najsłynniejszych ogrodów pałacowych świata 
starożytnego, znanych jako wiszące ogrody Semiramidy w Babilonie, datowane na lata 605 – 
562 przed Chr. (bliższe omówienie w cyklu wykładów: „Historia sztuki ogrodowej 1”). 

Ryc. 157, 158. Domniemany kształt wiszących ogrodów Semiramidy w Babilonie. Dwa przykłady wybrane z wielu 
prób ich rekonstrukcji. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Z pejzażowego punktu widzenia mamy do czynienia z fascynującym zjawiskiem 

świadomego kształtowania krajobrazów komponowanych (kulturowych), sztucznie 
budowanych, z wprowadzaniem w otoczenie człowieka dominant architektonicznych (znaków 
krajobrazowych): symbolicznych, treściowych, formalnych i funkcjonalnych. Działania takie 
potwierdzają zamiłowanie ludów starożytnej Mezopotamii do formy góry (naturalnej i 
sztucznej), przejawiające się wręcz kultem „świętej góry”. Zjawisko  to, od pradziejów ludzkości 
przybrało charakter uniwersalny, występując we wszystkich rejonach świata, w różnych 
religiach i rozmaitych kręgach kulturowych, pojawiając się w rozmaitym nasileniu w kolejnych 
epokach historycznych. Co więcej trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Gdy w konkretnym regionie 
brakowało naturalnych masywów górskich wznoszono góry sztuczne, zwykle w formie piramid 
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posiadających swe lokalne odmienności. Do zagadnienia tego powrócimy w rozdziale IV.4., w 
rozważaniach dotyczących piramid egipskich.  

Ryc. 159, 160, 161. Przykłady „świętych gór” otaczanych tradycyjnym kultem. Od lewej: święta góra Tindaya - 
wulkan na Wyspach Kanaryjskich; święta góra Irlandczyków w hrabstwie Mayo; święta góra Kailash  

o wys. 6714 metrów w Tybecie. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W samej Mezopotamii obok budowli typu zikkurat, rozpowszechnione były również 

sztuczne kopce ziemne, często związane z dziełami ogrodowymi, które nie straciły nic ze swej 
aktualności także i obecnie (ryc. 162 – 164). Także same piramidy schodkowe (tarasowe) 
ciągle pozostają źródłem inspiracji dla współczesnych architektów (patrz ryc. 165 – 168). 

Ryc. 162, 163, 164. Kopce ziemne jako element krajobrazów komponowanych. Od lewej: kopiec z ołtarzem  
w ogrodzie asyryjskim (Sargona II, VIII w. przed Chr.); kopiec ogrodowy w willi Medici w Rzymie (XVI w,); kopiec 

Piłsudskiego (Sowiniec) w Krakowie (XX w.). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 165, 166, 167, 168. Przykłady współczesnej architektury inspirowanej formami starożytnych piramid 
(zikkuratów). Od lewej: meksykański dom mieszkalny; „miasto – piramida (zikkurat)”, przykład holenderski;  

„zikkurat” w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie); hotel „Piramida” w Tychach (Polska). 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Pomimo niezaprzeczalnych walorów architektonicznych zikkuratów, dominującą formą 

obiektów budowlanych Mezopotamii pozostawały pałace władców (królewskie) wznoszone 
zazwyczaj w ośrodkach miejskich. Na zewnątrz z elementami obronności, wewnątrz 
urządzane były z wielkim przepychem. Niewiele odnaleziono śladów tej kategorii architektury 
z okresu sumeryjskiego, głównie w miastach Uruk, Ur, Lagasz, nieco więcej z czasów 
babilońskich. Zdecydowanie przeważają jednak informacje, które udało się badaczom zebrać 
dla epok: dominacji asyryjskiej, a później perskiej. Wśród świadectw post sumeryjskich tradycji 
architektury pałacowej reprezentatywnym przykładem pozostaje okazały pałac króla Zimri-
Lima wzniesiony w XVIII w. przed Chr. w Mari. Miasto to okresowo stanowiło centrum 
polityczne i kulturalne amoryckiego królestwa rozwijającego się od początku 2 tysiąclecia 
przed Chrystusem, tj. po wygaśnięciu dominacji sumeryjskiej w krainie „dwurzecza”. W ramach 
wieloletnich prac archeologicznych prowadzonych w 1 poł. XX wielu przez ekipę francuską, 
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udało się ustalić, ze obiekt wzniesiono zapewne na wcześniejszej, sumeryjskiej budowli. 
Urządzony na powierzchni ponad 3 hektarów  składał się z części reprezentacyjnej i 
pomieszczeń gospodarczych. Wzniesiony z grubych murów, krył w sobie ponad 300 sal, 
komór, korytarzy i dziedzińców, tworzył w układzie bryły rozbudowany system tarasów. Ściany 
wnętrz zdobiły barwne malowidła figuralne wzbogacane motywami zwierzęcymi i roślinnymi. 

Ryc. 169, 170, 171. Ruiny pałacu króla Zimri-Lima w Mari. Od lewej: korytarz budowli; fragmenty fresków 
naściennych; pozostałości murów. Fotografie skopiowane z INTERTNETU 

 
 Rozkwit architektury pałacowej  związany był nade wszystko z okresem asyryjskim, 
kiedy to każdy władca wznosił dla siebie nową rezydencję lokalizowaną zazwyczaj w ważnych 
ośrodkach miejskich. Do najbardziej znanych należy pałac Sargona II  w Chorsabad (miasto 
Dur-Szarrukin, stolica państwa asyryjskiego), datowany na VIII wiek przed Chrystusem, a 
odkryty w poł. XIX wieku przez Francuzów. Zakomponowany w układzie mocno 
zgeometryzowanym, tworzył moduł zabudowy miejskiej z ponad 20 dziedzińcami. Całość 
otoczono grubym murem obronnym, zdobionym cegłą kolorowaną, z wejściami flankowanymi 
parami pylonów.  

Ryc. 172, 173, 174. Pałac Sargona II w Chorsabad. Od lewej: rekonstrukcja całości kompleksu; detal 
wnętrza; rozplanowanie. Ryc. 172 [z:] Broniewski, op.cit., s. 42; ryc. 173-174 skopiowane z INTERNETU 

 

Ryc. 175, 176. Domniemany charakter kompozycji i koloryt pałaców asyryjskich (VIII wiek przed Chr.). Ilustracje 
skopiowane z INTERNETU 
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Jak już wspominano (por. s. 88 n; ryc. 142), około VII/VI wieku przed Chrystusem na 
terytoriach Mezopotamii postępowały procesy polityczne przekształcające dotychczasowy 
układ sił i wpływów kulturowych, które zaowocowały pełnym ukształtowaniem Imperium 
Perskiego (VI/V przed Chr.) Dominujące postawy twórcze (por. tabl. III.) uwzględniały 
zazwyczaj lokalne tradycje różnych regionów, głównie babilońskie i egipskie, częściowo 
również greckiego kręgu kulturowego. Krótkotrwała potęga Persji zanikła wraz z podbojami 
Aleksandra Wielkiego Macedońskiego z 330 roku przed Chr. Około VI wieku przed Chr. 
nastąpił ruch zakładania perskich rezydencji królewskich (pałaców) sytuowanych w strukturach 
zabudowy miejskiej, m.in. w  Suza, Pasargadae, Persepolis, Ekbatana. W zakresie 
materiałowym korzystano z doświadczeń Mezopotamii wznosząc budowle z cegły suszonej i 
wypalanej, często glazurowanej i kolorowanej.  

Tabl. III. Schematyczne, przybliżone zestawienie dominujących w Mezopotamii tendencji kulturowych 
wynikających z sytuacji etniczno-politycznej, podane w układzie chronologicznym 

 
Generalnie można więc powiedzieć, że w starożytnej Persji bazowano na 

doświadczeniach cywilizacyjnych i artystycznych ludów podbitych. Do znaczących osiągnięć 
architektonicznych zaliczyć należy liczne budowle pałacowe z monumentalnymi salami 
wielosłupowymi. Do dziś zachowały się ich ślady archeologiczne pozwalające na odtwarzanie 
ich zasad kompozycyjnych. Smukłe słupy (kolumny) perskie przewyższały finezją formalną 
ciężkie kolumny egipskie i sporadycznie stosowane, niewielkie kolumny Mezopotamii. 
Perfekcyjne konstrukcyjnie, nawiązywały do zasad budownictwa drewnianego, a zdobnictwo 
występujące głównie w kapitelach (głowicach) odznaczało się daleko idącą oryginalnością, 
bogactwem i mistrzostwem artystycznym. Wśród budowli tego typu sławą największą cieszy 
się tzw. sala stusłupowa pałacu Achemenidów w Persepolis.   

Ryc. 177, 178, 179, 180. Architektura pałacowa starożytnej Persji. Od lewej: kolumna pałacu Achemenidów w 
Presepolis; głowica kolumny pałacu Achemenidów w Suzie; fragment fryzu łuczników w Suzie; rekonstrukcja sali 

stusłupowej pałacu Achemenidów w Persepolis. Ilustracje skopiowane [z:] Broniewski, op. cit., s. 45 i 47 
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MIASTA MEZOPOTAMI 
(kształtowanie podstaw światowej urbanistyki) 

 
Do najznakomitszych osiągnięć Mezopotamii, kulturotwórczych w długofalowym 

wymiarze rozwoju cywilizacji światowych, zaliczyć należy krystalizowanie koncepcji budowy 
ośrodków miejskich. Te ściśle związane były z kolejnymi   potęgami politycznymi: Sumerów, 
przejściowo Amorytów, Babilończyków i Asyryjczyków. Kształtowanie struktur urbanistycznych 
w różnych rejonach starożytnej Mezopotamii sięga swymi początkami prawdopodobnie już 
czasów prehistorycznych. Rozwijające się kolejne centra intensywnej zabudowy, nazywane 
dziś kompleksami urbanistycznymi, niemal kompletnie odpowiadały na rozmaite potrzeby 
funkcjonalne ich starożytnych użytkowników. W znaczącym stopniu realizowano w nich 
również wyraziste podstawy zgeometryzowanego, przestrzennego ładu kompozycyjnego i 
uzyskiwano wiele atrakcyjnych efektów estetycznych, zarówno w zewnętrznych widokach 
panoramicznych jak i w kształtowaniu „wnętrz” krajobrazu miejskiego. W znanych przykładach 
urbanistyki Mezopotamii na ogół wyraźnie rysowały się rygorystyczne układy prostokreślne, 
szachownicowo ułożone bloki zabudowy (moduły urbanistyczne). Charakterystyczne było 
wydzielanie przestrzeni publicznych z umiarowymi placami, hierarchizacja ciągów 
komunikacyjnych, wyodrębnianie rejonów o jednorodnej funkcji, wzbogacanie zabudowy 
mieszkaniowej obiektami publicznymi i świątyniami tworzącymi akcenty i dominanty 
kompozycyjne. Wprowadzano różnicowanie charakteru zabudowy stosownie do statusu 
społecznego mieszkańców. Wiązano także organizmy miejskie z lokalnymi warunkami 
terenowymi,  w tym z otoczeniem przyrodniczym i z rzekami. Całość miasta wzmacniano 
systemami fortyfikacji splatanymi z topografią terenu. 

Ryc. 181, 182. Lokalizacja ważniejszych ośrodków miejskich starożytnej Mezopotamii. Od lewej: na całym 
terytorium; na obszarze południowej Mezopotamii. Mapki skopiowane z INTERNETU 

 
Wieloletnie prace archeologiczne prowadzone w ciągu całego XIX i XX wieku 

doprowadziły do odsłonięcia licznych śladów starożytnych struktur urbanistycznych. Dla 
bliższego określenia charakterystycznych cech ich kształtowania, w dalszej części rozważań 
prezentowane są wybrane, reprezentatywne przykłady miast Mezopotamii. 

URUK (Al-Warka; biblijne Erech) uznawane jest za najstarsze miasto  Sumerów. Jego 
ruiny datowane są na pewno na lata 3000 – 2900 przed Chr. i wiązane z legendarnym władcą 
Gilgameszem. Przypuszcza się jednak, że początki osady  sięgają 5 -go, a co najmniej 4 -go 
tysiąclecia przed Chr. Rozkwit miasta przypadł na połowę 3 tysiąclecia przed Chr. Ok. 2340 
przed Chr. podbite zostało przez Sargona I wchodząc w skład państwa Akadu, w 1 poł. XVIII 
wieku przed Chr. za sprawą Hammurabiego włączone do Babilonii, upadło z przyczyn natury 
przyrodniczej w V wieku po Chrystusie. Ślady archeologiczne wskazują, że mamy do czynienia 
z dojrzałym z punktu widzenia sztuki urbanistycznej organizmem miejskim. Całość założona 
na planie zbliżonym do kolistego, zajmująca obszar 5 km², otoczona została kordonem 
potężnych murów obronnych datowanych na 2700 lat przed Chr. Mury te o dł. 9,5 km 
wzmocniono 900 wieżami uformowanymi z płasko wypukłych cegieł. Znaczną część zabudowy 
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stanowiły strefy świątynne. Wydzielono obszary pałaców, magazynów, domostw zamożnych i 
uboższych, a także biednych lepianek. Pozostawiono również tereny nie zabudowane 
częściowo przeznaczone być może na ogrody i cmentarze. W zewnętrznych widokach 
panoramicznych zwarta zabudowa miejska wyłaniała się z  nizinnego, nadrzecznego terenu 
rozciągającego się wzdłuż dawnego koryta Eufratu, z dominującymi nad kompleksem 
zikkuratami. 

Ryc. 183, 184, 185. Miasto Uruk. Z lewej: przypuszczalne rozplanowanie miasta z oznaczeniem obiektów 
sakralnych i centrów władzy; z prawej u góry: rozplanowania dzielnic świątynnych; z prawej na dole: ślady 

archeologiczne fragmentów murów obronnych i elementów rzeźbiarskich. Ilustracje skopiowane  
z IINTERNETU 

Ryc. 186, 187, 188. Fragmenty zabudowy miasta Uruk. Od lewej (ryc. 186 i 187) relikty archeologiczne;  
z prawej rekonstrukcja zabudowy pałacowej. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Także miasto UR (Tell Mukajjar, biblijne Ur Chaldejskie, rodzinne miasto Abrahama) 

założone zostało przez Sumerów. Usytuowane w południowej Mezopotamii, nad Efratem, 
funkcjonowało jako „miasto-państwo”. Początki osady sięgają prawdopodobnie 5000 lat przed 
Chr. W trzecim tysiącleciu przed Chr. Ur popadło w polityczną zależność od miast: Lagasz i 
Ummy. Około 2340 r. przed Chr., podbite przez Sargona Wielkiego, włączone zostało do 
Akadu. Okres największego rozkwitu miasta nastąpił w XXI wieku przed Chr., kiedy 
krótkotrwale stało się stolicą imperium, uznawaną wręcz za „stolicę świata”. W okresie tym 
rozbudowano struktury zarządzania państwem, w tym prawo, administrację, systemy: fiskalny 
oraz miar i wag. Porządku strzegła potężna armia urzędników, budująca  najstarszy chyba w 
historii świata porządek biurokratyczny. Pomimo postępujących kolejno licznych zmian w 
układzie sił politycznych miasto rozwijało się przez następne 15 stuleci, w okresie babilońskim 
pozostając stale jednym z ważniejszych ośrodków miejskich regionu. 

Z kompozycyjnego punktu widzenia powstała tam zwarta zabudowa miejska, 
wykorzystująca naturalne walory terenowe. Całość otoczono murami obronnymi 
wspomaganymi korytami rzecznymi i kanałami wodnymi. Struktura miejska nasycona była 
licznymi obszarami świątynnymi i pałacowymi tworzącymi zgeometryzowaną kanwę 
planistyczną. W ramach prac archeologicznych sięgających połowy XIX wieku wydobyto tu 
wiele cennych artefaktów, w tym klejnotów, naczyń, instrumentów muzycznych, broni, 
kompozycji mozaikowych z lapis lazuli, rzeźby figuralnej, śladów pochówków królewskich.  



 

97 
 

Sławą największą  cieszą się współcześnie, wspominane już wcześniej (por. s. 91, 92 oraz  
84, 85): zikkurat z Ur i „sztandar” z Ur. 

Ryc. 189, 190, 191. Próby rekonstrukcji kompozycji miasta Ur. Od lewej: makieta całości miasta; terenowe 
ślady rozplanowania – zdjęcie strefy archeologicznej z 1927 roku; fragment strefy świątynnej. 

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Królewski ośrodek w MARI (Tell-el Harrini lub Tell Hariri) rozwijał się nad Eufratem, w 
północnej części Mezopotamii, prawdopodobnie od połowy 4 –go, a być może nawet 5 -go 
tysiąclecia przed Chrystusem Od trzeciego tysiąclecia przed Chr. pozostawało ważnym 
ośrodkiem politycznym i handlowym. Kolejno rządzone było przez Sumerów, Akadów, 
Asyryjczyków. Rangę znacząca zyskało pod panowaniem Amorytów na przełomie XIX/XVIII 
w. przed Chr. Największy rozkwit miasta nastąpił w czasach władcy Zimri-Lima (1775 – 1761 
przed Chr.). Około 1757 roku zdobyte przez Hammurabiego (Babilonia) stopniowo popadało 
w ruinę. Od początków swego istnienia wprowadzano w nim elementy inżynierii wodnej, miasto 
otoczono murami obronnymi. Wśród śladów archeologicznych rozgłos największy zyskały 
pozostałości królewskiego pałacu Zimri-Lima (por. s.93). 

Ryc. 192, 193, 194, 195. Strefy archeologiczne ze śladami miejskiej zabudowy Mari. Na ryc. 194 widoczne są 
pozostałości zikkuratu w Mari. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Do ważniejszych miast Mezopotamii należała również  NINIWA (Kujundżyk), silnie 

związana z tradycjami biblijnymi. Uznawana jest za jeden z największych i najstarszych 
ośrodków miejskich regionu, początkami swymi sięgający być może nawet szóstego 
tysiąclecia przed Chr. Usytuowane zostało na lewym brzegu rzeki Tygrys (w pobliżu Mosulu). 
W końcu drugiego tysiąclecia miasto stało się najważniejszym centrum kultury i politycznej 
potęgi asyryjskiej. Rozbudowa miasta jako stolicy nowo asyryjskiej nastąpiła w czasach 
panowania Sanheriba  (705 – 681 przed Chr.). Zarówno ten władca jak i następni wznosili tu 
okazałe pałace wzmacniające prestiż potęgi państwowej. Samo miasto uzyskało  narys klina, 
zajęło powierzchnię około 8 km² i zostało ufortyfikowane  pierścieniem murów kamiennych o 
dł. ok 12 km, z 15 bramami (wieżami). System ten wzmocniono zewnętrznym murem z 
suszonej cegły, a dalej szeroką fosą. Tereny miejskie wyposażono w rozbudowane ciągi 
kanałów i akweduktów, a nad całością zabudowy górowały dwie cytadele. W jednej z nich 
znanej jako „tell Kujundżyk” rozmieszczone były świątynie i pałace królewskie, w drugiej 
zwanej „tell Nebi Junus” umieszczony był arsenał Sanheriba. Prace archeologiczne 
prowadzone od 1820 roku i dalej od poł. XIX wieku, odsłoniły wiele cennych znalezisk o 
wysokim poziomie artystycznym, w tym reliefy ze scenami wojennymi i myśliwskim, rzeźby 
portalowe, malowidła ścienne, tabliczki z pismem klinowym, pieczęcie cylindryczne, rzeźby z 
brązu, cegły glazurowane, pozostałości murów obronnych, wyroby metalurgiczne. Niektóre,  
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najsłynniejsze znaleziska przechowywane są w British Museum. Współcześnie w strefie 
zabudowy starożytnej kontynuowane są badania archeologiczne. Upadek Niniwy nastąpił w 
612 roku przed Chr. Wydarzenie to stało się symbolem ostatecznej zagłady Asyrii. 

Ryc. 196, 197, 198, 199, 200. Miasto Niniwa. Z lewej: przypuszczalne rozplanowanie miasta; z prawej: strefa 
archeologiczna (zdjęcie lotnicze); pośrodku u góry: fragmenty reliktów zabudowy; pośrodku na dole: polowanie na 

lwa – relief pałacowy; fragmenty budowli grobowej. Plan i fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 201, 202. Fragmenty miejskiej zabudowy Niniwy. Od lewej: mury obronne; próba rekonstrukcji 
krajobrazu miejskiego od strony rzeki. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Równie silnie co Niniwa z tradycjami biblijnymi związane jest kolejne miasto asyryjskie, 

dzisiaj znane pod nazwą NIMRUD (biblijne Kalach, starożytne Kalhu lub Kalchu). Usytuowane 
zostało nad Tygrysem, w niewielkiej odległości na południe od Niniwy. Osada rozwijała się tu 
już w neolicie, z intensywniejszym nasileniem od trzeciego tysiąclecia przed Chr. Ostatecznie 
rozbudowane w XIII wieku przed Chr., w IX i VIII w. przed Chr. zyskało rangę stolicy imperium 
asyryjskiego. To wtedy z rozkazu władców wzniesiono nowe  ceglane mury miejskie o dł. ok. 
7,5 km, pałac królewski i dziewięć świątyń. Wewnątrz obszaru miejskiego wzniesiono cytadelę 
otoczoną własnym murem. Prace archeologiczne podjęto tu w 1820 roku i z przerwami 
kontynuowane są one do dzisiaj, z udziałem także i polskich badaczy, pracujących w strefie w 
latach 70 -tych XX wieku pod kierownictwem Janusza Meuszyńskiego. Zagłada miasta 
nastąpiła równolegle ze zniszczeniem Niniwy, w 612 roku przed Chr. 

Ryc. 203, 204, 205. Miasto Nimrud (Kalhu). Od lewej: próba rekonstrukcji fragmentu zabudowy miejskiej; 
fragment wnętrza pałacowego; relief pałacowy. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Ryc. 206, 207, 208. Odkrycia archeologiczne w Nimrud (Kalhu). Od lewej: widok strefy archeologicznej ze 
śladami zabudowy miejskiej; rozplanowanie miasta z oznaczonymi odkrytymi reliktami zabudowy; plan pałacu 
Aszumasirpala II w Kalhu (na niebiesko zaznaczono dziedziniec w części ceremonialnej pałacu, na czerwono 

salę tronową, na żółto dziedziniec wewnętrzny w części prywatnej pałacu.  
Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Oba omówione tu miasta: Niniwa i Kalhu (Nimrud) stanowią reprezentatywne przykłady 

tendencji urbanistycznych kształtowanych na terenach Mezopotamii wedle koncepcji 
asyryjskich. Świadectwa archeologiczne pozwalają na stwierdzenie, że zmierzano w nich do 
wiązania organizmu miejskiego z naturalnym, skomplikowanym ukształtowaniem terenu. 
Równocześnie dążono do tworzenia wyrazistych zgeometryzowanych kwartałów zabudowy 
wpisujących się harmonijnie w topografię. Wydaje się, że dużą wagę przywiązywano także do 
uzyskiwania atrakcyjnych efektów estetycznych zarówno w zewnętrznych widokach 
panoramicznych (dominanty i akcenty kompozycyjno-treściowe) jak i w kształtowaniu wnętrz  
urbanistycznych, wśród których pojawiały się „salony” miejskie eksponujące piękno rzeki.  

Ryc. 209, 210, 211, 212, 213, 214. Koncepcje urbanistyczne wprowadzające krzyżową kanwę planistyczną 
wkreśloną w okrąg lub kwadrat, z wyraźnie wyodrębnionymi czterema częściami miasta. Od lewej u góry: 
ideogram asyryjskiej osady wojskowej; schematyczny, średniowieczny plan Jerozolimy. Od lewej na dole: 

makieta  warownego obozu rzymskiego; plan castrum romanum w Turynie widoczny w renesansowym  
mieście; schemat planistyczny średniowiecznego Palermo. Ryc. 210 [z:] Ilustrowana historia …,  

tom 5,  s. 8. Pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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Ciekawym dopełnieniem tych tendencji pozostają sygnały budowania planistycznej 
struktury miasta na planie krzyża wpisanego w regularny okrąg. Pojawiały się one jako 
schematyczne sceny reliefowe, ideogramy kompozycji miejskiej. Artefakty o takiej tematyce, 
datowane na  1 poł. IX wieku przed Chr. przechowywane są w British Museum w Londynie 
(patrz ryc. 209 - 214). Spotyka się interpretacje mówiące, że mamy tu do czynienia ze scenami 
z życia w ufortyfikowanym asyryjskim obozie wojskowym podzielonym na cztery części. 
Zakładając ich słuszność,  należało by uznać je za prekursorskie koncepcje późniejszych 
warownych obozów rzymskich (castrum romanum), które odegrały znaczącą rolę w 
formowaniu kształtu planistycznego części miast średniowiecznej Europy (patrz ryc. 209 – 
214). 
 W ramach osiągnięć urbanistycznych Mezopotamii sławę największą zyskał BABILON 
(biblijne Babel). Podobnie jak inne miasta regionu, silnie wiązany jest z tradycjami biblijnymi, 
a początki osady mieszkalnej datowane są na trzecie tysiąclecie przed Chr. Rozkwit miasta 
jako ośrodka władzy nastąpił w czasach Hammurabiego (1792 – 1750 przed Chr.). 
Ostateczny, mocno rozbudowany kształt miasto zyskało w okresie nowo babilońskim. To 
wtedy, staraniem Nabuchodonozora II (605 – 562 przed Chr.) wzniesiono najsłynniejsze 
budowle, które do czasów współczesnych zachowały się zazwyczaj w postaci ruin odkrytych 
w ramach prac archeologicznych prowadzonych tu w latach 1899 – 1917 przez ekspedycje 
niemieckie. W roku 539 przed Chr. miasto zdobyte zostało przez Persów, stopniowo traciło na 
znaczeniu. Ostateczny upadek Babilonu nastąpił w III wieku po Chr. 

Ryc. 215, 216. Miasto Babilon z czasów Nabuchodonozora II. Z lewej: układ urbanistyczny; z prawej: plan 
centralnej części miasta (stanowiska archeologiczne) z widocznym położeniem Bramy Isztar, kompleksu z 

zikkuratem E-temenaki i świątyni E-sagila. Ryciny skopiowane z INTERNETU 
 

To właśnie w Babilonie uzyskano dojrzały układ urbanistyczny. Osią kompozycyjną 
stało się koryto rzeki Eufrat, wydzielające część główną (stare miasto) i dodatkową (nowe 
miasto). Mocno zgeometryzowane rozplanowanie zamknięto potężnym kordonem murów 
obronnych wzniesionych na krawędziach prostokątnego obszaru miejskiego. Miasto 
zdominowane zostało treściami sakralnymi i słynną drogą procesyjną z atrakcyjną 
architektonicznie Bramą Isztar (Ishtar), kilkoma świątyniami, w tym świątynią Marduka w 
formie zikkuratu ujętego regularnym kwartałem zabudowań (moduł urbanistyczny, ryc. 218). 
Powstał też wielki zikkurat E-temenanki o wys. ok. 90 m, z siedmioma tarasami, identyfikowany 
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na ogół z biblijną „Wieżą Babel”. Wzniesiono również trzy cytadele, oraz okazały tarasowy 
pałac ozdobiony „wiszącymi ogrodami Semiramidy” (por. s. 91). Posiadał on pięć dziedzińców, 
urządzono w nim liczne komnaty i salę tronową. Zespół pałacowy usytuowany na wzniesieniu 
oddzielono od dzielnic mieszkaniowych wysokim murem. Domy mieszkalne bez okien 
zewnętrznych, posiadały wewnętrzne dziedzińce. Obie części miasta połączono przeprawą 
mostową, przerzuconą nad wodami Eufratu. Świadectwa archeologiczne wskazują na dużą 
dbałość o detale urbanistyczne, ze stosowaniem charakterystycznego zdobnictwa 
architektonicznego z kolorowanej cegły glazurowanej o mocno rozbudowanej ornamentyce. 

 Ryc. 217, 218. Centrum zabudowy miejskiej Babilonu (rekonstrukcje). Z lewej: trasa procesyjna z Bramą Isztar  
 i zikkuratem; z prawej: kwartał zabudowy świątyni Marduka. Ryciny skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 219, 220, 221, 222. Charakter zabudowy miejskiej Babilonu Nabuchodonozora II (rekonstrukcje). Od lewej  
u góry: widok na część „starego miasta” i „nowego miasta”; Brama Isztar (Ishtar); wnętrze urbanistyczne 

centralnej części miasta; na dole rekonstrukcja rejonu przeprawy mostowej. Fotografie skopiowane z 
INTERNETU 
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Rozdział IV 
 

W KRĘGU STAROŻYTNYCH KULTUR BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, 
w jego wschodnich rejonach 

 
W poszukiwaniu korzeni kultury europejskiej, w istocie dociekań zatrzymać się musimy 

na terytoriach związanych z basenem Morza Śródziemnego, nazywanych Regionem 
Śródziemnomorskim (krajami śródziemnomorskimi). Samo morze wśród wszystkich wód 
morskich kuli ziemskiej zajmuje miejsce wyjątkowe, o udokumentowanej kulturotwórczej 
randze. Przy całej swej różnorodności skupia wokół siebie krainy połączone od kilku tysiącleci 
mocnymi więzami historycznymi, przenikaniem się tendencji kulturowych, związkami 
politycznymi, gospodarczymi i handlowymi. To ten właśnie dynamicznie rozbudowany region, 
zespolony  jednym morzem, uznawany jest za kolebkę cywilizacyjną. Tu wykrystalizowały  się 
trzy wielkie religie monoteistyczne rzutujące na dalsze losy ludów zamieszkujących Europę, 
Azję, niektóre obszary Afryki oraz kształtowały się znaczące prądy umysłowe, rozwijała się 
nauka. Z tych rejonów na cały świat promieniowały dokonania w sztuce i w technice, stąd 
wyruszyły wyprawy na podbój „Nowego Świata” (kontynentów amerykańskich). Osiągnięcia w 
zakresie doskonalenia rolnictwa, rzemiosła, handlu i żeglugi sięgające tu czasów 
prehistorycznych (por. rozdz. II, s. 50, 51 - ryc. 15), potwierdzane są trwałymi świadectwami 
architektonicznymi, urbanistycznymi, inżynierskimi w postaci obiektów do dziś istniejących lub 
reliktów archeologicznych. Wspólną cechą krajów śródziemnomorskich, obok dostępu do 
morza, pozostaje charakterystyczny, porównywalny klimat i typ roślinność, a w wodach morza 
żyje około 5000 gatunków fauny. Tradycyjnie, w ramach  oczywistych więzi krajów okalających 
Morze Śródziemne, rozpowszechniona jest również nazwa „Mare Nostrum” („Nasze Morze”), 
stosowana już przez starożytnych Rzymian. 

Ryc. 1. Współczesny rozkład krajów zajmujących obszary Regionu Śródziemnomorskiego, zespolonych 
kulturowo z „Mare Nostrum” – Morzem Śródziemnym. Mapa skopiowana z INTERNETU 

 
Sam akwen to morze śródlądowe, jako jedyne na świecie otoczone obszarami 

należącymi do trzech różnych kontynentów „Starego Świata”: Europy, Azji, Afryki. Szczelnie 
okolone terytoriami lądowymi, często o charakterze górskim, z naturalnych uwarunkowań 
tworzy pejzaże o wyjątkowym pięknie wzbogacane atrakcyjnymi formacjami skalnymi i 
malowniczymi wyspami. Na krańcu zachodnim połączone jest wąskim przesmykiem Cieśniny 
Gibraltarskiej z Oceanem Atlantyckim, a na wschodzie poprzez Cieśninę Dardanele i dalej 
Cieśninę Bosfor posiada powiązanie z morzem Marmara i z Morzem Czarnym. Współcześnie  
Kanał Sueski, wykopany w początku 2 poł. XIX wieku, daje dostęp wodny do Morza 
Czerwonego i dalej do Oceanu Indyjskiego. Obecnie kraje przylegające bezpośrednio do 



 

104 
 

Morza Śródziemnego, ciągle pozostające spadkobiercami kultur prehistorycznych i 
starożytnych to: Gibraltar, Hiszpania, Francja, Monako, Włochy, Malta, Słowenia, Chorwacja, 
Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania, Grecja, Cypr, Turcja, Syria, Liban, Izrael, Egipt, 
Libia, Tunezja, Algieria, Maroko. Większość z tych państw rozwija aktualnie współpracę w 
ramach „Partnerstwa Śródziemnomorskiego”. 

 
*** 

 
Powracając do kultur starożytnych trzeba powiedzieć, że wprawdzie rdzenne terytoria 

Mezopotamii nie dochodziły do linii brzegowej wschodnich krańców Morza Śródziemnego, to 
jednak w dowolniejszej interpretacji, jak już wspominano w rozdziale poprzednim (III.3.) kraina 
ta kulturowo bardziej tworzyła podwaliny osiągnięć świata zachodniego – europejskiego, niż 
daleko wschodniego – azjatyckiego. Co więcej w ramach zmieniającego się układu sił 
politycznych, okresowo za sprawą podbojów asyryjskich i kształtowania państwa „nowo 
babilońskiego” (por. rozdz. III.3., s. 86, 87), a także  ekspansji hetyckich i perskich (por. rozdz. 
III.3., s. 80, s. 89) obszary Mezopotamii wprost sąsiadowały z wodami Morza Śródziemnego 
(patrz ryc. 2, 3, 4). Przykładowo wpływy Asyrii obejmowało rejony Anatolii, Fenicji, Izraela, 
północnej części Egiptu. Imperium Perskie objęło nawet terytoria Turcji (Anatolii) i Grecji (por. 
rozdz. III.3., s. 89, s.142). Osiągnięcia cywilizacyjne tych centrów kulturowych w równej mierze 
klasyfikować więc można w grupie dziedzictwa Mezopotamii jak i dziedzictwa Regionu 
Śródziemnomorskiego.  

 Ryc. 2, 3, 4. Związki Mezopotamii z Regionem Śródziemnomorskim. Z lewej u góry: terytoria asyryjskie; z lewej  
   na dole: Bliski Wschód ok. 600 r. przed Chr.; z prawej: Region Śródziemnomorski na przełomie  

  I w. przed Chr./I w. po Chr. Mapy skopiowane z INTERNETU 
 

1. Architektoniczne dziedzictwo Hetytów (Anatolia) 

Najstarszym ludem zamieszkującym w pobliżu Mezopotamii (prawdopodobnie już w 
okresie neolitycznym) byli Hetyci, których historię znamy z tablic i reliefów, także ceramiki, 
datowanych na 3 tysiąclecie przed Ch., a przechowywanych m.in. w Niniwie. Należeli oni do 
grupy Indoeuropejskiej i około 2000 lat przed Chr. osiedlili się w środkowej Anatolii (w tym w 
Kapadocji). Około 1740 roku przed Chr. powstało zjednoczone państwo hetyckie. Większość 
reliktów archeologicznych jego kultury pochodzi z okresu 1450 – 1200 przed Chr., z tzw. 
Nowego Państwa. Oryginalnym wkładem Hetytów w rozwój budownictwa i architektury 
pozostają „mury cyklopowe” wznoszone z wielkich nieregularnych boków kamiennych. Do 
trwałych osiągnięć hetyckich należą budowle pałacowe sytuowane w ośrodkach miejskich, ale 
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nade wszystko mocno rozbudowane systemy fortyfikacji integralnie zespolonych z 
urozmaiconym ukształtowaniem terenu. 

Ryc. 5, 6, 7.  Terytoria państwa Hetytów. Od lewej: usytuowanie  pomiędzy Morzem Śródziemnym, Morzem   
   Czarnym i granicznie z obszarami Mezopotamii; granice i zasięg wpływów państwa hetyckiego obejmujących 

   znaczne części Mezopotamii; Imperium Hetyckie w szczytowym okresie rozwoju (ok. 1290 r. przed Chr.) 
  graniczące w części południowej z Egiptem. Mapy (ryc. 5 i 7) skopiowane z INTERNETU; mapa  
                       ryc. 6 [za:] Ilustrowana historia świata, tom 3, Warszawa 2005, s. 34. 

 
Trwałe ślady warowni hetyckich zachowały się w Kapadocji i Syrii. Zadziwiają swym 

skomplikowanym układem, ciągami wspomnianych potężnych „murów cyklopowych”, z 
wąskimi przejściami pomiędzy ich częściami,  a także perfekcyjnym ich wpisaniem w 
ukształtowanie terenu. 

Ryc. 8, 9, 10, 11.  Hetyckie „mury cyklopowe” w krajobrazach Kapadocji i Syrii. Od lewej: fragmenty murów 
obronnych w mieście Hattusas (Kapadocja); ślady zabudowy miejskiej w Ebla (Syria); wycinek mapy z terytoriami 
Syrii (pomiędzy Mezopotamią, Anatolią i Morzem Śródziemnym); charakterystyczne formacje skalne Kapadocji. 

Ryc. 8 [za:] Ilustrowana historia świata, tom 3, op.cit., s. 34; pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Wśród hetyckich budowli pałacowych reprezentatywnym przykładem pozostaje 
rezydencja królewska z Hattusas (Chattušaš, Bogazköy), datowana na ok. 1300 przed Chr. 
Zewnętrzną część kompleksu zbudowaną z nieobrobionego kamienia otoczono kordonem 
podwójnych murów. Wewnątrz, ze starannie uformowanymi blankowanymi basztami, 
rozbudowany był w zorganizowane przestrzenie, z korytarzem prowadzącym do bramy 
właściwej części pałacu, podkreślonej rzeźbami lwów. W części centralnej, prawdopodobnie 
sakralnej, odnaleziono wiele rzeźbionych figur i reliefów bliskich stylistyce asyryjskiej. W 
pobliżu odnaleziono sanktuarium skalne w Yazikaya, z XIII w. przed Chr. 

Ryc. 12, 13, 14, 15.  Hetyckie dzieła rzeźbiarskie, świątynne i pałacowe. Od lewej: relief z kompleksu 
świątynnego w Yazilikaya w pobliżu Bogazköy; rozplanowanie ośrodka miejskiego w Bogazköy (Hattusas); bramy 

kompleksu pałacowego: „brama królewska” i „brama lwów” z fragmentami „murów cyklopowych”. 
Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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Do wspanialszych rezydencji hetyckich należał pałac króla Kapary  (prawdopodobnie 
XII w. przed Chr.) usytuowany w północno-zachodniej części miasta Guzana (stanowisko 
archeologiczne Tell Halaf w północno-wschodniej Syrii). Podobnie jak w Hattusas, kompleks 
pałacowy zespolono z pomieszczeniami świątynnymi. Wykonany z największą starannością, 
posiadał monumentalne wejście (ryc. 16) uformowane na kształt „portyku”, choć nie 
wysuniętego przed lico budowli to zapowiadającego późniejsze architektoniczne koncepcje 
minojskich pałaców Krety. Równie fascynujące były zastosowane tam trzy kolumny o 
kształtach postaci  ludzkich jako element wyprzedzający „kariatydy” greckiego porządku 
jońskiego, w tym najsłynniejsze – ateńskie. Pobrzmiewały tu także nuty estetyki egipskiej, 
głównie w rzeźbie figuralnej i w sfinksach. 
 

Ryc. 16, 17, 18. Architektura pałacowa i hetyckie zdobnictwo architektoniczne. Od lewej: „portyk” pałacu króla 
Kapary w Guzana (Tell Halaf); sfinks z Guzana; mury pałacu królewskiego w Ebla. Ryc. 16 [z:] Wielka historia 
powszechna, praca zbiorowa pod red.  Jana Dąbrowskiego, Oskara Haleckiego, Mariana Kukiela i Stanisława 

Lama, tom I, Pradzieje ludzkości i historia państw Wschodu (praca zbiorowa), wydaw. Księgarni Trzaski,  
Everta i Michalskiego, Warszawa 1935, po s. 580; pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Wiele stanowisk archeologicznych odsłaniających relikty działalności hetyckiej 
związanych jest z ośrodkami miejskimi. W strefie Tell Halaf (Guzana) odkryto pozostałości z 
okresu XII – VII w. przed Chr. Poza wspomnianym pałacem potwierdzono istnienie 
ufortyfikowanej cytadeli górującej nad miastem. Odsłonięto fragmenty licznych budowli 
publicznych. Znaleziono też wiele przedmiotów ze złota, srebra i kości słoniowej świadczących 
o wielkim bogactwie. Do ważniejszych miast starożytnej Syrii należała również Ebla (Tall 
Mardich), istniejąca od poł. 3 tysiąclecia przed Chr. W 2 poł. XVII w. przed Chr. miasto 
zniszczone przez Hetytów, zostało przez nich odbudowane i ponownie ufortyfikowane. W VI 
w. przed Chr. Ebla znalazła się granicach państwa nowo babilońskiego. Wśród znalezisk 
archeologicznych na szczególną uwagę zasługują dobrze zachowane pozostałości murów 
pałacu królewskiego (ryc. 18). 

Ryc. 19, 20. Płaskorzeźba hetycka. Z lewej: fragment (szczegół) reliefu z dwunastoma bogami z sanktuarium 
króla Tudhaliyasa IV w Yazilikaya; z prawej: całość reliefu (1250 – 1220 przed Chr.). Fotografie skopiowane z 

INTERNETU 
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Krótki przegląd dokonań hetyckich wskazuje, że jawią się one jako fascynujący i 
szczególnie wartościowy łącznik pomiędzy kulturami Mezopotamii i Egiptu oraz tendencji 
artystycznych przed greckich oraz klasyki greckiej i hellenizmu. 
 

2. Cywilizacyjna aktywność Fenicjan 

Od ok. 1200 przed Chr. na krańcach zachodnich kontynentu azjatyckiego krystalizował 

się  potężny ośrodek morsko-handlowy, konkretnie zlokalizowany na wschodnim wybrzeżu 

Morza Śródziemnego obejmując tereny dzisiejszego Libanu, zachodniej Syrii i północnego 

Izraela, a na południu ograniczony górami Karmel. Krainę zasiedlił lud fenicki (kananejski), 

który na terytoria te przybył prawdopodobnie już w 3 tysiącleciu przed Chr., wypierając  

wcześniej osiadłych tam Semitów. Starożytna aktywność fenicka wiązała się głównie z 

handlem morskim oraz z zakładaniem kolonii na wyspach Morza Śródziemnego takich m.in. 

jak Sycylia, Sardynia, Malta, Kreta, Cypr, oraz w północno-zachodnich krańcach Afryki, aż po 

Cieśninę Gibraltarską i południowe terytoria Półwyspu Iberyjskiego. Szczególnie znaczącym 

ośrodkiem miejskim stała się w końcu VIII w. przed Chrystusem Kartagina rozkwitająca się w 

rejonie dzisiejszego Tunisu.  

Ryc. 21, 22. Fenickie wpływy kulturowe i kontakty handlowe. Z lewej: region Morza Śródziemnego  
z oznaczeniem Fenicji i jej kolonii; z prawej: trasy  handlowej aktywności Fenicjan.  

Mapy skopiowane z INTERNETU 
 

Podboje  Aleksandra Wielkiego (2 poł. IV w. przed Chr.) położyły kres fenickiej 

samodzielności kulturalnej, ale jej elementy przetrwały do II w. przed Chr., głównie za sprawą 

potęgi Kartaginy, a określane są jako punicka prowincja kulturowa. Tradycje punickie 

utrzymywały się nawet po zniszczeniu Kartaginy przez Rzymian (w ramach trzeciej wojny 

punickiej w 146 r. przed Chr.) i trwały w regionie aż do II wieku po Chrystusie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ryc. 23. Schemat wojen punickich 

toczących się pomiędzy Kartaginą a 

Rzymem w latach 264 – 146 przed 

Chr. Mapa skopiowana z 

INTERNETU (www.womkat.edu.pl) 
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Powszechnie uznaje się, że twórczość artystyczna Fenicjan miała charakter 
eklektyczny, łączący w sobie tendencje  egipskie, Mezopotamii, anatolijskie i egejskie. Obce 
wzorce poddawano jednak twórczym interpretacjom nadając im odmienne i nieoczekiwane 
znaczenia i kształty. Wyroby fenickie przeznaczano głównie na eksport, dostosowując je do 
gustów odbiorców. Wyroby z kości słoniowej, metali, szkła i ceramika osiągały wysoki poziom 
artystyczny. Specjaliści odnotowują wpływ działalności artystycznej Fenicjan na sztukę grecką, 
w tym na wprowadzanie do niej elementów orientalnych i odwrotnie - po podbojach Aleksandra 
Wielkiego następowała hellenizacja twórczości fenickiej. Natomiast „post fenicka” sztuka 
punicka przyswoiła pewne elementy i tendencje artystyczne etruskie i rzymskie. 

Na szeroką skalę rozwijała się również sztuka grobowa (stele, sarkofagi). Wśród 
zachowanych reliktów architektonicznych na uwagę zasługuje kompleks grobów skalnych w 
Myrze (Turcja) uznawanych za dzieło fenickie (ryc. 24, 25, 26). Z punktu widzenia dzisiejszej 
architektury krajobrazu kompleks ten stanowi przykład organicznego zespolenia formacji 
przyrodniczych (skalnych) z inżyniersko-artystyczną działalnością człowieka i budowania 
postaci krajobrazu kulturowo-przyrodniczego o cechach dzieła sztuki. 

Ryc. 24, 25, 26. Fenickie groby skalne w Myrze (Turcja). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 Trwałe dokonania fenickie wiążą się jednak nie z jakością dzieł sztuki lecz głównie z 

ważnymi aspektami cywilizacyjnymi. Ich aktywność zaowocowała wzorcami utrzymywania 

rozległych kontaktów handlowych. Związani z Morzem Śródziemnym, jako lud żeglarzy 

doskonalili konstrukcje statków, a purpura fenicka  uznawana była za najpiękniejszy, 

wytwarzany przez człowieka, barwnik. Fenicjanom przypisuje się także wynalazek mydła i 

rozpowszechnianie pieniądza jako środka płatniczego. Za najdonioślejsze uznaje się 

wynalezienie i zastosowanie pisma alfabetycznego rozpowszechniającego się w  2 poł. 

drugiego tysiąclecia przed Chr. na terytoriach Fenicji i Syrii.  

Ryc. 27, 28, 29, 30. Statki fenickie: od lewej: statek transportujący cedr, relief z pałacu Sargona II (721 – 705 

przed Chr.); autentyczny statek fenicki (znalezisko archeologiczne); Asyryjczycy walczący z Fenicjanami, 

płaskorzeźba z Nimrud, VII w. przed Chr.; fenicki okręt wojenny, relief z Niniwy. Fotografie skopiowane z 

INTERNETU 

 
3. Królestwo Izraela i Jerozolima 

 
Na południe od Fenicji, w bezpośrednim kontakcie z linią brzegową Morza 

Śródziemnego rozciągały się biblijne terytoria dawnego, starożytnego potężnego państwa 
Izraela i Judy (Judei) oraz Samarii i Galilei. W okresie swego rozkwitu obejmowały one obszary 
dzisiejszego Izraela, Autonomii Palestyńskiej, Syrii i Jordanii. Wedle poza biblijnych przekazów 
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ten organizm polityczny powstał około 1030 roku przed Chr., kiedy nastąpiło zjednoczenie 
nękanych częstymi atakami sąsiadów plemion izraelskich, tj. ludów semickich w starożytności 
nazywanych Hebrajczykami. Rejony Judei od Morza Śródziemnego oddzielały terytoria 
Filistynów, którzy często wchodzili w  konflikty zbrojne z Izraelitami. Za twórcę militarnej potęgi 
Izraela uznawany jest król Dawid, a władcą ostatnim zjednoczonego królestwa był Salomon. 
Po jego śmierci nastąpił rozpad mocarstwa na część północną (Izrael) i południową (Juda). 
Pod długotrwałym panowaniem rzymskim, od II w. po Chr. dla tego regionu (głównie dla Judei) 
zaczęto stosować nazwę Palestyna.  

Ryc. 31, 32, 33, 34, 35. Terytoria Izraela. Od lewej: schematyczna mapa Izraela z ważnymi miejscami 

historycznymi; mapa współczesnego państwa Izrael; królestwo Dawida w kontekście krajów sąsiednich; terytoria 

rdzenne, podbite i zależne w ramach królestwa Dawida; starożytny Izrael od X – VI w. przed Chr. Mapy 

skopiowane z INTERNETU 

Wśród miast Izraela (Palestyny) rangę najwybitniejszą zyskała Jerozolima. Ta jako 

główny ośrodek Judei, po zdobyciu go przez Dawida ok. 1000 przed Chr. przekształcona 

została w stolicę „Zjednoczonego Królestwa”. Z racji położenia geograficznego oraz 

utrwalającej się jej pozycji kulturowej i religijnej, Jerozolima stawała się faktycznym zwornikiem 

na styku trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki, o potężnym ponadregionalnym 

oddziaływaniu (ryc. 36, 37). Wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa na obszary 

europejskie (od pocz. IV w. po Chr.) na trwałe związała się swymi tradycjami twórczymi i 

religijnymi z cywilizacją „zachodnią” nieustająco pełniąc rolę inspirującą dla rozwoju nurtów 

duchowych i tendencji artystycznych Europy. W oczywisty więc sposób w dalszych częściach 

podręcznika będą pojawiać się kolejne nawiązania do realiów jerozolimskich.  

        Ryc. 36, 37. Jerozolima jako „zwornik” kultur trzech kontynentów: Europy, Azji Afryki. Z lewej: mapa Die 
        ganze Welt… Heinricha Büntinga z 1580 roku symbolicznie wskazująca usytuowanie miasta na styku trzech 

        kontynentów; z prawej mapa świata z lokalizacją Jerozolimy. Mapy skopiowane z INTERNETU 
 

Złożone dzieje miasta, a nade wszystko utrwalenie się jego pozycji jako ideowego 
centrum trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa, a później islamu 
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doprowadziło  do unikatowości tego kompleksu urbanistycznego w skali ogólnoświatowej. W 
polskich środowiskach historyków sztuki, teologów i historyków, na przypadający w 1996 roku 
jubileusz 3000 –lecia Jerozolimy, jako ustanowionej przez Dawida stolicy Izraela, powstało 
monumentalne wydawnictwo pt. Jerozolima w kulturze europejskiej, praca zbiorowa pod red. 
Piotra Paszkiewicza i Tadeusza Zadrożnego, wydaw. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa 1997. W pierwszych zdaniach przedmowy tego dzieła (s. 15) czytamy: „Jerusalem: 
Miasto Boże wybrane, święte i chwalebne”…, sławione wersetami Biblii, czczone słowami 
modlitw i błogosławieństw żydów, chrześcijan i muzułmanów, cel ziemskiego pielgrzymowania  
i eschatologicznych nadziei, przez stulecia było źródłem natchnienia teologów, filozofów, 
pisarzy, poetów, kaznodziejów i artystów. I dalej, w rozprawie Michała Czajkowskiego (ibidem, 
s. 17) znajdujemy poruszające refleksje: Jerozolima, miasto święte, miasto szalone. Miasto 
ludzi szalonych? Mistyka jest wypisana na ich twarzach, przenika powietrze, zaklęta jest w 
kamieniach. Historia różnych epok dziejów i teologia tylu stronic Biblii stała się tutaj kamieniem. 
Ale Duch pozostał w nim żywy. Bo jest to nie tylko miasto bitew najczęściej toczonych i łez 
najwięcej wylanych, ale także modlitw najgoręcej wypowiadanych. Miasto dwuwymiarowe: 
ziemskie, bardzo ziemskie, i miasto zarazem duchowe, święte. Punkt konkretny na mapie, i 
zarazem znak nadziei, marzeń i tęsknot nas wszystkich, z wszystkich map i epok, od 3000 lat. 
Miasto święte, miasto szalone, epicentrum narodowe i duchowe ludu żydowskiego, centrum 
Historii Zbawienia obu Przymierzy… Przedziwna (jest) historia wzlotów i upadków tego miasta, 
historia przede wszystkim jego burzenia – tylko 17 razy – i odbudowywania.  

Ryc. 38, 39. Próby rekonstrukcji starożytnej Jerozolimy. Z lewej: Stare Miasto ze Świątynią Salomona; z prawej: 
panorama miasta. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W szkicowaniu skomplikowanych i często tragicznych dziejów Jerozolimy, w tym 

miejscu zatrzymamy się na kilku tylko, wybranych jego epizodach. I tak: ośrodek osadniczy 
kananejskiego plemienia Jebuzytów istniał tu już w 3 tysiącleciu przed Chrystusem. Po 
wspomnianym na poprzedniej stronie podbiciu przez Dawida, w okresie panowania króla 
Salomona (syna Dawida), stołeczna Jerozolima coraz intensywniej rozwijała się jako ważne 
centrum religijne, kulturalne, polityczne, gospodarcze i militarne. Powstawały zespoły 
pałacowe skupione w rejonie słynnej Świątyni Salomona. W VI w. przed Chr. (od 587 roku) 
rozpoczął się okres niewoli babilońskiej. Miasto zdobyte przez Nabuchodonozora II i wraz ze 
świątynią zburzone w 586 roku przed Chr. wkrótce zostało odbudowane przez Żydów. 
Wcześniejszą swą rangę Jerozolima odzyskała pod władzą Heroda (37 – 34 przed Chr). W 
„nowym mieście” w obrębie murów obronnych odbudowano świątynię, powstał warowny pałac, 
amfiteatr, agora i wiele innych budowli charakterystycznych dla grecko-rzymskich tendencji w 
kształtowaniu miast.  

Wedle tradycji biblijnych, opisanych w „Nowym Testamencie”, prawdopodobnie w roku 
33 nastąpiły wydarzenia fundamentalne dla chrześcijaństwa.  W czasie żydowskiego święta 
Paschy uwięziono Jezusa z Nazaretu, którego skazano na śmierć i ukrzyżowano na 
podmiejskim wzgórzu Golgota. Jezus Chrystus po męczeńskiej śmierci złożony do grobu, 
wedle tradycji opisanych w Ewangeliach, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wydarzenia te dały 
początek chrześcijańskiej religii monoteistycznej, a liczne pamiątki życia, śmierci i 
zmartwychwstania Chrystusa obecne są do dzisiaj w tkance zabudowy Jerozolimy stanowiąc 
cel pielgrzymek wyznawców Jezusa Chrystusa.   
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Tymczasem, pod panowaniem rzymskim, w latach 71 i 135 po Chrystusie Jerozolima 
dwukrotnie została zburzona. Na jej miejscu cesarz Hadrian  założył „kolonię” rzymską, miastu 
nadając charakter hellenistyczny. W IV wieku, pod panowaniem Konstantyna Wielkiego na 
plan pierwszy wysunęły się postawy chrześcijańskie. Na polecenie cesarza wzniesiono 
potężną Bazylikę Grobu Świętego (zbudowaną ponownie w XII wieku), a w obszarach 
miejskich i przyległych zaczęto trwałymi pomnikami oznaczać, przechowywane w tradycji 
mieszkańców, charakterystyczne miejsca życia i męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa. W 
VII wieku Jerozolima stała się także muzułmańskim „świętym miastem”. W krajobraz miasta 
wkroczyły meczety z najsłynniejszym el-Aksa („Kopuła na Skale”). We współczesnej 
Jerozolimie niektóre strefy archeologiczne udostępniane są dla turystów, a wiele starożytnych 
i średniowiecznych eksponatów przechowywanych jest w specjalistycznych muzeach. 

 Ryc. 40, 41, 42. Fragmenty stref archeologicznych w Jerozolimie. Od lewej: miasto Dawida; fragmenty  
„Starego Miasta”; ślady średniowiecznej zabudowy z czasów wojen krzyżowych. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU (scavi archeologici di Gerusalemme) 

  

Wśród obiektów architektonicznych Jerozolimy  sławę największą zyskała wspominana 
już Świątynia Salomona. Wzniesiona na wzgórzu Moria, prawdopodobnie ok. 950 roku przed 
Chr., powstała z inicjatywy króla Salomona, a wykonana została zapewne przez budowniczych 
fenickich. Zburzona przez Babilończyków w 586(7) r. przed Chr., znana jest tylko z opisów 
biblijnych. Wedle tych relacji usytuowana była na dziedzińcu otoczonym murem. Sama 
budowla uformowana była na planie prostokąta, z elementami stylistyki egipskiej. Podzielona 
na trzy części, z kulminacją podwyższonego miejsca „Świętego Świętych”, gdzie miano 
przechowywać Arkę Przymierza. Po roku 538 przed Chr. podniesiona z ruin w znacznie 
skromniejszym kształcie, za panowania Heroda zastąpiona została monumentalną budowlą. 
W tej połączono tradycyjny układ obiektu z  hellenistycznymi formami architektonicznymi. 
Nową świątynię zburzyli Rzymianie w 71 roku po Chr., a do naszych czasów zachował się 
tylko fragment muru oporowego otaczającego dziedziniec, znany dzisiaj jako „Ściana Płaczu” 
– najświętsze miejsce  judaizmu (Żydów). Świątynia, choć od I wieku nieistniejąca, wielokrotnie 
odgrywała doniosłą, inspirującą rolę w sztuce i kulturze europejskiej. 

Ryc. 43, 44. Próby rekonstrukcji Świątyni Salomona. Z lewej: pierwsza świątynia; z prawej: świątynia 
wzniesiona w czasach Heroda. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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  Ryc. 45, 46. Jerozolima w czasach Chrystusa z dominującą w układzie urbanistycznym Świątynią (z lewej). 
Z prawej: dzisiejszy wygląd „Ściany Płaczu” z widokiem na wzgórze świątynne z „Kopułą na Skale” (meczet). 

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

4. Egipt starożytny 

W symbolicznym centrum „Starego Świata”, na styku trzech kontynentów, także w 
Afryce północno-wschodniej, w bezpośrednim kontakcie z Morzem Śródziemnym, równolegle 
z Mezopotamią, rozkwitła egipska cywilizacja i kultura, wybitna i do dziś zadziwiająca  
genialnym mistrzostwem swych dokonań oraz oryginalną i unikatową estetyką (ryc. 50 – 54; 
59 - 62). Terytoria Egiptu lokalizacją swą wpisały się w zespół kultur starożytnych tworzących 
różnej wagi impulsy dla późniejszego wykrystalizowania greckich i rzymskich podwalin kultury 
zachodnio europejskiej, poczynając już od przed greckiej kultury  egejskiej (rozdz. IV.5). 

Ryc. 47, 48, 49. Miejsce Egiptu wśród starożytnych kultur Bliskiego Wschodu, skupionych wokół basenu Morza 
Śródziemnego. Mapy na ryc. 47 i 49 skopiowane z INTERNETU, mapa na ryc. 48 [za:] Ilustrowana historia 

świata, tom 1, op.cit., s. 25 (ryc. 48 i 49 z własnymi graficznymi podkreśleniami) 

Ryc. 50, 51, 52, 53, 54. Poglądowe przykłady sztuki egipskiej: malarstwa i zdobnictwa architektonicznego (rytów). 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W całym bogactwie osiągnięć artystycznych i cywilizacyjnych starożytnego Egiptu,  w 

toku dalszego wywodu skupimy się nade wszystko na śledzeniu dokonań w zakresie 
budowania monumentalnymi obiektami architektonicznymi postaci krajobrazów 
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komponowanych (sztucznych) i ich zespalania z sytuacjami przyrodniczymi (naturalnymi), 
marginalnie tylko omawiając przykłady malarstwa i rzeźby. Najstarsze archeologiczne ślady 
działalności artystycznej regionu sięgają końcowej fazy neolitu, o czym świadczą ryty 
naskalne, głównie o tematyce myśliwskiej, a odnajdywane w górskich pasmach rozciągających 
się wzdłuż Nilu, a także wśród piasków Sahary. Wyraźniej zróżnicowana twórczość 
artystyczna rozwijała się w 4 tysiącleciu przed Chr., w tzw. okresie przed dynastycznym. 
Produkowane były wtedy wazy kamienne, stopniowo rozwijała się ceramika zdobiona rytami, 
później malowana. Pojawiały się rzeźby formowane z terakoty lub z kości. W końcu 4 
tysiąclecia przed Chr. zaczęto stosować techniki reliefu wypukłego ze scenami  wojowników, 
myśliwych, a także motywy określane jako fantastyczne.  

Ryc. 55, 56, 57, 58. Historyczne terytoria Egiptu rozwijające się wzdłuż doliny Nilu. Od lewej: usytuowanie kraju  
w regionie, z dostępem do Morza Śródziemnego i Morza Czerwonego, z symbolicznym oznaczeniem lokalizacji 
kilku najsłynniejszych budowli starożytnych; Egipt starożytny z podziałem na rejony  Górnego Egiptu i Dolnego 

Egiptu (delta Nilu); ośrodki miejskie starożytnego Egiptu (wzdłuż Nilu); terytoria Egiptu z oznaczeniem  
ważniejszych centrów historycznych. Mapy skopiowane z INTERNETU 

 
Przyjmuje się, że w pełni dojrzały rozwój artystyczny i cywilizacyjny Egiptu sięga 3000 

lat przed Chr. Kultura ta kształtowała się więc równolegle z dokonaniami Mezopotamii. I choć 
ludy „dwurzecza” Eufratu i Tygrysu stworzyły cywilizację znakomitą, obfitującą w doniosłe 
osiągnięcia artystyczne, to Egipt przewyższył je w zakresie: 1. monumentalności; 2. skali i 
trwałości pomników architektonicznych i rzeźby; 3. doskonałości rzemiosła i technik 
budowlanych; 4. wrażliwości twórczej i logiki artyzmu; 5. rozwoju astronomii. Liczne, często do 
dziś zachowane świadectwa twórczej aktywności Egiptu występują w postaciach: 
monumentalnych budowli, w tym piramid, świątyń wolno stojących i pół skalnych, pałaców, 
wyrafinowanego zdobnictwa architektonicznego, wysoko rozwiniętej inżynierii wodnej, 
budowlanej i technik rolnych; licznych ośrodków miejskich powstających wzdłuż Nilu wedle 
oryginalnych koncepcji urbanistycznych; rozkwitającej sztuki ogrodowej formowanej z 
zastosowaniem wyrazistych zasad kompozycyjnych; rozwoju nauk:  m.in. astronomii, botaniki. 
Istotny wpływ na kształtowanie postaw twórczych miały także rozbudowane rytuały religijne; 
potęga władzy i systemy administrowania państwem, a także ranga stanu kapłańskiego w 
życiu społecznym i politycznym kraju. Perfekcyjne i nowatorskie były systemy konstruowania 
okrętów wojennych i doskonalenia broni bojowej, a także mistrzowskie strategie i taktyki 
ekspansywnych i obronnych działań militarnych. Malarstwo i rzeźba (płaskorzeźba) 
powstawały wedle starannie dopracowanych schematów i zasad twórczych (egipski kanon 
artystyczny; patrz: ryc. 59 - 62). Obecnie stanowią one,  oprócz oczywistych walorów 
artystycznych, także bogate źródło informacji o realiach życia. W Egipcie wykrystalizowały się 
także, uznawane za najstarsze, koncepcje ogrodów botanicznych, rozwijały się centra wiedzy 
(biblioteki), a techniki wyrabiania papirusu poszerzyły możliwości spisywania notatek 
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historycznych, z zastosowaniem specyficznego pisma egipskiego - hieroglifów, których 
wstępne odczytanie nastąpiło dopiero w pocz. XIX wieku.  

Ryc. 59, 60, 61, 62. Charakterystyczne przykłady kanonu sztuki egipskiej. Od lewej: malarstwo figuralne 
wzbogacone hieroglifami; z prawej: malarstwo portretowe (wizerunek Kleopatry). 

Fotografie skopiowane z INTERNETU  
 

 Wyjątkowa w skali ogólnoświatowej kultura Egiptu rozwijała się w krainie o pozornie 
wysoce niesprzyjających warunkach geograficznych i klimatycznych. W znacznym stopniu 
mamy tu bowiem do czynienia z klimatem gorącym, suchym, pustynnym, z mocno 
ograniczonym występowaniem flory i fauny, ale z bogactwem złóż minerałów i obfitością 
różnych, często szlachetnych kamieni. Przeważające terytoria kraju to obszary pustyń: 
Arabskiej (część Sahary), Libijskiej, Nubijskiej. W tych trudnych uwarunkowaniach fenomen 
sukcesu cywilizacyjnego starożytnego Egiptu polegał na pełnym wykorzystaniu życiodajnych 
właściwości Nilu, rzeki uznawanej za jedną z najdłuższych na całym świecie. Osadnictwo 
starożytnych Egipcjan koncentrowało się na wąskim pasie o szerokości od dwudziestu do 
kilkudziesięciu km, ciągnącym się wzdłuż koryta tej wyjątkowej rzeki. Ta w swym górnym biegu 
o prądach bardzo bystrych i niespokojnych, z sześcioma kataraktami (progami skalnymi), (ryc. 
65, 76), w części dolnej spowalnia, rozlewając się szeroko aż po ujście (deltę) do Morza 
Śródziemnego, gdzie klimat przybiera charakter łagodniejszy, śródziemnomorski (por. ryc. 56). 
Rytm życia, losy i kultura mieszkańców wyznaczane były przewidywalnymi cyklami wylewów 
Nilu. Wysoki poziom wód nanosił żyzny muł pozwalający na uzyskiwanie bogatych plonów 
rolnych, zapewniających warunki przeżycia w długotrwałej, trwającej 5 miesięcy porze suchej. 
Z mułu wyrabiano również cegłę i wiele innych artefaktów. W porze żyznej pasmo doliny Nilu 
rozkwitało bogactwem roślin (m.in. papirusów, kwiatów lotosu) i stwarzało sprzyjające warunki 
dla bytowania dzikiego ptactwa i innej zwierzyny, a wody rzeki pełne były ryb. 

Ryc. 63, 64, 65, 66, 67. Nil i jego przebieg w ramach terytoriów egipskich. Od lewej: Nil od źródeł do delty; 
współczesne zdjęcie satelitarne Nilu; katarakta górnego Nilu; rozlewiska dolnego Nilu; mapa delty Nilu 

 (Dolny Egipt). Mapy i fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Stabilność polityczna, izolacja od potencjalnych najeźdźców i dobra organizacja 

państwowa prowadziły do zamożności i z wielkim rozmachem prowadzonych prac 
budowlanych (piramidy, świątynie). Z takich uwarunkowań w starożytnym Egipcie powstały 
poruszające swym mistrzostwem i pięknem, komponowane krajobrazy kulturowe, 
współcześnie przyciągające rzesze turystów z całego świata. Powstawały niezrównane w 
ogólnoświatowym wymiarze cywilizacyjnym krajobrazy sakralne kształtowane grobowymi i 
świątynnymi mega strukturami architektonicznymi. Niezapomnianych doznań estetycznych 
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dostarcza także sama przyroda. Są to z jednej strony sugestywne obszary pustynne, z drugiej 
podwodne zasoby Morza Czerwonego i piękno zróżnicowanych wód Nilu (ryc. 65, 66, 68 - 71), 
a miejscami skaliste pasma górskie. Wybitną jakość estetyczną osiągnęły krajobrazy 
skonstruowane przez człowieka w splocie sytuacji przyrodniczej z inżynierskim mistrzostwem 
egipskich budowniczych. Spektakularne efekty krajobrazowe w tym kulturowo-przyrodniczym 
wymiarze dają nam otwierające się z rzeki (możliwe do podziwiania w trakcie wycieczek 
statkami) panoramy zielonych lub zurbanizowanych pasm przybrzeżnych, wzbogacone 
monumentalnymi, często kolosalnymi obiektami architektonicznymi. Wśród miejsc 
najważniejszych dla kulturowego dziedzictwa Egiptu wymieńmy tylko niektóre ośrodki miejskie 
z ich słynnymi obiektami architektonicznymi, takie jak: Abu Simbel, Faras, Assuan, Karnak i 
Luxor (Teby), Achetaton (Tell el-Amarna), Sakkarę, Memfis, Kair, Gizę, Aleksandrię. 

Ryc. 68, 69, 70, 71. Krajobrazy Egiptu widziane z Nilu. Od lewej: świątynia w Abu Simbel; świątynia 
w Luxorze (litografia Robertsa, 1838); świątynia na wyspie File; port w Aleksandrii (litografia Robertsa, 1838). 
Ryc. 68, 70 – fotografie skopiowane z INTERNETU; ryc. 69, 71 [z:] Wczoraj i dziś Egipt…, Warszawa 1998, 

s. 46-47 oraz s. 28-29 

Ryc. 72, 73, 74, 75. Przyrodnicze krajobrazy Egiptu. Od lewej: ściana skalna w Deir el-Bahari z pół skalną 
świątynią Hatszepsut (krajobraz kulturowy); rafa koralowa w Morzu Czerwonym; masyw biblijnej Góry  

Synaj (Horeb); egipska Sahara. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W uzupełnieniu wstępnej charakterystyki uwarunkowań i rozwoju cywilizacji egipskiej 

jako fenomenu kulturowego podkreślić należy, że w odróżnieniu od podatnej na wpływy i 
najazdy krainy „dwurzecza” Eufratu i Tygrysu (Mezopotamia), dolina Nilu na całej swej 
długości od I katarakty na południu po szeroką i urodzajną deltę Nilu na północy stworzyła 
wysoce sprzyjające warunki dla  długotrwałego rozwoju organizmu państwowego, terytorialnie 
zamkniętego w naturalną całość, dobrze izolowanego od regionów sąsiednich, o zupełnie 
wyjątkowej w świecie starożytnym stabilności. Korzystanie z doświadczeń innych kultur: m.in. 
Mezopotamii, Fenicji miało charakter śladowy, a oddziaływanie osiągnieć egipskich na 
kształtowanie się kolejnych kultur europejskich przybierało formy delikatne, ledwie widoczne i 
wystąpiło głównie w okresie zależności od Imperium Rzymskiego. Rozwój terytorialny kraju 
zespolił się nierozerwalnie z rzecznymi wodami Nilu. Wspominane już katarakty wyznaczały 
rozszerzający się stopniowo zasięg władzy faraonów, a występowanie samych katarakt 
stworzyło naturalny podział krainy na Egipt Górny (południowy) i Egipt Dolny (północny, delta 
Nilu), rozwijające się początkowo niezależnie od siebie jako Egipt przed dynastyczny. 
Zjednoczenie obu regionów nastąpiło bardzo wcześnie, bo już  ok. 3100 przed Chr., tj. w 
początku okresu archaicznego, w czasach tzw. I dynastii (patrz tabl. I, II). Dalsze dzieje Egiptu 
wyznaczane są działalnością i  osiągnięciami kolejnych władców (faraonów). W układzie 
chronologicznym OKRESY HISTORYCZNE EGIPTU przedstawiają się następująco: 1. 
OKRES PRZED DYNASTYCZNY (ok. 4000 – 3100 przed Chr.); 2. OKRES ARCHAICZNY (I 
– II dynastia, ok. 3100 – 2686 przed Chr.) 3. STARE PAŃSTWO (III – VI dynastia., ok. 2686 – 
2181 przed Chr.), stolica w MENFIS; 4. ŚREDNIE PAŃSTWO (dynastie XI – XII, ok. 2133 – 
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1786 przed Chr.), stolica w TEBACH; 5. NOWE PAŃSTWO (dynastie XVIII – XX, ok. 1567 
– 1085 przed Chr., stolica w SAIS; 6. OKRES PÓŹNY (XXI – XXX dynastia, ok. 1085 – 343 
przed Chr.); 7. wchłonięcie przez monarchię PERSKĄ (ok. 663 – 525 przed Chr.); 8. od IV w. 
przed Chr. HELLENIZACJA (okres PTOLOMEJSKI, ok. 304 – 30 przed Chr.); 9. OKRES 
RZYMSKI (30 przed Chr. – 395 po Chr.); 10. OKRES BIZANTYŃSKO-KOPTYJSKI (395 – 
641), rozwój chrześcijaństwa. Stopniowy zanik oryginalnej kultury Egiptu starożytnego 
postępował już w okresie rzymskim od ok. II – III wieku po Chrystusie. Po roku 395, Egipt w 
znacznym stopniu już chrześcijański, rozpoczął całkowicie nowy etap swych dziejów wiążąc 
się kulturowo z Bizancjum, a datę tę uznaje się za kończącą ostatecznie cywilizację i kulturę 
Egiptu starożytnego. To wtedy dominować zaczęły tu odmienne od tradycyjnie egipskich, 
nowe prądy filozoficzno-religijne oraz nowa estetyka dzieł sztuki i inne kanony artystyczne. 

Ryc. 76; tabl. I; ryc. 77, 78, 79; tabl. II. Dzieje Egiptu i jego sytuacja terytorialna. Od lewej: dolina Nilu 
z sześcioma kataraktami (ryc. 76); uproszczony schemat dziejów państwa egipskiego (tab. I);  

 mapki poglądowe pokazujące zdominowanie Egiptu przez: Persję; hellenistyczną Grecję; Imperium Rzymskie; 
uszczegółowiony schemat dziejów państwa egipskiego (tab. II). Ryciny skopiowane z INTERNETU. 
Tablice w opracowaniu własnym, z uwzględnieniem  danych [z:] Encyklopedia sztuki starożytnej…,  

Warszawa 1975, hasło: „egipska sztuka”, s. 161  

 
W ciągu ponad 3 tysięcy lat rozkwitu sztuki Egiptu to właśnie wierzenia i rytuały religijne 

splatały się z aktywnością Egipcjan, rzutując na kształtowanie się postaw życiowych, ładu 
społecznego, a także koncepcji artystycznych. Religia egipska, skomplikowana i niejednolita 
miała charakter politeistyczny (wielobóstwo). Czczono więc licznych bogów (w tym bogów 
lokalnych), takich m.in. jak: Hnum, Ra, Ozyrys, Izyda, Horus, Ptah, Amon, Thot, Anubis, 
Nephtis, Sobk, Sekhet, i wielu jeszcze innych. Bogów sławiono pod charakterystycznymi 
postaciami, często w pełni zwierzęcymi lub ludzkimi z głowami zwierząt. W wizerunkach bóstw 
zapisywane były odniesienia do astronomicznych realiów świata. Z kultem boskim splatała się 
wiara Egipcjan w życie pozagrobowe, generująca rozbudowane rytuały pogrzebowe, znane z 
wielu fresków naściennych odkrywanych przez archeologów. Przede wszystkim jednak 
potężnie rozwijała się architektura grobowa (nekropolie, piramidy). Miejsca pochówku 
wyposażano w liczne przedmioty codziennego użytku, a także w drogocenne klejnoty. Te w 
dzisiejszych badaniach archeologicznych stanowią istotne źródło informacji o realiach życia 
starożytnych Egipcjan. Rozwinięte były techniki mumifikacji zwłok. Doniosłe znaczenie religii  
dla mieszkańców doliny Nilu spowodowało, że najbardziej charakterystycznymi dla sztuki tego 
kraju stały się dzieła malarstwa, rzeźby i architektury, a nawet kompozycje ogrodowe o 
tematyce i funkcjach religijnych. Dodać należy jeszcze, ze w splocie wierzeń z krystalizującymi 
się prądami filozoficznymi, w Egipcie dominowały postawy panteizmu. Ten, mówiąc 
najogólniej, odrzuca istnienie Boga osobowego. Utożsamia natomiast siły boskie wprost z 
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przyrodą lub uznaje, ze Bóg pojawia się w naturze immanentnie, czyli wewnętrznie w 
konkretnych elementach przyrodniczych. Do dziś zachowało się wiele malarskich wyobrażeń 
(freski grobowe, świątynne) prezentujących całą gamę bóstw starożytnego Egiptu. 

Ryc. 80, 81. Wizerunki malarskie niektórych bóstw egipskich. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
Uwaga: w pasie dolnym (ryc. 81) nazwy bóstw podano w języku włoskim 

 
 

ARCHITEKTURA i jej KRAJOBRAZOWE KONSEKWENCJE 
(piramidy, świątynie, rzeźba architektoniczna, miasta) 

 

Ryc. 82, 83. Kolosalność, trwałość i sacrum architektury egipskiej. Posągi („kolosy”) Ramzesa II w wielkiej 
świątyni w Abu Simbel (XIII w. przed Chr.). Na rycinie 82 oznaczono (kolor czerwony) wielkość sylwetek ludzkich  

w zestawieniu z rozmiarami posągów o wys. 20 m. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W całym bogactwie architektonicznych dokonań „kultury Nilu” zatrzymamy się na 
niektórych tylko, szczególnie spektakularnych przykładach, zadziwiających mistrzostwem 
technik budowlanych, wbrew pozorom ciągle nie do końca wyjaśnionych w ich wykonawczych 
szczegółach. Wskazane zostaną konkretne obiekty, głównie te które stały się, obok ich 
niezaprzeczalnych walorów estetycznych, elementami urządzania monumentalnych form 
krajobrazów  kulturowych. Już w okresie Starego Państwa, pod panowaniem III – VI dynastii 
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powstawały dzieła wybitne, których doskonałość nigdy później nie została przewyższona, choć 
w szczegółach uzyskiwano zauważalny rozwój dokonań architektonicznych, bazujących 
niezmiennie na twórczych założeniach okresu najwcześniejszego. Zadziwiająca jest stałość i 
konsekwentne utrzymywanie  ustalonych tematów, typów, rozwiązań i schematów formalnych. 
Sztuką, a zwłaszcza architekturą Egiptu kierowała wręcz obsesja trwałości, wynikająca z 
przekonań religijnych oraz z dążenia do zabezpieczania ciągłości scentralizowanej władzy 
monarszej (faraonów). Można powiedzieć, że jako wiodąca, w Egipcie ukształtowała się 
kultura nekropolii. Wśród najbardziej charakterystycznych wyróżników dzieł 
architektonicznych mamy: kolosalność, trwałość, sacrum (nekropolie, świątynie). 
Architekturze towarzyszyła rzeźba posągowa, dekoracje reliefowe i malarskie zespalane 
integralnie zarówno z budowlami grobowymi i świątynnymi jak i z ich terenowym otoczeniem. 

Za najstarszą, do dziś zachowaną (strefa archeologiczna) nekropolię Egiptu uznawany 
jest kompleks budowli grobowych króla Dżosera w Sakkarze (Dolny Egipt), z PIRAMIDĄ 
schodkową datowaną na 2778 przed Chr. Przyjmuje się, że budowle egipskie typu „piramida”, 
jako ostrosłupowe umiarowe bryły wolno stojące, wznoszone na planie kwadratu, wykształciły 
się z wcześniej zakładanych grobowców królewskich, zwanych mastabami. Piramida w 
Sakkarze, dzieło architekta Imhotepa (pierwszego projektanta znanego z nazwiska) stała się 
zapewne najwcześniejszą monumentalną budowlą Egiptu wzniesioną z kamienia (bloki 
granitowe ważące ok. 2,5 tony każdy). Wyraźnie wyodrębnione wąskie tarasy - stopnie (6 
stopni), nasuwają formalne skojarzenia z zikkuratami Mezopotamii. Wyniki wieloletnich prac 
archeologicznych prowadzonych w Sakkarze (także okresowo z udziałem polskich badaczy) 
wskazują na powstanie wokół piramidy mocno rozbudowanego kompleksu budowli 
dodatkowych (w tym świątyni faraona) ujętych w wyraźnie wyodrębniony kwartał zabudowy o 
narysie prostokątnym, a otoczony murem granicznym. Znaleziska te świadczą o krystalizującej 
się tendencji do uzyskiwania zgeometryzowanego ładu przestrzennego (podobnie jak w 
otoczeniu zikkuratów Mezopotamii), stanowiąc prawdopodobnie zaczątek terytorialnego 
modułu urbanistycznego. 

Ryc. 84, 85, 86. Nekropolia w Sakkarze. Z lewej u góry: obecny stan piramidy schodkowej; z lewej na dole: 
rekonstrukcja kwartału zabudowy związanej z piramidą; z prawej: plan inwentaryzacyjny stanowiska 

archeologicznego w Sakkarze. Fotografie i plan skopiowane z INTERNETU 
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Piramidy egipskie osiągnęły szczyt swego rozwoju ok. 2600 przed Chr., tj. w okresie 
„Starego Państwa”. W „Nowym Państwie” (XVI – XI w. przed Chr.) zrezygnowano ze 
wznoszenia tych budowli na rzecz urządzania grobowców kutych w skalistych wzgórzach, 
zwłaszcza tebańskich (w pobliżu dzisiejszego Luksoru) na głębokość nawet 96 metrów, z 
korytarzami dochodzącymi do długości ponad 200 metrów. Nekropolie te znamy głównie z 
wykopalisk prowadzonych w rejonie Doliny Królów (Teby Zachodnie), uznanej za najbardziej 
fascynujące stanowisko archeologiczne całego Egiptu. 

Ryc. 87, 88, 89, 90, 91, 92. Groby skalne okresu „Nowego Państwa” odnalezione w Dolinie Królów (Teby).  
U góry: widok ogólny strefy archeologicznej w Dolinie Królów; poniżej schemat rozplanowania korytarzy i komór 
grobowych Ramzesa III; u dołu od lewej: komora grobowa Ramzesa VI; korytarz zespołu grobowego Ramzesa 

IV; wycinek mapy Doliny Królów z oznaczonymi miejscami odnalezionych grobów skalnych; kolejna komora 
grobowa Ramzesa VI. Fotografie i schematy skopiowane z INTERNETU 

 
Powracając jednak do samych piramid, należy zatrzymać się przy kompleksie  

najznakomitszym w tej kategorii budowli, pochodzącym z XXVII - XXV wieku przed Chr., a 
zlokalizowanym na lewym brzegu Nilu na wysokości Kairu, około 15 km na południowy – 
wschód od niego i 8 km od granic miejskiej zabudowy Gizy. Są to gigantyczne piramidy: 
Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa. Wzniesiono je z olbrzymich bloków wapiennych 
przetransportowanych tu z kamieniołomów o nazwie Tura. Największa, o wys. 139 m (150 m), 
znana jako „Wielka Piramida”, powstała w poł. XXVI w. przed Chr. na zlecenie faraona 
Cheopsa. Ściany zewnętrzne budowli były wygładzone warstwą zaprawy, która nie dotrwała 
do dzisiaj, a szczyt budowli pokryty był warstwą złota  odbijającego promienie słoneczne. 

Ryc. 93, 94, 95. Piramidy w Gizie, stan współczesny. Z lewej i w środku: widok ogólny zespołu piramid;  
z prawej: zbliżenie na strukturę ściany piramidy Cheopsa uformowanej z bloków kamiennych.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Struktura wewnętrzna budowli, mocno skomplikowana, składa się z korytarzy i komór 

uformowanych z granitów, z centralnie usytuowaną królewską komorą grobową (faraona), 
patrz: ryc. 96 - 98. W obrębie zespołu powstały również mniejsze świątynie, kształtem zbliżone 
do mastab, a wszystko wzbogacono gigantycznym posągiem sfinksa. Pomimo długotrwałych 
badań archeologów i historyków, pełne przeznaczenie, m.in. dla funkcji grzebalnych, 
kultowych, naukowych – astronomicznych, a także techniki wznoszenia tych budowli, nie 
zostały w pełni wyjaśnione. Przez wiele lat rozpowszechniano pogląd o wykorzystaniu 
fizycznej pracy rzeszy niewolników dla realizacji tej nekropolii.  Obecnie coraz częściej 
poszukuje się rozwikłania zagadki transportu olbrzymich bloków kamiennych i ich 
umieszczania w konstrukcji obiektu poprzez inżynierskie próby odtwarzania starożytnych 
maszyn budowlanych, które mogły być stosowane przez Egipcjan (por. także rozdz. IV.6.).  

Pewne jest natomiast, o czym świadczy po prostu sama budowla, że piramida Cheopsa 
odznacza się geometryczną doskonałością. Punkt ciężkości budowli znajduje się w około 2/3 
jej wysokości zapewniając długowieczną stabilność konstrukcji. Teren pod budowę 
wypoziomowano perfekcyjnie. Zabiegi te spowodowały, że mamy tu do czynienia z 
gigantyczną budowlą odporną na wstrząsy sejsmiczne. Na marginesie wspomnijmy, że sztuka 
ta, później udała się dopiero w bliskowschodnich zamkach krzyżowców w XIII w., a 
współcześnie ciągle poszukuje się systemów konstrukcyjnych dla architektury w pełni 
bezpiecznej w trakcie trzęsień ziemi. Warto również pamiętać, że piramida Cheopsa w Gizie 
przez 3800 lat pozostawała najwyższą budowlą na świecie, do czasu gdy w 1311 roku iglicę 
katedry w Lincoln (Anglia) wydźwignięto na wysokość 160 m. 

Ryc. 96, 97, 98. Schematy wnętrza piramidy Cheopsa w Gizie, z oznaczeniem jego istotnych elementów.  
Schematy skopiowane z INTERNETU (z własnym tłumaczeniem podpisów z języka włoskiego) 

Ryc. 99, 100, 101, 102, 103, 104. Kompleks piramid w Gizie jako dzieło krajobrazu komponowanego, 
zbudowanego obiektami architektonicznymi, o jakości dzieła sztuki (makieta, rozplanowanie, widoki 

panoramiczne). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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Kompleks piramid i innych obiektów sakralnych w Gizie stał się równocześnie 
fascynującym, poruszającym i mistrzowskim świadectwem krajobrazowej wyobraźni 
starożytnych Egipcjan. Wśród piasków pustynnych powstał z elementów sztucznych, 
wzniesionych ręką człowieka, wielko przestrzenny monumentalny pejzaż sakralny, siłą swego 
formalnego oddziaływania do dziś niezrównany. Elementy całości ułożono z wyraźnie 
widocznym zgeometryzowanym ładzie funkcjonalnym i przestrzennym. Sylwety budowli 
piramidalnych i motywy rzeźbiarskie z eksponowanym w układzie kompozycyjnym 
gigantycznym sfinksem dały temu pustkowiu  scenografię krajobrazową, dojmującą pięknem i 
symboliką przekazu, zachwycającą też doskonałością techniczną (ryc. 99 – 104). 

Same piramidy, tradycyjnie uznawane za inżynierski fenomen cywilizacji starożytnego 
Egiptu, pojawiały się w różnych rejonach całego świata (por. rozdz. III., s. 91, 92). Wedle 
najnowszych badań przypuszcza się, że występowały one we wszystkich starożytnych 
regionach kuli ziemskiej, a niektórzy twierdzą, że być może nawet wcześniej niż Egipcie. Obok 
dobrze zachowanych obiektów kultury Olmeków, Majów, Azteków, Inków rozmieszczonych na 
terytoriach północnych rejonów Ameryki Łacińskiej, w tym w Ameryce Środkowej (głównie 
Meksyk, Gwatemala, Honduras, częściowo Ekwador i Chile), także na dalekim Wschodzie 
(Chiny, Japonia), oraz na Bałkanach (Bośnia, Serbia) a także w wodach mórz i oceanów 
odnajdywane są ślady tajemniczych budowli, przez niektórych badaczy interpretowane jako 
pradawne piramidy, którym niektórzy przypisują funkcje „portali” skonstruowanych dla 
kontaktów z kosmitami (por. rozdz. IV.6.). 

Ryc. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Piramidy kultur Ameryki Środkowej. Od lewej u góry: świątynia 
piramidalna w Tikál (Gwatemala, kultura Majów); piramida Kukulkana w Chichén Itzá (Meksyk); piramida księżyca 

w Teotihuacán w Meksyku (makieta rekonstrukcyjna oraz stan obiektu); od lewej na dole: kompleksy piramid 
Majów w Palenque i Yaxchilan (Meksyk); Wielka Piramida Maga w Uxmal (Meksyk); Nohoch Mul – piramida  

w Coba, uznawana za najwyższą budowlę Majów. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 113, 114, 115, 116. Formacje terenowe interpretowane jako ślady pradawnych piramid pochłoniętych przez 
roślinność i wody oceanów. Od lewej: domniemana piramida na Alasce; piramida w Chinach; pokryta roślinnością 
piramida w Serbii; ślady budowli piramidalnej odkryte w wodach Pacyfiku przy wyspie Okinawa, w pobliżu Japonii. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Fascynacja formami piramidalnymi przeniosła się również na kraje sąsiadujące z 
Egiptem. Znana jest nekropolia Meroe w Nubii (dzisiejsza Syria). Odnaleziono tu blisko sto 
niewielkich piramid (o wys. dochodzącej do 30 m) wzniesionych z piaskowców, zespolonych 
z podziemnymi komorami, a także ślady budowli pałacowych i świątynnych. Kompleks stanowi 
świadectwo lokalnej kultury rozwijającej się tu zapewne od VI w. przed Chr., a pozostającej 
pod wpływami artystycznymi Egiptu (i Grecji). Prace wykopaliskowe w pierwszej dekadzie XXI 
wieku prowadzone były w Meroe z bardzo aktywnym udziałem polskich archeologów. 

Ryc. 117, 118, 119. Stanowisko archeologiczne w Meroe (Syria, starożytna Nubia), nekropolia z piramidami 
i ślady budowli pałacowych. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Szczególnie ciekawym zjawiskiem architektonicznym pozostaje fakt, że  także w 

różnych regionach Dalekiego Wschodu (m.in. Indie, Chiny, Tajlandia), w wiekach średnich 
obiekty świątynne zyskiwały często kształty smukłych piramid – wież, wzbogacanych mocno 
rozbudowanym zdobnictwem rzeźbiarskim.  Przypomnijmy także, że formy piramidalne do 
dzisiaj pobudzają twórczą wyobraźnię architektów na całym świecie (por. rozdz. III., s. 92., ryc. 
165 - 168).  

Ryc. 120, 121, 122, 123, 124. Przykłady piramid „wieżowych” w architekturze Dalekiego Wschodu.  
Od lewej: świątynia Mahabodhi w Bodh Gaja, Indie, II w.; świątynia Bryhadiśwara w Tańdźawur, Indie,  X w.; 

fragment świątyni khmerskiej Angkor Wat, w Angkor, Kambodża, XII w.; świątynia w Hampi, Indie, XIV w.; 
świątynia w Ayutthaya, Tajlandia, poł. XIV w. Fotografie skopiowane z I NTERNETU 

 
W całym, zasygnalizowany tu bogactwie piramid rozsianych po różnych terenach 

całego globu, najwybitniejszym i najdoskonalszym technicznie pozostaje, opisany na s. 118 – 
121,  kompleks piramid egipskich w Gizie i wprost piramida Cheopsa. Oryginalną cechą tego 
kompleksu krajobrazowego stało się, wspomniane na s. 121 wzbogacenie całości o potężną 
rzeźbą SFINKSA (dł. 73,5 m; wys. 20 m), która rysując się na tle ścian piramid nadaje całości 
scenerii pejzażowej specyficznego piękna i tajemniczości, zyskując zupełnie wyjątkową sławę 
i pozostając współcześnie głośną na skalę światową atrakcją turystyczną. W sztuce 
starożytnego Egiptu sfinksy występowały od czasów Starego Państwa. Były rzeźbiarskimi 
zazwyczaj wyobrażeniami leżącego lwa z głową ludzką, interpretowaną jako portret władcy 
(faraona). Sam sfinks stanowił symbol zwycięskiego władcy. Znane są również sfinksy z 
głowami zwierzęcymi (Luksor – Karnak, sfinksy baraniogłowe) uznawane za symbole bóstw.  
Wolno stojące, rytmicznie rozstawione rzeźby sfinksów zgrupowanych w aleje, pojawiały się 
jako element krajobrazów komponowanych w otoczeniu świątyń (Luksor, Karnak, Deir-el-
Bahari), por. s. 130 – 131. Stawały się również motywem malarstwa ściennego i reliefów, 
występując jako sfinksy stojące, kroczące, a nawet masakrujące nieprzyjaciół.  
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Wielki Sfinks w Gizie (z głową faraona Chefrena) obok swych walorów artystycznych 
stanowi niezrównany przykład mistrzostwa technik rzeźbiarskich. Wykonany został w skale 
wapiennej z wyraźnie wyodrębnionymi w niej naprzemiennie ułożonymi warstwami 
geologicznymi : miękką i twardą. Jest to monolit, tj. rzeźba ukształtowana w jednej bryle 
kamienia. Efekt ten udało się uzyskać wykorzystując miejscowe wypiętrzenie skalne na 
płaskowyżu wapiennym, a kształt rzeźby uformowano  odkuwając sfinksa od góry ku dolnym 
częściom, zagłębiając się w teren usytuowania obiektu.   Tę pomysłową technikę wznoszenia 
monolitycznych, gigantycznych monumentów skalnych zastosowano później w słynnych 
chrześcijańskich średniowiecznych świątyniach skalnych w Lalibela (Etiopia - dawniej 
nazywana Abisynią). Olbrzymie pazury sfinksa w Gizie obłożone są blokami kamiennymi, jako 
działanie wtórne, wykonane przez Rzymian. 

Ryc. 125, 126, 127, 128, 129, 130. Wielki Sfinks w różnych ujęciach na tle piramidy Chefrena i innych piramid 
kompleksu w Gizie. Fotografie stanu współczesnego, skopiowane z INTERNETU 

 

Piramidy, choć ciągle zdumiewające swym mistrzostwem artystycznym i technicznym,  
w pełnym ujęciu rozwoju architektonicznego Europy i świata zajmują miejsce marginalne. W 
głównym nurcie, stając się fundamentem dalszych dziejów i dokonań architektury, znalazły się 
ŚWIĄTYNIE egipskie. Pomimo niezaprzeczalnej izolacji Egiptu od reszty kultur regionu blisko 
wschodniego, we wszystkich późniejszych świątyniach: Grecji, Rzymu i całej Europy, w 
oczywisty sposób pobrzmiewają koncepcje przestrzenne i schematy kompozycyjno-
konstrukcyjne właśnie świątyń egipskich. A te powstawały już od najstarszych okresów w 
dziejach Egiptu, zrazu jako kaplice i pawilony ceremonialne kultu pośmiertnego, wznoszone z 
budulca nietrwałego (okres archaiczny). Szybko pojawiły się jednak budowle kamienne.  

Ryc. 131, 132. Świątynia Niuserre w Abu Gurab, Stare Państwo, rozplanowanie i wizualizacja przestrzenna 
(rekonstrukcja).  Rysunki skopiowane z INTERNETU 
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Za najstarszą, wykonaną z materiałów trwałych (kamień) uznawana jest świątynia 
usytuowana w zespole piramidy Dżesera w Sakkara, datowana na XXVII w. przed Chr., 
odznaczająca się wysoce skomplikowanym układem wewnętrznych pomieszczeń i korytarzy. 
W pobliżu Gizy, w Abu Gurab dobrze zachowały się pozostałości świątyni z okresu Starego 
Państwa (XXV w. przed Chr.), uznawanej przez niektórych badaczy za jedną z egipskich 
świątyń „solarnych”, poświęconych bogu Słońca „Re”. Składała się ona z dwóch budowli 
sakralnych połączonych rampą (aleją procesjonalną). Dolna, niewielka, wzniesiona była nad 
kanałem, większa – górna, z dziedzińcem otoczonym murem, zwieńczona była masywnym 
obeliskiem wypiętrzonym ponad główną częścią świątyni (ryc. 131, 132). 

Prawdziwy rozkwit budownictwa świątynnego związany był z okresem Nowego 
Państwa, gdy nastąpił wyraźny wzrost znaczenia kapłanów w strukturze społecznej Egipcjan. 
W ciągu XV – XIV w. przed Chr. wypracowano szczegółowe zasady i schematy kompozycyjno-
konstrukcyjne oraz funkcjonalne dla tych obiektów architektonicznych, tworząc najstarszy na 
świecie, starannie dopracowany kanon monumentalnej architektury kultowej (patrz ryc. 133 – 
136). W ramach przyjętych wzorców, kompleksy świątynne kształtowano wieloczłonowo. 
Budowla właściwa (główna) rozdysponowana była symetrycznie wzdłuż wyrazistej osi 
kompozycyjnej, na którą nanizane były: wejście do kompleksu pomiędzy dwoma pylonami; 
obszerny dziedziniec  z trzech stron otoczony kolumnadami podcieniowymi; dalej sala 
„hypostylowa” z gęsto rozmieszczonymi kolumnami; kolejno urządzona była „sala świętej 
barki”; a za nią właściwe sanktuarium, wyraźnie niższe od części wejściowej, z kaplicą główną 
i kaplicami bocznymi pobudowanymi na wyniesieniu terenowym. W świątyniach znajdowały 
się również: skarbce, archiwa, magazyny. Całość otoczona wysokim murem wyposażana była 
również w ogrody i święte jezioro. W zakresie dyspozycji przestrzennej obowiązywał schemat 
zastosowany już w Świątyni Niuserre w Abu Gurab (ryc. 131, 132), polegający na zespoleniu 
kompleksu głównego z wysuniętą na zewnątrz otoczenia świątyni niewielką kaplicą 
(przystanią) usytuowaną wprost  nad brzegiem Nilem lub nad specjalnie urządzonym kanałem 
wodnym. Łącznikiem funkcjonalnym i kompozycyjnym dla tych wyodrębnionych części były 
aleje procesjonalne z rzędami sfinksów (alejami sfinksów),  nakierowane na portal pomiędzy 
pylonami, nadające całości szczególnego piękna w wymiarze scenerii krajobrazowej. W wielu 
obiektach wprowadzano drobne zmiany wzorcowego schematu, wynikające z lokalnych 
uwarunkowań i wymogów funkcji. Klasycznym przykładem realizacji opisanego tu kanonu 
architektonicznego była m.in. świątynia Chonsu w Karnaku (ryc. 133 – 135). 

 

Ryc. 133, 134, 135, 136. Kanon kompozycji dojrzałej świątyni egipskiej (Nowe Państwo), przedstawiony na 
konkretnych przykładach: świątyni Chonsu w Karnaku (przekrój podłużny – z lewej u góry, plan budowli – z lewej 
na dole, aksonometria – z prawej u góry); oraz świątyni Horusa w Edfu, widok perspektywiczny ścian dziedzińca 

(z prawej na dole). Ryc. 133, 135 (z lewej) skopiowane z INTERNETU; ryc. 134, 136 (z prawej) [za:] Tadeusz 
Broniewski, Historia architektury…, Wrocław… 1980, s. 36, ryc. 45 i s. 37, ryc. 47. 
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 Tak pomyślane świątynie, często zestawiane w wielkoprzestrzenne zespołu (np. 
Karnak – Luksor, dawne Teby) dały światu perfekcyjne, dojrzałe kompozycyjnie, mistrzowskie 
pod względem konstrukcyjnym i nierównane siłą artystycznego oddziaływania  potęgowanego 
monumentalną rzeźbą architektoniczną i zdobnictwem (reliefy, malarstwo). Zestaw cech 
charakterystycznych dla architektury egipskiej (głównie świątynnej) w okresie jej największego 
rozkwitu przedstawiono poglądowo na tablicy nr III, zamieszczonej poniżej. 

Tabl. III. Architektura egipska (sakralna): cechy kompozycyjne, założenia ideowe, i charakterystyczne szczegóły 
konstrukcyjne ze schematami rysunkowymi. Opr. Anna Mitkowska 

 
Kolosalne świątynie wznoszono z olbrzymich obrabianych bloków kamiennych, 

dostarczanych na miejsce budowy z odległych często kamieniołomów. Były to m.in. wapienie 
z Pustyni Libijskiej, różowy granit z Górnego Egiptu, często piaskowiec o dużej wytrzymałości. 
Istotnymi elementami nośnymi (konstrukcyjnymi) były masywne ściany i potężne kolumny 
podtrzymujące kamienne belki stropowe. W otworach wejściowych stosowano nadproża 
kształtowane z kamienia. Brak umiejętności przeciwdziałania słabej odporności budulca 
kamiennego na  zginanie (jego kruchość) wymuszała bardzo gęsty rozstaw kolumn, tworząc 
we wnętrzach, zwłaszcza w salach hypostylowych, nastrój szczególnie sugestywnej 
tajemniczości. W „Wielkim Hypostylu”  słynnej świątyni Amona-Re w Karnaku kolumny o 
średnicy trzonów ok. 2 m, wyniesiono na wysokość dochodzącą do 12 m, a ich rozstaw wynosił 
tylko 3 metry. Bogato zdobione płaskorzeźbami, rytami i kolorowane technikami malarskimi, w 
górnej części wieńczone były głowicami o dużej rozpiętości form kielichowych (stylizowane 
papirusy). Dla wzmocnienia konstrukcji niosły na sobie jeszcze płytki kamienne o podstawie 
kwadratu. Same trzony powstawały z płaskich pół bębnów, łączonych kotwami. Uznaje się, że 
budowa całości polegała na wypełnianiu przestrzeni między kolumnami ceglanymi filarami 
wznoszonymi ku górze. Ciągle więc podnoszony był poziom wykonywania prac budowlanych. 
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Po zakończeniu tych działań, filary ceglane były od góry ku dołowi rozbierane. Całość 
konstrukcji powstawała bez stosowania pomocniczych rusztowań. 

Ryc. 137, 138, 139, 140, 141. Kolumnada „Wielkiego Hypostylu” świątyni Amona-Re w Karnaku, widok na 
głowice podtrzymujące belkowania. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Z punktu widzenia uzyskiwanych efektów estetycznych, do szczególnie 

charakterystycznych składowych sakralnej architektury Egiptu stały się należące do kanonu, 
wspominane już wielokrotnie hypostyle. Były to wielkie sale, usytuowane pomiędzy wielkim 
dziedzińcem kolumnowym (podcieniowym) a świątynią właściwą (sanktuarium). Belki stropu 
wsparte były na równomiernie, gęsto rozstawionych masywnych kolumnach. Model takiego, 
egipskiego wnętrza architektonicznego rozpowszechnił się w architekturze sakralnej i 
pałacowej starożytnego Wschodu, ze słynną salą stusłupową (hypostylową) pałacu 
Achemenidów (V w. przed Chr.) w Persepolis (por. rozdz. III., s. 94, ryc. 180) a następnie 
przejęty został w VI w. przed Chr. przez projektantów greckich, pojawił się również w 
architekturze rzymskiej. Hypostyle stanowią więc spektakularny przykład oddziaływania 
izolowanej cywilizacji Egiptu na kształtowanie się późniejszych tendencji artystycznych w 
kulturze europejskiej (i wschodniej). 

 

Ryc. 142, 143, 144. „Wielki Hypostyl” w Karnak (świątynia Amona-Re). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Innym z rozwiązań kompozycyjnych, który rozpowszechnił się w późniejszej 

architekturze na skalę  masową, pozostaje pomysłowy system doświetlania mrocznych wnętrz 
wielosłupowych. W części środkowej budowano kolumny (słupy) wyższe od kolumn 
zewnętrznych. Dawało to możliwość wzniesienia pionowych ścianek z szeregiem okien, 
wspartych na pierwszym ciągu słupów niższych (patrz schemat rysunkowy na tabl. III.). 
Rozwiązanie takie zastosowano w świątyni Amona-Re w Karnaku. W istocie mamy tu do 
czynienia z krystalizowaniem się architektonicznego schematu nawy głównej (wyższej) i naw 
bocznych (niższych) w budowlach sakralnych, szeroko stosowanego w bazylikach 
wczesnochrześcijańskich powstających w ramach Imperium Rzymskiego, od pocz. IV w. po 
Chrystusie. 

Kolejnym oryginalnym wyróżnikiem egipskich świątyń pozostają pylony. Stanowiły one 
specyficzne formy wieżowe, obustronnie flankujące bramę świątyni. Wznoszone z kamienia, 
na planie prostokąta, zwężające się lekko ku górze, uzyskiwały kształt trapezoidalny i 
wysokością swą górowały nad całym kompleksem świątynnym. Lico kamiennych ścian 
zdobione było reliefami (rytami) o tematyce figuralnej i inskrypcjami, posiadało także specjalne 
uchwyty na maszty flagowe. Wewnątrz masywnych pylonów urządzano zazwyczaj schody 
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prowadzące do kameralnych sal umieszczonych w części górnej oraz na taras wieńczący 
całość tego elementu architektonicznego. Uznać je więc można za prototyp późniejszych, a 
dziś szczególnie popularnych wież i tarasów widokowych. 

  Ryc. 145, 146, 147, 148. Pylony świątyń egipskich. Od lewej: wielka świątynia Horusa w Edfu; świątynia 
Narodzin Amona w Luksorze; świątynia Izydy na wyspie File (Asuan); Świątynia Luksorska, widok z Corniche. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W znacznym stopniu o randze artystycznej i potężnej sile estetycznego oddziaływania 
świątyń egipskich decydowała RZEŹBA wplatana w strukturę konstrukcyjną i kompozycyjną 
budowli. Były to, często kolosalne, posągi faraonów (por. kolosy Ramzesa II w Abu Simbel, s. 
117, ryc. 82, 83)  i wyobrażenia bogów, liczne mniejsze figury wolno stojące lub zespolone z 
licem ścian i kolumnami. Ich nierozerwalne powiązanie z bryłą obiektu nadawało im rangę 
specyficznego elementu zdobnictwa architektonicznego, stanowiąc równocześnie 
spektakularne świadectwa jakości sztuki, a konkretnie rzeźby egipskiej. Wśród jej szczególnie 
charakterystycznych cech (kanonu) wymienia się: frontalizm (komponowanie posągów dla 
oglądania ich z przodu), statyczność; tj. brak elementów bardzo dynamicznego ruchu; całość 
postaci ludzkiej przedstawiana od przodu, połączona z głową i twarzą o rysach mało 
indywidualnych i schematycznych, zaprezentowana z profilu. Łączą się w nich więc pewne 
cechy realizmu splecione ze schematyzmem, umownością i symboliką. 

Ryc. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157. Monumentalna rzeźba architektoniczna w świątyniach  
egipskich. Od lewej u góry: posąg Ramzesa II z żoną (w Karnaku); posąg Ramzesa II w Luksorze; posąg Horusa 

w Edfu; posągi Ozyrysa („Ozyriaki”) świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (częściowe rekonstrukcje); pilastry 
„Ozyriaki” w świątyni Amona-Re w Karnaku; kolosy Ramzesa II w Abu Simbel. Od lewej na dole: kolosy w 
świątyni Narodzin Amona w Luksorze (ryc. 155, 156); rzeźby figuralne mniejszej świątyni (Nefertari) w Abu 

Simbel. Fotografie skopiowane z ITERNETU 
 
Na wielu ścianach umieszczano również liczne płaskorzeźby głęboko (reliefy wypukłe)  

lub płytko (reliefy płaskie) żłobione i ryty (reliefy wklęsłe – ryty, tj. żłobione kontury ornamentów 
i postaci), wzbogacane tekstami hieroglificznymi.  Znane są również reliefy wklęsło-wypukłe. 
Stosowane w nich zasady kompozycyjne i estetyka zgodne były z opisanymi powyżej 
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kanonami rzeźby posągowej. Ich treści narracyjne zawarte w rozmaitych scenach rodzajowych 
do dziś stanowią ważne źródło informacji o realiach życia starożytnego Egiptu. 
 

Ryc. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165. Przykłady płaskorzeźb (reliefów: wypukłych – ryc. 158; płaskich – 
ryc. 163, 165; wklęsłych – ryc. 159; wklęsło-wypukłych – ryc. 160, 161, 162, 164 ) zdobiących ściany świątyń 
egipskich. Od lewej u góry: Amon i Mut na ścianie świątyni Amona w Karnaku; hieroglify na głazie świątyni 

Hatszepsut w Deir el-Bahari; relief z hieroglifami w świątyni w Edfu; relief z hieroglifami w świątyni w Esnie(h). Od 
lewej na dole: dwa reliefy z hieroglifami w świątyni w Esnie(h); faraon Akhenaton (XVIII dynastia) z żoną królową 

Nefretete (Nefertiti), relief z Tell el-Amarna; relief Hesyra z Sakkary, przechowywany w muzeum w Kairze. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Mocne formalne i estetyczne oddziaływanie posiadał także istotny element 

konstrukcyjny jakim były w świątyniach egipskich masywne kolumny. Pojawiały się w nich 
płaskorzeźby umieszczane na głowicach (kapitelach). Typy najczęściej spotykane to głowice: 
papirusowe, palmowe, lotosowe (pączkowe), hatoryckie (z wizerunkiem głowy ludzkiej); a w 
okresie późnym: perskie (patrz rozdział III.3., s. 94, ryc. 177, 178, 180) i przed doryckie 
(kielichowe). Trzony kolumn zdobiono ornamentami roślinnymi i figuralnymi, a także 
hieroglifami przedstawianymi w technikach malarskich lub rzeźbiarskich (patrz ryc. 175 – 181). 

 

Ryc. 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174. Głowice kolumn w świątyniach egipskich. Od lewej u góry: 
świątynia w Esnie (Esneh) - papirusowe; świątynia w Luksorze (lotosowe); „Wielki Hypostyl” w Karnaku 

(kielichowe – przed doryckie); świątynia Sobka w Kom Ombo (papirusowo-kielichowe); świątynia Hatszepsut w 
Deir el-Bahari, głowa bogini Hathor (hatorycka). Od lewej na dole: schematy kolumn egipskich; kolumnada 

zewnętrzna  świątyni w Esnie (Esneh) – głowice papirusowe; File (Philae), świątynka Zachodnia, portyk 
kolumnowy (kielichowe i hatoryckie); podstawowe typy głowic egipskich (palmowa, hatorycka, papirusowo-

palmowa z wolutami, papirusowa). Ryc. 167, 168, 169, 171, 174 – fotografie i rysunki skopiowane z INTERNETU; 
ryc. 166 [za:] Wczoraj i dziś Egipt. Litografie i dziennik Davida Robertsa…, Warszawa 1998, s. 134-135; ryc. 170 

[za:] Franciszek Pawlicki, Skarby architektury starożytnego Egiptu. Królewskie świątynie w Deir el-Bahari, 
Warszawa 2000, s. 146, ryc. 139; ryc. 172, 173 [za:] Broniewski, Historia architektury…, op.cit., s. 37, ryc. 48, 49. 
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Ryc. 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181. Dekoracje trzonów kolumn egipskich. Od lewej: kolumny sali 
hypostylowej w Karnaku (ryc. 175, 176); kolumny świątyń grobowych w Deir el-Bahari (ryc. 177, 178); kolumnada 

świątyni w Luksorze; dekoracje malarskie świątyń egipskich (litografie XIX –wieczne: ryc. 180, 181). Fotografie 
skopiowane z INTERNETU (colonne d’Egitto) 

 
Obok swych niewątpliwych, wybitnych konstrukcyjnych i artystycznych walorów, 

świątynie egipskie, grupowane zazwyczaj w większe kompleksy sakralne, ułożone w terenie z 
wyraźnie zarysowanym porządkiem geometrycznym (patrz ryc. 188, 189, 190, 191, 192), stały 
się niezrównanymi, najstarszymi w dziejach ludzkości przykładami konstruowania 
krajobrazów kulturowych ukształtowanych monumentalnymi obiektami architektonicznymi. 
Zespolone widokowo z piaskami pustynnymi, wodami Nilu, formacjami skalnymi i strukturami 
urbanistycznymi - tworzyły scenerie przestrzenne sztucznego, zbudowanego przez człowieka 
monumentalnego, wielkoprzestrzennego pejzażu uzyskującego rangę wybitnego dzieła sztuki. 
Obok wielokrotnie już przywoływanych świątyń w Karnaku i Luksorze (starożytne Teby), w tej 
kategorii dokonań egipskich wymieńmy przykładowo kompleksy sakralne w: File, Denderze i 
Tyfonium, Edfu, czy Medinet Habu. 

Ryc. 182, 183, 184, 185, 186, 187. Egipskie Krajobrazy doliny Nilu, zbudowane kompleksami świątynnymi. 
 Od lewej u góry: Luksor w litografii D. Robertsa; wyspa Phile w litografii D. Robertsa; świątynia Hator w 

Denderze. Od lewej na dole: Luksor; wyspa Phile; fragmenty ruin świątyni w Luksorze. Fotografie  
skopiowane z INTERNETU 

 
Te sugestywne sytuacje panoramiczne, o potężnej sile estetycznego oddziaływania, w 

znacznym stopniu wynikały z przyjętych kanonów, w tym rygoru i ładu geometrycznego 
realizowanego zarówno w samych budowlach świątynnych jak  i w  ich sekwencyjnym ułożeniu 
w terenie, tak jak miało to miejsce w rejonie starożytnych Teb (Karnak – Luksor), a także w 
usytuowanej po przeciwnej, lewej stronie Nilu Dolinie Królów, ze słynnym kompleksem w Deir 
el-Bahari). Całość obszaru kultowego składała się z wielu prostokątnych, starannie 
wydzielonych kwartałów zabudowy, ramowanych murami. Każdy z nich, w logicznym układzie 
przechodził w element następny, a rejony przyległe zyskiwały zamierzone ich urządzenie, z 
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wprowadzaniem wątków zieleni komponowanej, wody (sadzawki, kanały) i wolno stojących, 
często monumentalnych akcentów rzeźbiarskich (sfinksy, obeliski). Krajobrazowe scenografie, 
potęgowane tym zakomponowanym otoczeniem poszczególnych świątyń, kształtowano z 
uwzględnieniem funkcjonalnych i treściowo-symbolicznych potrzeb miejsca.  W takim aspekcie 
rangę  szczególną zyskiwały aleje sfinksów i obeliski. 

Ryc. 188, 189, 190. Kompleks świątynny w Karnaku. Z lewej: makieta rekonstrukcji elementów kompozycji 
krajobrazowej. Z prawej u góry: plan świątyni Amona-Re. Z prawej na dole: makieta kompleksu, zbliżenie na 

świątynię Amona-Re i jej powiązanie aleją sfinksów ze świątynią Narodzin Amona w Luksorze. Ilustracje 
skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 191, 192. Kompleks świątynny w Luksorze, z ciągiem alei sfinksów łączącej obiekt z budowlami sakralnymi 
w Karnaku. Z lewej: zdjęcie lotnicze strefy archeologicznej. Z prawej: makieta (i plan) świątyni Narodzin Amona. 

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

To właśnie aleje sfinksów rozmieszczane w otoczeniu świątyń stały się dobitnym 
świadectwem egipskiego myślenia kategoriami budowania piękna krajobrazowego. 
Najsłynniejszą, stale wzbudzającą zainteresowanie turystów, pozostaje ta poprowadzona 
pomiędzy świątyniami Amona w Karnaku i w Luksorze, zakomponowana w stałym rytmie 
wolno stojących rzeźb, ustawionych na długości około 3 km. Przypomnijmy w tym miejscu, że 
świątynia Amona Re w Karnaku wzniesiona została przez Setiego I oraz Ramzesa II (XIV/XIII 
w. przed Chr.), a wielka świątynia Narodzin Amona w Luksorze, Amenhotepa III (XV/XIV w. 
przed Chr.), swój kształt ostateczny zyskała za panowania Ramzesa II. Kamienne sfinksy 
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Karnaku – Luksoru, ukształtowane zgodnie z kanonem tego typu rzeźby monumentalnej (por. 
s. 122 – 123) odznaczają się znacznym udziałem sfinksów „baraniogłowych”, a także 
charakterystycznym ustawieniem pomiędzy łapami lwa  figurki faraona, któremu nadano cechy 
boskie (Ozyrysa).  

Ryc. 193, 194, 195, 196, 197, 198. Aleja sfinksów łącząca kompleksy świątynne Karnaku i Luksoru. U góry 
sfinksy „baraniogłowe”. Na ryc. 193 (z lewej u góry) aleja sfinksów w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni w 

Luksorze. Na ryc. 195 posąg władcy jako Ozyrysa - pomiędzy łapami sfinksa, w Karnaku. Na ryc. 196 sfinksy 
„baraniogłowe” przy świątyni w Karnaku. Na ryc. 197 i 198 fragment alei sfinksów w Luksorze. Ryc. 195 [za:]  
 Pawlicki, Skarby architektury starożytnego Egiptu. Królewskie świątynie w Deir el-Bahari, Warszawa 2000, 

 op.cit., s. 95, ryc. 90; pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Jeszcze jeden monumentalny element rzeźbiarsko - architektoniczny stawał się 
znaczącym motywem widoków panoramicznych i wnętrz krajobrazowych kompleksów świątyń 
egipskich. Były to obeliski ustawiane zazwyczaj przed głównym wejściem do świątyni. 
Występujące w egipskiej sztuce już od około 2 500 lat przed Chr., rozpowszechnione były w 
okresie Nowego Państwa i później. Najstarsze wznoszono z  cegły, ostatecznie kształtowane 
były z monolitów kamiennych, głównie granitowych (Nowe Państwo). Ustawione na niewielkim 
cokole (bazie) o planie kwadratowym, wypiętrzone były jako wysokie, monolityczne słupy lekko 
zwężające się ku górze, osiągając nawet wysokość do 30 – 40 metrów. Wiele obelisków 
posiadało wysokości mniejsze: od kilku do kilkunastu metrów. Górna część słupa ścięta była 
w charakterystyczny kształt ostrosłupa czworokątnego, a jego ścianki zdobione były 
ornamentami rzeźbiarskimi (rytami) w postaci napisów hieroglificznych. Przyjmuje się, że 
obeliski stanowiły symbol boga słońca „Re”. Nie brakuje też licznych koncepcji określających 
te obiekty jako tajemne instrumenty („anteny”) do kontaktowania się starożytnych Egipcjan z 
siłami kosmosu (por. rozdz. IV.6.).  

Ryc. 199, 200, 201, 202, 203. Obeliski egipskie Nowego Państwa. Od lewej: w Luksorze; pośrodku  
i następny: obelisk Totmesa I w Karnaku; z prawej: obelisk Hatszepsut w Karnaku. Fotografie  

skopiowane z INTERNETU (obelischi egizi) 
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Obiekty te za sprawą Rzymian przenoszone były masowo do stolicy (Rzym) i do innych 
ośrodków miejskich Imperium Rzymskiego. Ostatecznie oryginalne obeliski egipskie częściej 
występują w różnych regionach europejskich niż na terenach Egiptu. Formy obeliskowe na 
trwale weszły do kultur nowożytnych Europy Zachodniej. Stały się jednym z wzorców 
formalnych wznoszenia pomników kommemoratywnych (upamiętniających ważne zdarzenia). 
Pojawiały się jako akcenty europejskich wnętrz urbanistycznych, głównie w renesansie i 
baroku, a w ostatnich stuleciach także w Ameryce Północnej. W europejskich ogrodach 
romantycznych (2 poł. XVIII – 1 poł. XIX w.) stosowane były jako monumentalna forma 
upamiętniania ludzi wybitnych i ważnych zdarzeń historycznych. Wedle poglądów historyków 
sztuki, egipskie formy obeliskowe znalazły swoje odzwierciedlenie w formach wież kościołów 
europejskich, a w skali kameralnej pojawiały się jako elementy zdobnictwa architektonicznego 
(sterczyny) a także jako motywy rzeźbiarskie i rzemiosła artystycznego. Jako ciekawostkę 
odnotować należy, że formy kwiatowe pustynnika nazywane są obecnie „igłami Kleopatry”. 

Ryc. 204, 205, 206, 207, 208, 209. Obeliski w nowożytnej Europie i Ameryce Północnej. Od lewej: obelisk  
egipski Ramzesa II na Piazza del Popolo w Rzymie; obelisk w ogrodach Boboli we Florencji; obelisk z Luksoru  

na placu Concorde w Paryżu; „Igła Kleopatry” – obelisk nad Tamizą w Londynie; obelisk Teodozjusza I  
w Stambule; obelisk Waszyngtona w parku National Mall w Waszyngtonie.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Pozostając w nurcie rozważań krajobrazowych przenieśmy się jeszcze w rejon „Doliny 

Królów” (starożytne Teby Zachodnie), szeroko dziś znanej jako miejsce wieloletnich, 
intensywnych badań archeologicznych, prowadzonych od 1961 roku przez Polsko-Egipską 
Misję Archeologiczno-Konserwatorską, utworzoną z inicjatywy profesora Kazimierza 
Michałowskiego. Mamy tu do czynienia ze szczególnie spektakularnymi postaciami pejzażu 
„zbudowanego” (kulturowego), w mistrzowskim integralnym zespoleniu obiektów 
wzniesionych przez człowieka z formacjami skalnymi, a więc dzikiej przyrody. Niezrównany w 
swej dyspozycji przestrzennej jest zespół świątyń pół skalnych w  Deir el-Bahari, potocznie 
określany jako świątynia Hatszepsut (Hatshepsut).  

Ryc. 210, 211. Strefa archeologiczna świątyń w Deir el-Bahari („Dolina Królów”, Teby Zachodnie). Z lewej: widok 
całego kompleksu; z prawej: zbliżenie na świątynię grobową  króla Ment(o)uhotepa II.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W istocie mamy tu do czynienia z trzema (a mówiąc ściślej z czterema; patrz ryc. 218 
- 221) świątyniami wpisanymi w naturalne, amfiteatralne ukształtowanie terenu, ramowanymi 
monumentalnymi masywami skalnymi (ryc. 216, 217). Najstarsza, datowana na XXII – XX w. 
przed Chr. to budowla grobowa króla Mentuhotepa II. Drugą część amfiteatru skalnego 
zajmuje świątynia grobowa królowej Hatszepsut, pochodząca z 2 poł. XV wieku przed Chr., 
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wzniesiona (jak się przyjmuje) wedle projektu architekta egipskiego Senmuta. Jej tarasowy 
układ poprzedzony został jeszcze niewielką świątynią Amenhotepa I. Pomiędzy oboma tymi 
kompleksami umieszczono znacznie mniejszą świątynię Totmesa III (koniec XV w. przed 
Chr.). Całość krajobrazowa zdominowana została świątynią Hatszepsut, która w zakresie 
rozwiązań architektonicznych, w tym fasadowych, rytmicznych ciągów kolumnadowych 
uznawana bywa za prekursorską dla klasyki greckiej („protodoryk”). Na obszarze całego 
kompleksu sakralnego rozmieszczono jeszcze kilka grobowców i innych kameralnych świątyń. 

Ryc. 212, 213, 214, 215, 216, 217. Kompleks świątynny w Deir el-Bahari w ujęciach eksponujących świątynię 
Hatszepsut z jej tarasowym ukształtowaniem. Fotografie skopiowane z INTERTNETU 

Ryc. 218, 219, 220, 221. Pełna rekonstrukcja kompleksu świątyń grobowych w Deir el-Bahari  
z uwzględnieniem wyników badań polskich archeologów [za:] Pawlicki, Skarby…, op.cit., passim.  

Z lewej: rozplanowanie kompleksu. Z prawej: makiety odtwarzające  dyspozycję przestrzenną całości.  
Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Sama świątynia Hatszepsut stanowi mistrzowski przykład wyeksponowania w 

krajobrazie rygorystycznego, zgeometryzowanego ładu przestrzennego budującego dynamikę 
kompleksu architektonicznego. Pomyślana została jako układ trzech tarasów terenowych 
nanizanych na prostą oś kompozycyjną podkreśloną formalnie rampami łączącymi 
poszczególne poziomy. Ta wyrazista osiowość narzuciła pełną symetrię w postaci niemal 
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lustrzanego odbicia strony lewej i prawej. Zgodnie z zastanym ukształtowaniem terenu, tarasy 
zyskały układ sekwencyjny (kaskadowy), konsekwentnie wspinając się ku kulminacyjnej części 
świątyni.  Ciągi kolumnad (nazywane tu niekiedy portykami), w sensie inżynierskim pełnią rolę 
murów oporowych dla poszczególnych tarasów. Szczególnie okazale prezentuje się zdwojony 
i spiętrzony, zdobiony licznymi elementami rzeźbiarskimi, ciąg kolumnadowy poprzedzający 
wielki dziedziniec przed wejściami do części z Komorami Odrodzenia Hatszepsut i jej ojca, a 
drążonej w litej skale. Droga prowadząca do najniższego tarasu wytyczona była pomiędzy 
obeliskami i krótką aleją sfinksów. Wydaje się także, że przedpole (część dolna) zarówno 
świątyni Hatszepsut jak i Mentuhotepa II wypełnione było elementami kompozycji ogrodowej. 
Jeśli tak było, to tu właśnie należy upatrywać ideowej koncepcji dla kształtowania 
renesansowych i manierystycznych ogrodów tarasowych epoki  Cinquecento w Italii. 

Powszechnie znane są także, wspominane już, datowane na XIII w. przed Chr., dwie 
skalne świątynie w Abu Simbel, zlokalizowane nad Nilem, w dystansie około 280 km na 
południowy - zachód od Asuanu. Kompleks ten jako stanowisko archeologiczne odkryty został 
w początku XIX wieku, po odsłonięciu świątyń spod warstwy piasków pustynnych. Szczególnie 
sugestywną sytuację krajobrazową tworzą cztery kolosalne posągi Ramzesa II o wysokości 
20 m każdy (por. s. 117, ryc. 82, 83), zdobiące fasadę o wymiarach 38 m x 33 m. Liczne sale 
„wielkiej świątyni Ramzesa II” (ryc. 225) poświęcono Amonowi-Re i Re-Horachte oraz Ptahowi. 
Sanktuarium zdobione wieloma posągami, wykuto wewnątrz masywu skalnego na głębokość 
ponad 50 m. Odnotowuje się tu efekt tzw. cudu słońca, polegającego na penetracji wnętrz w 
jednym dniu w roku promieniami słonecznymi, oświetlającymi wtedy cztery posągi bóstw 
egipskich (ryc. 223). W pobliżu urządzono świątynię mniejszą dedykowaną bogini Hathor i 
królowej Nefertari - żonie Ramzesa II. Jej fasada o wymiarach 28 m x 12 m ozdobiona została 
sześcioma posągami wysokości 10 metrów każdy. Podobnie jak w obiekcie większym, także i 
tutaj pomieszczenia świątyni wydrążono w skale. 

Ryc. 222, 223, 224. Świątynie skalne w Abu Simbel. Od lewej: fasada „wielkiej świątyni” z posągami Ramzesa II; 
wnętrze „wielkiej świątyni” z efektem „cudu słońca”;  fasada świątyni mniejszej (Hathor i Nefertari). Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 

Obecnie, obok swych wybitnych wartości artystycznych i technologicznych mamy tu do 
czynienia z przeprowadzeniem w latach 60 -tych XX wieku unikatowych w historii 
konserwatorstwa, karkołomnie skomplikowanych prac na rzecz ochrony tego wyjątkowego 
dziedzictwa kulturowego. W związku z decyzją o budowie na Nilu w rejonie Asuanu 
gigantycznej zapory wodnej (zwanej Wysoką Tamą Asuańską) i w konsekwencji powstaniem 
jeziora Nasera, opisywany tu kompleks znalazłby się pod lustrem wody. Podjęto więc decyzję 
o przeniesieniu obu świątyń na teren położony około 65 metrów wyżej w stosunku do ich 
pierwotnego usytuowania w terenie. Metoda relokacji budowli zabytkowych bywa 
sporadycznie stosowana w praktyce konserwatorskiej. Tu jednak należało przenieść obiekty 
architektoniczne nie wolno stojące lecz wykute w masywie skalnym. W pierwszej kolejności 
należało więc wybudować sztuczne wzgórze (sztuczny krajobraz) dla pomieszczenia w nim 
przenoszonych obiektów, a wnętrza (groty) świątyń od góry osłonięto specjalnymi betonowymi, 
zbrojonymi (żelbet) kopułami. Całość świątyń i zdobiących je rzeźb cięto na mniejsze części i 
przenoszono dźwigami w ich nową lokalizację. Całość operacji finansowana była przez rząd 
egipski i przez UNESCO, a w zakresie konserwatorskim nad pracami czuwał wybitny polski 
archeolog prof. Kazimierz Michałowski, zasłużony badacz dziedzictwa egipskiego. Kompleks 
świątynny wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. 
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Ryc. 225, 226, 227, 228, 229, 230. Abu Simbel, „wielka świątynia” z posągami Ramzesa II. O lewej u góry: 
rozplanowanie świątyni skalnej; fasada z posągami Ramzesa II; prace związane z relokacją świątyni. Na dole 

archiwalne zdjęcia z prac inżynierskich wykonywanych dla przeniesienia świątyni; z lewej widoczna kopuła 
żelbetowa chroniąca wnętrza świątyni przed naciskiem mas ziemnych i skalnych sztucznie formowanego 

wzgórza. Fotografie skopiowane z INTERNETU  

Ryc. 231, 232, 233, 234. Relokacja świątyń w Abu Simbel. Studialne wizualizacje stanu sprzed i po relokacji  
(ryc. 231, 232) oraz krajobrazowa postać kompleksu po relokacji. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Na całym terytorium starożytnego Egiptu, pod panowaniem faraonów, a więc 
poczynając od okresu archaicznego (I, II dynastia) tj. od ok. 3100 przed Chr. rozwijały się 
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liczne OŚRODKI MIEJSKIE sytuowane wzdłuż Nilu, które początkami swymi sięgały zapewne 
okresu przed dynastycznego, a więc ok. 4000 lat przed Chr. W przeciwieństwie do budowli 
świątynnych i grobowych, mieszkaniowe struktury architektoniczne obszarów 
zurbanizowanych, z racji wszechobecnych tu religijno-ideowych uwarunkowań, wznoszone 
były raczej skromnie, pospiesznie i z mało trwałych materiałów, często po prostu z suszonej 
cegły. Zasada taka dotyczyła nawet elit społecznych, z faraonami i najbogatszymi dostojnikami 
włącznie. Siłą rzeczy skromne relikty starożytnych układów urbanistycznych z trudem więc 
odnajdywane są przez archeologów. Co więcej, strefy struktur miejskich sprzed kilku tysięcy 
lat, obecnie znajdują się zazwyczaj pod zwartą, mocno rozbudowaną tkanką  miast 
współczesnych, pozostając w praktyce niedostępne dla prowadzenia prac archeologicznych. 
 Wiadomo jednak, że zwłaszcza w okresie Średniego i Nowego Państwa uzyskiwały 
one starannie ukształtowany układ planistyczny, mocno zgeometryzowany: prosto kreślny i 
ortogonalny (prostopadły), z wyraźnie wyodrębnionymi kwartałami zabudowy i licznymi, 
zróżnicowanymi  hierarchicznie traktami komunikacyjnymi. Uznaje się, że najstarsze miasta 
egipskie funkcjonowały jako centra handlowe. Ich obszar, otoczony kordonem szczelnych 
murów o wysokości dochodzącej do 10 metrów, wypełniony był prostymi parterowymi 
(sporadycznie piętrowymi) domami mieszkalnymi przeznaczonymi dla robotników i 
rzemieślników pracujących na rzecz faraona. Licznie występowały też budynki gospodarcze 
takie jak magazyny, a także stocznie okrętowe oraz targowiska. Okazałe bramy, 
rozmieszczane w murach obronnych kierowały ruch na rampy łączące się z miejskimi drogami 
biegnącymi ku centrum, w obszarze którego sytuowano pałace władców, obiekty państwowe i 
nade wszystko kompleksy świątynne. Te ostatnie zespalane były z pałacami, a w ich obszarze 
wznoszono dodatkowe kaplice, domy dla kapłanów oraz ośrodki edukacyjne z bibliotekami, 
archiwami i magazynami dla świątyń. 
 Wydaje się, że to właśnie kompleksy świątynne wytyczały charakter kompozycyjny 
organizmów miejskich. Stanowiąc dominantę formalną i treściową, narzucały rygorystyczny 
ład planistyczny, często osiowy i symetryczny, którego elementem wiodącym stawał się 
prostokątny, murem otoczony moduł przestrzenny. Fascynujące było wiązanie obszaru 
świątyni z tkanką zabudowy miejskiej. Do tych kultowych obiektów prowadziły spektakularnie 
ukształtowane trasy procesyjne, wzbogacane rzeźbami (sfinksy), obeliskami, oraz kulisowo 
rozmieszczanymi parami monumentalnych pylonów wolno stojących, nanizanych na wyrazistą 
oś kompozycyjną, a budujących charakterystyczną (a rozpowszechnioną dopiero w baroku) 
scenografię wnętrz urbanistycznych. Niektóre trakty komunikacyjne  zyskiwały rozwiązania 
dwu poziomowe i ramowane były regularnymi nasadzeniami drzew o charakterze promenad. 
Przy wielu, najbogatszych rezydencjach urządzano kompozycje ogrodowe. 

Ryc. 235, 236, 237. Charakterystyczne „scenografie” miast egipskich. Od lewej: centrum miejskie zbudowane 
elementami kompleksu świątynnego; centrum Tell el-Amarna (Akhetaton); droga procesyjna w Karnaku (Teby) 

ukształtowana sekwencją pylonów przechodzących w aleję sfinksów. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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 Wśród ważniejszych, miejskich obiektów architektonicznych w pierwszym rzędzie 
wymienić należy pałace królewskie, które pozostając siedzibami faraonów stanowiły w 
strukturze miasta symbole potęgi władzy. Ich rozplanowanie, wyraźnie zgeometryzowane 
uwzględniało liczne pomieszczenia mieszkalne, sale audiencyjne, salę tronową, harem 
królewski, a także wiele pomocniczych pomieszczeń służących przygotowaniu ceremoniału 
dworskiego, pielęgnowaniu kultu bogów i faraona oraz zapewniających pracę państwowego 
aparatu administracyjnego, a także zarządzanie i dowodzenie armią. Przewidziane też były  
wydzielone pomieszczenia dla robotników, medyków, oraz artystów pracujących dla władcy.  
Obiekty te bywały wiązane (jak już wspomniano) z kompleksami świątynnymi lub wnoszone 
były całkowicie autonomicznie. 

W strukturze zabudowy mieszkaniowej przeważały budynki dla ludności uboższej, nie 
związanej bezpośrednio z dworem faraona.  Przeznaczane były dla zamieszkania przez 
pojedyncze rodziny, osiągając powierzchnię około 80 m². Urządzane wedle stałego schematu, 
posiadały część wejściową z wnętrzem przygotowanym dla prywatnego kultu religijnego, 
właściwą część mieszkalną, pracownię rzemieślniczą i część magazynową. Sporadycznie 
tylko występowały, starannie wydzielone w układzie urbanistycznym, okazałe rezydencje 
dostojników dworu i wysokich urzędników państwowych, przybierające postać kompleksów 
pałacowo (willowo) – ogrodowych. Same ogrody formowano wedle ściśle określonych zasad 
kompozycyjnych (kanonów). Ich szczegółowe omówienie uwzględnione jest w cyklu 
wykładowym „Historii sztuki ogrodowej 1” (II rok studiów I stopnia kierunku „architektura 
krajobrazu) i w podręczniku do tego przedmiotu wydanym dla studentów Politechniki 
Krakowskiej (patrz pkt 7 niniejszego rozdziału: „spis literatury pomocniczej”). 

Ryc. 238, 239, 240, 241. Rezydencje, domy i ogrody egipskie. Od lewej: przekrój pionowy piętrowego domu  
z czasów XVIII dynastii; ogród egipski ok. 1400 przed Chr. (malarstwo z Teb); ogród rezydencjonalny z czasów 
XVIII dynastii (rekonstrukcja); fragment ogrodu rezydencjonalnego ok. 1250 przed Chr. (malarstwo  z Deir el-

Madinah). Ryc. 238 [za:] Wielka historia powszechna, tom I, Pradzieje ludzkości i historia państw Wschodu, op. 
cit., s. 905.; pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 242, 243, 244, 245. Rozmieszczenie ważniejszych ośrodków miejskich i spektakularnych budowli  
w terytoriach Egiptu starożytnego. Ilustracje skopiowane z INTERNETU  
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Wśród wielu miast egipskich, zakładanych zazwyczaj wzdłuż Nilu, zarówno w Egipcie 
Górnym jak i Dolnym (por. s. 113, ryc. 56) zatrzymajmy się na kilku wybranych przykładach, 
głównie tych, dla których posiadamy potwierdzone badaniami archeologicznymi informacje o 
ich kształcie kompozycyjnym. Mowa tu o stanowiskach usytuowanych poza obszarami zwartej 
zabudowy dzisiejszych miast Egiptu. I tak: królewskie miasto Amarna (Tell el-Amarna, 
Akhetaton) wzniesione zostało staraniem faraona Amenhotepa III lub Amenhotepa IV - 
Echnatona (Nowe Państwo, ok. 1370 – 1352 przed Chr.) jako stołeczny ośrodek władzy i 
miejsce kultu Atona. Ślady archeologiczne wskazują na występowanie tu okazałego pałacu, 
świątyń, bogatych rezydencji mieszkalnych dla dostojników królewskich. Wydzielone były 
kwartały zabudowy ze skromnymi, powtarzalnymi, trój izbowymi domostwami dla robotników i 
służby faraona. Znaleziono też ślady rozległej nekropolii. Miasto w starożytności znane było 
Babilończykom. Pozostałości struktur architektonicznych świadczą o perfekcyjnej, 
zgeometryzowanej i ortogonalnej kompozycji urbanistycznej (por. s. 136, ryc. 236), ze 
starannie wytyczonymi arteriami komunikacyjnymi. Wkrótce po śmierci faraona  miasto 
popadło w ruinę, a współcześnie należy do ważniejszych stanowisk archeologicznych Egiptu.  

Ryc. 246, 247, 248, 249, 250. Królewski ośrodek miejski w Amarna. Od lewej u góry: strefa pałacu  
królewskiego ze śladami kolumn (marmur, cegła wypalana); rekonstrukcja zabudowy centrum miasta; ślady 

terenowe zabudowy miejskiej. Na dole: komputerowa wizualizacja domniemanego kształtu miejskiej struktury 
Amarna. Z prawej po środku: lokalizacja Amarny w terytoriach Egiptu. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Dobrze dostępne pozostają niektóre ślady miasta  Menfis (Menfi, Memphis, Mit 

Rahina), stolicy i ośrodka religijnego Starego Państwa (2600 – 2200 przed Chr.) 
zlokalizowanego w Dolnym Egipcie, w pobliżu Kairu, w bezpośrednim sąsiedztwie słynnego 
kompleksu piramid  w Gizie. Okresowo zyskało rangę jednej z największych metropolii świata 
starożytnego. W strefie archeologicznej zachowane są ślady świątyni Ptaha, fragmenty wielu 
budowli miejskich, pałacu królewskiego, a także gigantyczne posągi Ramzesa II. Ocenia się, 
że w okresie rzymskim miasto liczyło 700 tysięcy mieszkańców.  
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Innym ważnym kompleksem osadniczym pozostawało miasto Buto (Butos, Tell el-
Farain) wzniesione w delcie Nilu, w niewielkiej odległości od brzegów Morzu Śródziemnego. 
Jego początki określa się co najmniej na 3500 przed Chr. Miasto szybko zyskało rangę 
wiodącą w regionie, głównie w okresie przed dynastycznym. Stopniowo  wchłonięte zostało 
przez potęgi polityczne Górnego Egiptu, jako znajdujące się na ważnych szlakach 
handlowych. Z racji swego kluczowego położenia geopolitycznego ciągle rozwijało się 
intensywnie. W mieście wzniesiono kilka świątyń dedykowanych różnym bogom egipskim. 
Zdaniem specjalistów obszar starożytnego Buto wymaga przeprowadzenia tu dalszych, 
szeroko zakrojonych badań archeologicznych. 

Ryc. 251, 252, 253, 254. Strefa archeologiczna miasta Buto. Od lewej: ślady świątyni; urządzenia 
hydrotechniczne dla pomiaru poziomu wody w Nilu; posągi kamienne; gospodarcze fragmenty  świątyni (ślady 

kuchni). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Ryc. 255, 256, 257, 258. Teby – „miasto żywych” (dzisiejsze: Karnak i Luksor), rekonstrukcje układu 
starożytnego na współczesnej zabudowie, z wydobyciem kompleksów świątynnych. Ilustracje 

skopiowane z INTERNETU 
 
Dla kulturowego dziedzictwa Egiptu miejsce wybitne zajmują obszary Teb 

starożytnych, ośrodka władzy i kultu religijnego, rozwijającego się głównie na prawym brzegu 
Nilu, a pomyślanego jako „miasto żywych”.  Ten kompleks osadniczy stopniowo przekształcił 
się w miasta: Karnak i Luksor. Na lewym brzegu rozlokowały się Teby Zachodnie, tj. „miasto 
zmarłych”. Ich obszar wraz ze słynną „Doliną Królów” i pobliską nekropolią Deir el-Medina 
zespoloną ze skromną osadą mieszkalną robotników budowlanych, o zgeometryzowanym 
układzie planistycznym, jako szczególnie wartościowa strefa archeologiczna ciągle stanowią 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tell_el-Farain&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tell_el-Farain&action=edit&redlink=1
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miejsce intensywnych prac badawczych. Te przynoszą coraz to nowsze, spektakularne 
odkrycia reliktów starożytnych: architektonicznych, malarskich, rzeźbiarskich, rzemiosła 
artystycznego i biżuterii. Rozwinięta osada istniała tu już zapewne w paleolicie, a potwierdzone 
znaleziskami archeologicznymi początki jej istnienia sięgają co najmniej III – VI dynastii, a więc 
okresu wczesno dynastycznego  i Starego Państwa. Teby rozwijały się nade wszystko jako 
ośrodek kultu Amona, ale także jako miasto portowe. Największy rozkwit tego ośrodka nastąpił 
w okresie XI dynastii, tj. u początku  Średniego Państwa, zyskując rangę stolicy regionu. 
Metropolia zdobyta przez Asyryjczyków w 672 przed Chr., zniszczona w 663 przed Chr., 
stopniowo popadała w coraz większą ruinę. 

Wśród wielu innych ważniejszych miast starożytnego Egiptu najczęściej wymieniane 
są w Dolnym Egipcie: Aleksandria (z greckim układem urbanistycznym), Arsinoe, Athribis 
(Dolnego Egiptu), Awaris, Bubastis, Buto, Damietta, Giza, Heliopolis, Memfis, Peluzjum, 
Rosetta, Sais, Sakkara, Tanis. Na terenach Górnego Egiptu powstały m.in.: Abydos, 
Afroditopolis, Athribis (Górnego Egiptu), Dendera, Edfu, Elefantyna, Hibe, Hierasykaminos, 
Kom Obo, Koptos, Al-Kusajr, Nechen, Syene, Szedet, Teby, Tinis, Abu Simbel (Dolna Nubia), 
Buhen (Dolna Nubia). 
 

Ryc. 259, 260, 261. Przykłady osad miejskich w Egipcie starożytnym. Od lewej: wizualizacja domniemanej 
kompozycji miasta Heliopolis; polskie stanowisko archeologiczne w Sakkarze (2014 rok); strefa  

archeologiczna w Edfu. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
UWAGI KOŃCOWE (EGIPSKI KANON w SZTUCE) 

 
Z punktu widzenia artystycznych osiągnięć kultury Egiptu starożytnego za doniosłe 

dokonanie uznaje się, wspominane już wcześniej, pierwsze w historii ludzkości wypracowanie 
precyzyjnego kanonu twórczego, obowiązującego zarówno w architekturze i urbanistyce jak i 
w malarstwie, rzeźbie i rzemiośle artystycznym. Przyjmuje się, że kanon ten stanowił 
odzwierciedlenie warunków społeczno-politycznych i geograficznych, a także odbicie 
hierarchicznego układu stosunków społecznych w państwie, przedstawianych zazwyczaj 
przez badaczy Egiptu w formie „piramidy”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc.262, 263. „Piramida” hierarchicznego układu stosunków społecznych w starożytnym Egipcie. Z prawej 

„piramida” z podpisami w języku włoskim (skopiowana z INTERNETU) 
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 Zgodnie z obowiązującym porządkiem społecznym, w dziełach malarskich i 
rzeźbiarskich bogów i władców przedstawiano w pozach sztywnych, dostojnych,  siedzących 
na tronie lub wypełniających obowiązki rytualne i państwowe. Ciała ich zawsze były młode i 
idealnie zbudowane. Postaci dostojników, konsekwentnie mniejsze od władców i bóstw 
uzyskiwały indywidualne rysy twarzy, z odwzorowywaniem występujących w nich defektów. 
Głowę i nogi przedstawiano w ujęciu z profilu, ramiona i tułów en face. Kanon dotyczył również 
ścisłego stosowania proporcji ciała ludzkiego. W kolejnych epokach Egiptu starożytnego 
wprowadzano drobne korekty do przyjętych zasad, pozwalające dzisiaj na przybliżone 
datowanie znalezisk archeologicznych. Kanon architektoniczny, także precyzyjnie ustalony, 
opisany został w części rozdziału poświęconej świątyniom egipskim (por. s. 124).  

Ryc. 264, 265, 266. Malarstwo grobowe Egiptu. Od lewej: Grób Nebamun w Sakkarze (ok. 2400 przed Chr.); 
kaplica grobowa w Luksorze (ok. 1350 przed Chr.); grób Ramzesa I w Tebach (ok. 1290 przed Chr.). 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Znaczącą grupę dziedzictwa kulturowego Egiptu stanowią licznie odnajdywane przez 

archeologów artystyczne wyroby rzemieślnicze, biżuteria, insygnia władzy, wszystkie 
odznaczające się perfekcyjnością wykonania, bogactwem materiałowym i mocną, 
wielobarwną kolorystyką. Artefakty te współtworzą z malarstwem, rzeźbą i architekturą Egiptu 
oryginalną i niepowtarzalną w skali całego świata i wszystkich epok historycznych estetykę 
artystycznych dzieł Egiptu. 

Ryc. 267, 268, 269. Egipskie wyroby artystyczne. Od lewej: bransoletka; broszka ze skarabeuszem; maska 
grobowa faraona z insygniami władzy. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 270, 271, 272. Sztuka wojenna Egiptu. Od lewej: rydwan egipski; figurki wojowników (drewno, XI dynastia); 
model egipskiego statku bojowego. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Odrębny obszar cywilizacyjnych dokonań Egiptu stanowią wspominane już (por. s. 
113) działania na rzecz organizacji profesjonalnej armii, wypracowanie strategii działań 
bojowych, produkcja sprzętów i broni wojennej, w tym rydwanów, a także intensywny rozwój 
inżynierii w zakresie budowy okrętów przystosowanych do prowadzenia bitew rzecznych i 
morskich. Problematyka ta stanowi przedmiot specjalistycznych, odrębnych dociekań 
badawczych, nie będzie więc tu szerzej omawiana. Ogólnie należy podkreślić, że dokonania 
artystyczne, a w szczególności uzyskiwane kompozycyjne efekty architektury monumentalnej 
ściśle związane były z przyjętym porządkiem i koncepcjami religijnymi. Do dziś stanowią one 
manifestację idei nieśmiertelności i wynikającej z niej obsesji trwałości (por. s. 118) 
powodującej zmierzanie do pośmiertnej niezniszczalności występującej w nekropoliach i  
piramidach. To właśnie we wnętrzach grobowców odnaleziono najznakomitsze przykłady 
starożytnego malarstwa i artystycznego rzemiosła kultury doliny Nilu. 

Z punktu widzenia śledzenia zjawisk architektonicznych i urbanistycznych 
posiadających doniosłe znaczenie dla  wytyczania postaw twórczych kolejnych, późniejszych 
epok i kręgów kulturowych cywilizacji europejskiej podkreślić należy dobitnie (powtarzając 
uwagi wcześniejsze) kilka szczególnie charakterystycznych cech twórczości egipskiej. I tak 
sztuka ta stała się symbolem pełnej integracji architektury z przyrodą. Za jej świadectwa 
uznać trzeba  z jednej strony specyficzne kształty piramid, schematycznie odzwierciedlające 
sylwety masywów górskich, a także organiczność perfekcyjnego zespolenia  monumentalnych 
świątyń skalnych i pół skalnych z geologicznymi strukturami górskimi. Z drugiej strony było to 
rzeźbiarskie i malarskie zdobnictwo architektury świątynnej odwołujące się do form roślinnych, 
kwiatowych, motywów zwierzęcych, a nawet elementów astronomicznych. A ciągle 
poruszające siłą oddziaływania krajobrazy kulturowe odzwierciedlały i wynikały z 
wiodących i charakterystycznych tendencji twórczych Egiptu. 

Ryc. 273, 274, 275. Rygor geometryczny, osiowość i symetria kompozycji świątyń egipskich.  
Od lewej: kompleks świątynny w Deir el-Bahari; świątynia Ramzesa II w Wadi Es Sebua; resztki świątyni  

Amona w Napacie (Sudan). Fotografie skopiowane z INTERNETU, z osiami kompozycyjnymi naniesionymi  
przez autorkę 

 
Powtórzmy tu, że fascynujące było w architekturze świątynnej nadawanie jej 

rygorystycznego ładu kompozycyjnego, z potęgowaniem sekwencji elementów kubaturowych 
ułożonych na wyraźnie wyczuwalnej osi podłużnej, dzielonej na części osiami poprzecznymi i 
uzyskiwanie efektów pełnej symetrii (lustrzanego odbicia). Tak skonstruowane kanwy 
planistyczne, wzmacniane elementami architektury i rzeźby monumentalnej, doprowadziły do 
tworzenia sytuacji krajobrazowych o charakterze scenograficznym, z długimi ciągami 
perspektywicznymi, wzbogacanymi także dynamicznymi sekwencjami tarasów. Mistrzowsko 
też operowano grą światła zespalającego przestrzenie wewnętrzne z zewnętrznymi. Tak 
sugestywne, „teatralne” pejzaże przestrzeni miejskich stały się ponownie wyróżnikiem sztuki 
dopiero w epoce baroku. Koncepcje dynamicznych tarasów tworzyły fundament kompozycji 
ogrodów rozwiniętego renesansu włoskiego, a finezyjna gra światła i cienia z wielkim 
powodzeniem stosowana była w średniowiecznych ogrodach islamu (arabsko-sycylijskich), w 
ogrodach manieryzmu włoskiego i w urbanistyce baroku. Dla samej architektury 
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fundamentalne stało się wprowadzenie poprzez powtarzalne kolumny, rytmu jako 
podstawowego efektu kompozycyjnego w obiektach budowlanych. 

W konkluzji rozważań dotyczących osiągnięć egipskich należy podkreślić, że choć od 
końca XVIII wieku w sposób ciągły prowadzone są specjalistyczne badania archeologiczne, to 
stale w niewielkim tylko zakresie udało się dotrzeć do reliktów tej fascynującej cywilizacji. 
Pomimo niespotykanej trwałości i gigantycznych rozmiarów wielu budowli architektonicznych, 
masowo pochłaniane były one przez piaski pustynne (Sahara), częściowo zabudowane 
zostały nowymi ośrodkami miejskimi, a w znaczącym stopniu rozkradzione przez rabusiów. 
Ocenia się, że dotychczas udało się odnaleźć około 30% całego dziedzictwa egipskiego. 
Dalsze odkrycia mogą więc w przyszłości zmienić obraz dokonań egipskich, a nade wszystko 
zmienić proporcje występowania różnych tendencji twórczych. Tradycyjnie w dolinie Nilu 
pracują misje archeologiczne: niemiecka, brytyjska i amerykańska. W 2 poł. XX wieku 
dołączyła do nich stała polska misja archeologiczna, w początkowym okresie pod kierunkiem 
profesora Kazimierza Michałowskiego (ur. 1901 – zm. 1981). Obecnie prace te kontynuowane 
są z wielkim powodzeniem i z międzynarodowym uznaniem przez grupę uczniów profesora 
Michałowskiego oraz kolejnego, młodszego pokolenia naszych archeologów. 

Ryc. 276, 277, 278, 279, 280. Archiwalne zdjęcia z prac archeologicznych profesora Kazimierza Michałowskiego 
prowadzonych w Egipcie. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 

5. Kultura Egejska 

Ryc. 281, 282, 283. Przed grecka kultura egejska. Od lewej: mapka z oznaczeniem zasięgu terytorialnego  
i miejsca tej kultury w regionie; „ikona” kultury egejskiej w postaci sali perystylowej pałacu w Konossos;  

schemat rozwoju kultur starożytnych w okresie od trzeciego do pierwszego tysiąclecia przed Chr. Ryc. 281, 282 
skopiowane z INTERNETU; ryc. 283 [za:] Ilustrowana historia świata, tom 1, op.cit., s. 25  

(ilustracje z podkreśleniami autorki) 

 
Równolegle z rozkwitającym państwem egipskim, na przeciwległym (północnym) 

terytorium śródziemnomorskim kształtowała się przed grecka kultura basenu Morza 
Egejskiego, budując bezpośrednie już zaplecze dla cywilizacji europejskiej. Ten niezrównany 
pod względem piękna krajobrazów pierwotnych rejon rozciąga się w części Morza 
Śródziemnego pomiędzy Półwyspem Bałkańskim a wybrzeżem Azji Mniejszej (Turcja) z 
wieloma malowniczymi wyspami takimi m.in. jak: Kithira, Kreta, Karpathos, Rodos, Santorini, 
Patmos. Niektóre znaleziska archeologiczne wskazują na bytowanie i aktywność człowieka w 
tym rejonie już w okresie paleolitu. Bardziej znaczący rozwój sztuki nastąpił tu w neolicie (ok. 
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6000 – 3000 przed Chr.), głównie dopiero w epoce brązu. Ostatecznie ukształtowała się kultura 
zbiorczo nazywana Egejską (ok. 3000 – 1100 przed Chr.). Znaleziska ceramiki  kreteńskiej i 
mykeńskiej wydobywane w obszarach egipskich świadczą o intensywnie rozwijającej się 
wymianie handlowej obu starożytnych regionów śródziemnomorskich. Pomimo wielu cech 
wspólnych charakterystycznych dla osiągnięć egejskich, wystąpiły w nich również liczne 
specyficzne odmienności. W ramach kultury egejskiej rozróżnia się więc: 1. kulturę kreteńską 
zwaną najczęściej minojską, a  występującą na Krecie; 2. kulturę helladzką (na lądzie greckim) 
z jej fazą końcową tj. kulturą mykeńską; 3. kulturę cykladzką (na wyspach cykladzkich); 4. 
kulturę peryferii egejskich, tj. rejonów zachodniego wybrzeża Azji Mniejszej (Troja) z pobliskimi 
wyspami. Z punktu widzenia kulturowego dziedzictwa świata egejskiego rangę wiodącą 
zyskały: kreteńska kultura minojska i helladzka kultura mykeńska. 

Ryc. 284, 285. Poglądowe mapki terytorialnego zasięgu kultury egejskiej z jej wiodącymi okresami: minojskim i 
mykeńskim. Z lewej: wzajemne relacje terytorialne wyspy Kreta i lądowych Myken ze schematycznym 

oznaczeniem rozprzestrzeniania się kultury mykeńskiej oraz lokalizacja Troi. Z prawej:  miejsce basenu Morza 
Egejskiego w całym obszarze  śródziemnomorskim. Ryc. 284 [za:] Ilustrowana historia świata, tom 3, op.cit.,  

s. 38; ryc. 285 skopiowana z INTERNETU (z podkreśleniami autorki)  

 
Dla wyartykułowania ciągle występującej niepewności wyników badań nad kulturami 

prehistorycznymi i starożytnymi wspomnijmy w tym miejscu trwające ostatnio prace 
archeologiczne prowadzone przez specjalistów bułgarskich w rejonach Morza Czarnego. 
Twierdzą oni, że znaleźli dowody na istnienie najdawniejszej kultury europejskiej  sięgającej 
okresu neolitu, starszej od minojskiej o około 1500 – 2000 lat, ze śladami aktywności o 
charakterze naukowym, a zniszczonej potopem biblijnym. Po tej katastrofie ludność wybrzeży 
Morza Czarnego miała zasiedlić obszary basenu Morza Egejskiego  dając zaczątek kulturze 
minojskiej (kreteńskiej), wnosząc do niej swoje doświadczenia naukowe i artystyczne. 

Ryc. 286. Mapka Krety z ważniejszymi ośrodkami kultury minojskiej. Mapa skopiowana z INTRNETU 
 
Znaleziska uznane powszechnie za pozostałości kultury materialnej Krety minojskiej i 

Grecji mykeńskiej odkrywano stopniowo, poczynając od połowy XIX wieku, idąc często tropem 
informacji pojawiających się w greckich dziełach literackich. Wiadomo, że na Krecie w latach 
2000 – 1400 przed Chr., a być może nieco wcześniej, rozwijała się architektura pałacowa. 
Powstały monumentalne budowle w Knossos, Fajstos, Malia, Zakros, Iraklion, Hagia Triada. 
Traktowane są one jako obiekty oryginalne pomimo występujących w nich pewnych zbieżności 
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z rezydencjami starożytnymi Azji Mniejszej (Turcja, Anatolia). Przeznaczone w części dla 
funkcji mieszkalnych, stanowiły równocześnie centra administracyjne i produkcyjne. Posiadały 
zazwyczaj rozplanowanie „labiryntowe”, wznoszono je często na wysokość do 4 kondygnacji. 
Zaopatrzone w monumentalne wejścia, wewnątrz posiadały specjalne systemy doświetleń 
(„studnie świetlne”), a także urządzenia wodne i kanalizacyjne. Budowane z kamienia 
ciosowego, miały detale formowane z białego kamienia gipsowego. Chętnie stosowane 
masywne kolumny i słupy odgrywały znaczącą rolę konstrukcyjną. W otoczeniu pałaców 
urządzano tzw. areny teatralne, a całości terenu nadawano prawdopodobnie kształt 
zgeometryzowanych kompozycji ogrodowych. Wśród innych znaczących budowli minojskich 
wymieniane są monumentalne grobowce, które zaczęto wznosić znacznie później niż pałace, 
bo prawdopodobnie dopiero w XV w. przed Chr. 

 

Ryc. 287, 288, 289, 290. Strefy archeologiczne z pozostałościami pałaców kultury minojskiej  
na Krecie. Od lewej: Fajstos; Iraklion; Malia; Zakros.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Ryc. 291, 292, 293, 294. Pałace minojskie na Krecie. Od lewej: wizualizacja konstrukcji kompleksu 
 pałacowego w Knossos; plany pałaców w: Fajstos; Malia; Hagia Triada.  

Rysunki skopiowane z INTERNETU 

 
 
Centrum władzy kreteńskiej stał się słynny pałac w Knossos zbudowany przez Dedala 

dla władcy. Często wiązany bywał z postacią legendarnego władcy i bohatera, Minosa - 
pierwszego króla Krety, a także ze znanym z mitologii greckiej labiryntem zamieszkiwanym 
przez groźnego Minotaura. Ślady tej monumentalnej, wieloczłonowej struktury budowlanej 
odkryto w 2 poł. XIX wieku i od tego czasu, przez cały XX wiek prowadzono tu drobiazgowe 
badania naukowe. Strefa archeologiczna pałacu w Knossos do dziś pozostaje jednym z 
najważniejszych stanowisk archeologii śródziemnomorskiej. Kompleks pałacowy, początkami 
swymi sięgający zapewne 2000 lat przed Chr., około 1700 przed Chr. zniszczony potężnym 
trzęsieniem ziemi, odbudowany z wielkim przepychem, ponownie popadł w ruinę około 1530 
przed Chr., po wybuchu wulkanu na wyspie Santorini (Santoryn). Ocenia się, że zajmował on 
powierzchnię ok. 600 000 m², a zamieszkiwany był przez około 10 tysięcy osób. 
Skomplikowana struktura architektoniczna składająca się z wielu przylegających do siebie, 
często przenikających się  budynków, złożone rozplanowanie i wielopiętrowość nasuwały 
skojarzenia badaczy ze wspomnianym labiryntem, zwłaszcza że poruszanie się we wnętrzach 
pałacowych było wysoce utrudnione. Tu zrodziła się legendarna sława Tezeusza, który z 
labiryntu w Knossos, po zabiciu przebywającego wewnątrz Minotaura, zdołał się szczęśliwie 
wydostać dzięki nici Ariadny. 

 



 

146 
 

Ryc. 295, 296, 297. Pałac w Knossos. Od lewej: fragment stanowiska archeologicznego; „labiryntowe” 
rozplanowanie kompleksu; kolumny pałacu. Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU 

 
 
Wnętrza pałacowe, bogato zdobione barwnymi freskami stanowią ważne świadectwo 

jakości kultury minojskiej. Treści narracyjne tego malarstwa architektonicznego przynoszą 
wiele informacji o realiach życia Kreteńczyków (i wysp sąsiednich). Występują w nich motywy 
związane z przyrodą, w tym z morzem, żeglugą oraz sceny walk z bykami, tańców, rytualnych 
ofiar, życia codziennego i ceremonii pogrzebowych. Wyraźnie widoczny w nich pewien 
schematyzm i geometryczna ornamentyka, a także wysoka wrażliwość na piękno natury, 
nasuwają skojarzenia z egipskimi tendencjami artystycznymi.  

Ryc. 298, 299, 300, 301, 302, 303. Rekonstrukcje fresków pałacu w Knossos. Od lewej u góry: „damy 
 kreteńskie”; delfiny; książę wśród lilii. Od lewej na dole: gryf; „woltyżerka” na byku; scenka rodzajowa.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU   
 
 
Wiele interesujących świadectw malarstwa minojskiego odnaleziono także na 

wulkanicznej wyspie Santorini (Santoryn, Thira) należącej do archipelagu Cykladów. Niektóre 
freski, a także elementy zdobnictwa ceramiki wskazują na podejmowanie prób kształtowania 
scen krajobrazowych z zastosowaniem perspektywy malarskiej (geometrycznej – linearnej). 
Wśród innych dowodów aktywności twórców kultury kreteńskiej (minojskiej) wspomnieć należy 
także:  posążki (rzeźba), ceramikę, sztukę jubilerską. Pismo stosowane na Krecie początkowo 
inspirowane hieroglifami egipskimi, stopniowo ewoluowało do form fonetycznych, nazywanych 
sylabiczno-linearnymi, a rozpowszechniających się w okresie 1700 – 1100 przed Chr.  



 

147 
 

Ryc. 304, 305. Freski minojskie z wyspy Santorini, o tematyce morskiej (żeglarskiej), z widocznymi efektami 
perspektywicznymi, XVI w. przed Chr. Fotografie skopiowane z INTERNETU. 

 
Kultura mykeńska, druga obok minojskiej uznawana za „przed helleńską”, rozwinęła 

się na terytoriach środkowej części Półwyspu Peloponeskiego. W swym początkowym okresie 
pozostawała pod znacznymi wpływami minojskimi. Tworzona była przez lud, który na tereny 
greckie przybył ok. 2000 przed Chr. Stopniowo, wzmacniając swoją hegemonię w regionie 
(Kreta, Cyklady, Rodos, a także enklawy w Azji Mniejszej i Egipcie), budował on zręby 
oryginalnych dokonań cywilizacyjnych i kulturowych. Charakterystycznym przejawem 
obyczajowości był rozwijany mocno kult zmarłych owocujący różnymi typami obiektów 
grobowych (skrzynkowych, szybowych, kutych w skałach z pozornymi kopulami wewnątrz, 
tolosowych). Głośne wśród archeologów stały się groby królewskie budowane na planie 
okręgu (tolosowe), wyposażane w liczne wartościowe przedmioty o ciągle niewyjaśnionym 
przeznaczeniu, m.in. te znalezione w  ostatniej ćwierci XIX w. przez Schliemanna. Około 1450 
przed Chr., potężne już wtedy Mykeny zamieszkiwane przez mówiących po grecku Achajów, 
znanych z Iliady oraz Odysei,  podbiły ostatecznie Kretę, dokonując zauważalnych zniszczeń 
dziedzictwa minojskiego. W obszarach osad miejskich, zakładanych najczęściej na wyniosłych 
skalistych wzgórzach, wprowadzono własny model skromnego jedno lub dwu izbowego 
domostwa, dla budownictwa pałacowego przyjmując jednak tradycyjny, mocno złożony 
schemat kreteński. Najpotężniejsze obiekty architektoniczne powstawały w okresie 1500 – 
1200 przed Chr. Wznoszono masywne „cyklopowe” mury obronne dla poszczególnych miast i 
dla cytadel, których budowę przypisywano mitycznym cyklopom (stąd ich nazwa). Bogate 
pałace, m.in. w takich ośrodkach miejskich jak: Gla, w Mykenach, Pylos, Tyrynsie zespalano 
z murami obronnymi oraz cytadelami. Także na niektórych wyspach Cykladzkich odkryto 
liczne ślady osad nadmorskich, wczesno egejskich i późniejszych. Upadek tej dynamicznie 
rozwijającej się cywilizacji nastąpił w XII w. przed Chr., a to w wyniku licznych działań 
wojennych toczonych w tym rejonie Morza Śródziemnego, m.in. słynnej wojny trojańskiej, 
której liczne epizody opisane zostały przez Homera we wspomnianych heroicznych eposach: 
Iliadzie i Odysei. 
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Ryc. 306, 307, 308, 309, 310, 311. Materialne świadectwa kultury mykeńskiej. Od lewej u góry: terytoria kultury 
mykeńskiej (Półwysep Peloponeski); ślady archeologiczne miejskiego układu Myken; wizualizacja rekonstrukcji 

Myken jako miasta – twierdzy, ok. 1500 przed Chr. Od lewej na dole: Grób Agamemnona w pobliżu Myken  
(z pozorną kopułą wewnątrz); detal rzeźbiarski Bramy Lwiej w Mykenach; widok całości Bramy Lwiej z wyraźnie 

widocznymi elementami konstrukcyjnymi. Mapa i fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Wśród zasygnalizowanych tu, materialnych świadectw twórczości mykeńskiej, rangę 
wybitną dla rozwoju myśli konstrukcyjnej i architektonicznej przypisuje się Bramie Lwiej w 
Mykenach (ryc. 310, 311). Obiekt ten, jawiący się dziś jako pozornie prosty, nieskomplikowany, 
w istocie swojej stał się prekursorskim, zdumiewająco pomysłowym rozwiązaniem 
architektonicznym i inżynierskim. Z estetycznego punktu widzenia dał początek szczególnie 
charakterystycznemu, stałemu elementowi świątyń greckich w postaci tympanonów (szczytów 
trójkątnych) bogato zdobionych płaskorzeźbami wysokiej klasy artystycznej. W sensie 
konstrukcyjnym powstało tu dzieło wręcz wybitne, genialne.  Poradzono sobie bowiem ze 
stabilnością i bezpieczeństwem ciężkiego muru uformowanego z wielkich głazów kamiennych, 
który należało wznieść ponad szerokim prześwitem otworu bramnego, flankowanego 
potężnymi monolitycznymi słupami. Gdyby nad szeroką bramą ułożono pełny mur to nadproże 
z kamiennej belki narażone byłoby na zbyt wielkie siły zginające, których kruchy materiał 
kamienny nie jest w stanie wytrzymać. Zastosowano więc trójkątną płytę przejmującą nacisk 
bocznych części muru, a samo nadproże ukształtowane w górnej krawędzi jako wycinek 
płaskiej elipsy rozkłada ciężar ponad bramą na boki, tj. wprost na słupy, zdejmując go ze 
środkowej części belki nadproża.  

Kończąc przegląd starożytnych dokonań cywilizacyjnych i artystycznych Krety, 
Peloponezu i wysp Morza Egejskiego, w tym przed greckich kultur: minojskiej i mykeńskiej, 
należy podkreślić, że pogłębioną wiedzę dotyczącą zachowanych do dzisiaj ich materialnych 
świadectw zawdzięczamy wieloletnim, przez siebie finansowanym pracom wykopaliskowym 
wybitnego niemieckiego badacza, Heinricha Schliemanna, urodzonego w 1822, zmarłego w 
1890. W zakresie archeologii był całkowitym samoukiem, wybitnie utalentowanym poliglotą 
znającym wśród wielu europejskich języków także polski. Nauczył się samodzielnie także 
języka starogreckiego. Pomimo licznych sprzeciwów akademickich, niemieckich środowisk 
archeologów, od początku lat 70 –tych XIX wieku prowadził na wielką skalę zakrojone 
wykopaliska, poważnie traktując greckie opisy poetyckie, powszechnie wtedy interpretowane 
jako fantazje literackie. Ostatecznie w jego badawczym dorobku znalazły się tak spektakularne 
dokonania jak odkopanie autentycznych śladów układów urbanistycznych z ich zabudową, w 
tym z pałacami, fortyfikacjami, a także grobami: Myken, Tirynsu, Itaki,  Orchomenos. Sławę 
największą przyniosło mu odkrycie wielu warstw dojrzałego układu urbanistycznego 
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zlokalizowanego na terenach wschodniego wybrzeża Morza Egejskiego (dzisiejsza Turcja), 
na wzgórzu Hissarlik. Sam Schliemann odsłonięte warstwy archeologiczne interpretował jako 
mityczną Troję (por. rozdz. V.3). Niektórzy badacze do dzisiaj kwestionują taką interpretację 
tych znalezisk. 

  Ryc. 312, 313, 314, 315. Działalność archeologiczna Schliemanna. Od lewej: fotografia portretowa badacza; 
tzw. Maska Agamemnona odkopana w Mykenach; Schliemann i Wilhelm Dörpfeld przy Lwiej Bramie w Mykenach 

podczas prac wykopaliskowych; ślady miejskiej zabudowy Myken (stanowisko archeologiczne 
Schliemanna, stan ok. 1900 roku). Fotografie skopiowane z INTERNETU  

 
* * * 

 
W konkluzji tego fragmentu rozważań powtórzmy (por. s. 143) że tak oto, w rejonach 

Basenu Morza Egejskiego, w ramach dokonań minojskich i mykeńskich ukształtowały się 
podwaliny zachodniej (europejskiej) cywilizacji pradawnego, wspólnie  postrzeganego 
kontynentu Eurazji. To stąd rozpoczął się „marsz” cywilizacyjny Grecji, a później Rzymu 
determinując rozwój duchowy i materialny całej Europy.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 316. Schemat powstawania  
i rozprzestrzeniania podwalin 

cywilizacji i kultury europejskiej 
(zachodniej), opr. Anna Mitkowska 

 
 
 

6. Tajemnice prehistorycznych i starożytnych budowli 
 

Wiele, powszechnie znanych materialnych świadectw kultur prehistorycznych (w tym 
neolitu) i starożytnych rozsianych po terytoriach wszystkich kontynentów, pomimo wieloletnich 
profesjonalnych badań prowadzonych dla rozpoznania reliktów pradawnych dokonań 
ludzkości, ciągle kryje w sobie wiele tajemnic. Gigantyczne często i skomplikowane struktury 
budowlane, takie choćby jak słynny kamienny krąg megalitów w Stonehenge, czy zikkuraty 
Mezopotamii, piramidy egipskie, a także środkowej Ameryki (Majowie) i Dalekiego Wschodu 
(Chiny), monumentalne świątynie kultur starożytnych, nie zostały w pełni rozpoznane w 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lwia_Brama
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zakresie ich faktycznych funkcji (por. s. 121 i następne), a nade wszystko technik ich 
wznoszenia. Także licznie znajdowane ślady twórczości artystycznej w postaci rysunków, 
rytów i płaskorzeźby, a także malarstwa skalnego i ściennego, w ich warstwie tematycznej, 
narracyjnej i symbolicznej nie zostały w przekonywający sposób zinterpretowane.  

Sytuacja taka prowadzić zaczęła w 2 poł. XX wieku do coraz częściej  pojawiających 
się poglądów, że perfekcyjny warsztat naukowy (metody badawcze) historyków, historyków 
sztuki i archeologów w jego tradycyjnym kształcie wyczerpał już swoje możliwości badawcze. 
Zaczęły więc formować się postawy intelektualne i konstrukcje myślowe poszukujące 
sposobów niekonwencjonalnego spojrzenia na dziedzictwo kultur pradawnych. Taki ruch 
studialny zapoczątkowany został pracami 80 –letniego dziś szwajcarskiego pisarza i publicysty 
Ericha von Dänikena, urodzonego w 1935 roku. Głosi on koncepcje wpływu istot 
pozaziemskich (kosmitów) na dokonania ludzkości ziemskiej. W istocie stworzył para naukową 
specjalność nazywaną paleoastronautyką. Liczne jego publikacje (łącznie ponad 40) 
wydawane od 1968 roku, przetłumaczone zostały na ponad 30 języków (w tym język polski) i 
zyskały ogólnoświatową popularność. Koncepcje Dänikena podchwyciły następne pokolenia 
badaczy – amatorów. I choć nigdy nie zostały uznane przez środowiska ściśle naukowe to 
niosą w sobie bogactwo wartości poznawczych oraz inspirują dla poszukiwania nowych metod 
studialnych.  

Ryc. 317, 318, 319. Przedstawiciele „paleoastronautyki”. U góry Erich von Däniken na tle hieroglifów egipskich; 
na dole: najbardziej znani przedstawiciele kontynuatorów koncepcji Dänikena; z prawej: przykład  

płaskorzeźby o tematyce „kosmicznej” (stella z El Baul, Gwatemala, Ameryka Środkowa).  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Badania tej kategorii łączą w sobie bezdyskusyjną erudycję ich autorów przejawiającą 

się dogłębną znajomością reliktów odległej przeszłości z na szeroką skalę zakrojonymi 
badaniami terenowymi (in situ), a finansowanymi zazwyczaj prywatnie. Tok myślenia 
analitycznego polega na intuicyjnych skojarzeniach powstających w konfrontacji formalnej 
strony dzieł artystycznych z tradycyjnymi mitami, legendami opowiadającymi o bóstwach 
różnych regionów świata i z ważnymi wydarzeniami rozgrywającymi się w przeszłości z ich 
udziałem. Wiele miejsca poświęcają występowaniu w wielu kulturach starożytnych hybryd (pół 
ludzi – pól zwierząt). Uwzględniane są również, potwierdzone zazwyczaj naukowo, przekazy 
o wysoko rozwiniętej wiedzy astronomicznej wielu ludów prehistorycznych i starożytnych. Tak 
powstają teorie o starożytnych „kosmitach”, czy „astronautach”, którzy mieli być faktycznymi 
twórcami najwybitniejszych dokonań pradawnych kultur na wszystkich kontynentach oraz 
istnienia globalnej starożytnej inżynierii. Warto w tym miejscu odnotować, że także w 
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chrześcijaństwie, zwłaszcza w dokumentach średniowiecznych pojawiają się wątki opisujące 
cudowną ingerencję zastępów aniołów wspomagających budowę niektórych świątyń. Bez 
względu na słuszność lub fałsz takich hipotez, z całą pewnością prace tej grupy pasjonatów 
przyczyniają się do szerokiego propagowania, między innymi poprzez popularnonaukowe 
programy telewizyjne, wiedzy o wybitnych dokonaniach  ludzkości w epokach kształtowania 
się podwalin naszej cywilizacji. Szczególnie wartościowy wydaje się nurt działań 
eksperymentalnych, w ramach których  inżynierowie podejmują  budowanie modeli (replik) 
struktur starożytnych obiektów architektonicznych, próbując doświadczalnie wskazać metody 
technicznego wykonania tych skomplikowanych konstrukcji, z zastosowaniem narzędzi z epoki 
(por. s. 120). Do tej metody badawczej powrócimy w rozdziale dotyczącym architektury 
renesansu włoskiego, omawiając eksperymenty wyjaśniające techniki budowlane i 
konstrukcyjne zastosowane przez Filippo Brunelleschiego w kopule katedry we Florencji. 

Ryc. 320, 321, 322, 323, 324, 325. Rzeźby kultur środkowej Ameryki interpretowane jako odwzorowanie 
ingerencji  starożytnych „kosmitów”. Od lewej u góry: figurki z Mayapan (cywilizacja prekolumbijska, Meksyk);  

bóg Kukulkan w postaci węża (kultura Majów); schemat rysunkowy boga Kukulkan. Od lewej na dole: relief 
kultury Majów; płaskorzeźba kultury Tolteków; kalendarz Azteków. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 326, 327, 328, 329, 330, 331. U góry: „kosmiczne” bóstwa sumeryjskie. Na dole bóstwa i hybrydy  
egipskie z symbolami astronomicznymi. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Rozdział V 
 

GRECKIE FUNDAMENTY KULTURY EUROPEJSKIEJ (ZACHODNIEJ) 
 

Współczesna Grecja pozostaje spadkobiercą znakomitej, śródziemnomorskiej 

starożytnej kultury i jej artystycznych dokonań  rozwijających się w okresie od około połowy 

XII do I wieku przed Chr., na terytoriach południowej części Półwyspu Bałkańskiego, w tym na 

Peloponezie, na licznych wyspach Morza Egejskiego, w części zachodniej Azji Mniejszej 

(dzisiejsza Turcja), w południowej Italii i na Sycylii oraz częściowo wokół Morza Czarnego i 

niektórych innych wybrzeżach Morza Śródziemnego (to w ramach kolonii greckich).  Wyrosła 

wprost z dokonań kultury Egejskiej (w tym Minojskiej i Mykeńskiej) często zaliczanej do 

początkowego okresu greckiego, w fazie krystalizowania pozostając pod delikatnymi 

wpływami Bliskiego Wschodu i Egiptu. W swej oryginalności, złożoności i mistrzostwie 

wielopłaszczyznowych działań powszechnie uznawana jest za „kolebkę” cywilizacji zachodniej 

(europejskiej).  

Ryc. 1, 2, 3, 4. Mapy Grecji. Od lewej: Grecja współczesna; topografia; starożytne regiony polityczne; 
usytuowanie Grecji w basenie Morza Śródziemnego. Mapy skopiowane z INTERNETU 

 
1. Wstępna charakterystyka starożytnej Grecji 

 
Istotą rozwoju pradawnych, starożytnych kultur dalekiego i bliskiego Wschodu, 

zaprezentowanych w poprzednich rozdziałach (rozdz. II, III, IV) pozostawało ich nierozerwalne 
związanie z korytami rzek. W Dolinie Indusu, w Mezopotamii (Eufrat, Tygrys) i Egipcie (Nil) 
podstawą bytowania pozostawało korzystanie z cyklów wylewowych użyźniających gleby, 
przysposabiających je pod produkcję rolną, pod zasiewy roślin jadalnych. Działalność 
człowieka w głównej mierze polegała na zbieraniu obfitych plonów przygotowywanych przez 
samą naturę. Dopiero maleńka Grecja kontynentalna wraz z jej wyspami przyniosła pierwszy 
w historii ludzkości przełom cywilizacyjny polegający na całkowitym oderwaniu się od 
życiodajnej roli rzek i ich zmienności w cyklicznych porach roku, a człowiek stał się 
prawdziwym gospodarzem swoich terytoriów, korzystającym w głównej mierze z własnej pracy 
fizycznej, umysłowej i z nieskrępowanego rozwoju myśli ludzkiej.  

Ryc. 5, 6, 7. Przyrodniczy charakter terytoriów greckich, trudnych dla prowadzenia produkcji rolnej. 
Od lewej: wulkan Stefanos i jego otoczenie; współczesny wiejski (rolniczy) krajobraz Grecji; wulkan Nisyros. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Skomplikowane uwarunkowania przyrodnicze wymuszały na ludach Grecji 
podejmowanie wielkiego wysiłku w walce o swój byt, pobudzając do aktywności intelektualnej: 
technicznej, artystycznej oraz do budowania koncepcji współżycia społecznego i politycznego. 
To z takich uwarunkowań przyrody wyłaniały się rozbudowane i dojrzałe koncepcje 
filozoficzne, kształtowały się podwaliny rozwoju nauki, a więc idei poszukiwania prawdy, 
koncepcje systemów ekonomicznych, rozwoju  produkcji (przemysłu i rzemiosła), handlu, 
zasad obyczajowości, idei  wolności (godności) człowieka, oraz dążenie do piękna 
doskonałego przejawiającego się dokonaniami artystycznymi, a także do dziś pozostające 
aktualne modelowe systemy funkcjonowania państwowości, ich administracji, prawa i ładu 
demokratycznego. 

Przedstawicieli tej fascynującej kultury Grekami nazwali, w okresie swej dominacji 
politycznej, dopiero Rzymianie. W istocie naród ten, łącznie, w drodze stopniowej integracji, 
określany przez samych mieszkańców omawianych terytoriów – Hellenami, wyrósł ze 
skomplikowanej struktury etnicznej, z wielu szczepów (plemion) rozmaitego pochodzenia, 
kontynuujących osiągnięcia minojsko-mykeńskie. W skład skonsolidowanego społeczeństwa 
greckiego weszli m.in. przybyli na terytoria greckie w końcu drugiego tysiąclecia przed 
Chrystusem: Achajowie, Jonowie, Eolowie oraz osiedleni w regionie w początku pierwszego 
tysiąclecia przed Chrystusem: Dorowie, plemiona północno-zachodnie, Macedończycy i 
Epiroci .  

Ryc. 8. Sytuacja etniczna Grecji w początku pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem, [za:] Atlas historyczny 
świata, Warszawa Wrocław 1994, s. 15 (autor mapy J. Wolski), z podkreśleniami autorki 

 
Wraz z wygasaniem dominującej roli świata egejskiego (XII, XI w. przed Chr.) 

stopniowo krystalizowały się liczne państewka (miasta) greckie. Około X w. przed Chr. 
aktywność Jonów, ich ruchliwość, w tym rozwój żeglugi morskiej poszerzały zasięg wpływów 
Grecji kontynentalnej. W okresie od VIII – VI (V) w. przed Chr. postępowała kolonizacja 
handlowa obejmująca wiele terenów nabrzeżnych Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. 
Do ruchu tego dołączyli Dorowie podporządkowując sobie południową Italię z Sycylią, które 
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wraz z terytoriami rdzennymi w rozwiniętej i końcowej fazie rozkwitu Hellady tworzyły „Wielką 
Grecję” („Magna Graecia”). 

Ryc. 9, 10. Terytoria wpływów greckich. Z lewej: mapka kolonii greckich; z prawej:  mapka terytoriów Italii 
wchodzących w skład „Wielkiej Grecji”. Mapy skopiowane z INTERNETU 

 
W początkowym okresie kształtowania się państwowości greckiej dominował ustrój 

monarchiczno-patriarchalny, z dwoma klasami społecznymi: szlachtą i ludem. Stopniowo 
wzrastała ranga arystokracji ograniczającej władzę królewską. Nasilające się wobec  ucisku 
elit społecznych bunty ludu prowadziły do przekształcania państewek greckich w republiki 
demokratyczne. Stopniowo pojawiały się procesy scalające poszczególne struktury 
państwowe, rozwijały się instytucje ponad państwowe, a wspólne wierzenia  religijne sprzyjały 
procesom kształtowania jednolitości narodu i państwa Hellenów. Wyzwolenie się z władzy 
królewskiej zespolone z uwarunkowaniami przyrodniczymi stworzyły solidne fundamenty dla 
rozkwitu kultury i cywilizacji  bazującej na całkowitej swobodzie myśli, aktywności i 
konsekwentnych, starannie ukierunkowanych wspólnych dążeniach. Ważnym motywem 
scalającym życie społeczne stały się organizowane od 776 roku przed Chrystusem  cyklicznie, 
co cztery lata powtarzające się sportowe igrzyska Olimpijskie. Z powodzeniem stosowano 
zasadę, że w okresach poprzedzających zawody olimpijskie i w czasie ich trwania zawieszano 
wszelkie działania wojenne. Ta starożytna instytucja przetrwała do końca IV wieku (393), kiedy 
w ramach Imperium Rzymskiego została zlikwidowana jako przejaw pogańskiej 
obyczajowości. W nowożytności wznowienie igrzysk nawiązujących do tradycji olimpijskich 
nastąpiło w 1896 roku i cieszy się aktualnie wielką ogólnoświatową popularnością. Niestety 
we współczesnym świecie nie udaje się na ogół utrzymać pięknej, humanitarnej zasady 
greckiej  dotyczącej pełnego wstrzymania konfliktów zbrojnych na czas rywalizacji sportowej.  

Ryc. 11, 12, 13, 14. Dekoracje waz greckich, o tematyce sportowej (olimpijskiej). 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W ramach historii Grecji i dokonań artystycznych przyjmuje się systematykę 

wyodrębniającą po kulturze Egejskiej (Minojskiej i Mykeńskiej) trzy podstawowe, 
charakterystyczne okresy: archaiczny, klasyczny i hellenistyczny. Każdy  z nich dzielony 
jest na trzy podokresy (patrz tabl. I.). W czasach hellenistycznych, poczynając już (sygnalnie) 
od III w. przed Chrystusem, Grecja stopniowo popadała (II, I w. przed Chr.) w coraz większą 
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zależność od rozkwitającego rzymskiego centrum politycznego. Ostatecznie całkowicie 
wchłonięta przez Imperium Rzymskie (ok. 30 – 27 roku przed Chr.), utraciła swą niezależność 
polityczną i  dominację nad obszarami śródziemnomorskimi. Aktywność artystyczna Greków 
sprowadzała się wtedy do kontynuowania postaw twórczych okresu klasycznego i 
hellenistycznego. Paradoksalnie jednak, to w tym właśnie czasie jej dokonania cywilizacyjne i 
kulturowe rozprzestrzeniały się intensywnie na kraje europejskie i Bliskiego Wschodu, 
przynoszone na kolejne terytoria poszerzającego się Imperium przez zdobywczych Rzymian. 
Tak więc za sprawą Rzymian rozpoczęło się panowanie kultury greckiej nad cywilizacją 
zachodnią i stopniowo nad całym światem. Równocześnie, od samych początków 
kształtowania się chrześcijaństwa, dawne obszary greckie, wtedy jako prowincje rzymskie, 
poczynając od misyjnej działalności św. Pawła z Tarsu (ur. ok. 10 r. po Chr.), podlegały 
intensywnym wpływom i rozprzestrzenianiu się nowej religii. Ostatecznie, średniowieczna 
Grecja zdominowała została przez chrześcijaństwo w różnych jego odmianach, obrządkach i 
kościołach (m.in. chrześcijaństwo rzymskie, bizantyńskie, blisko wschodnie, egipskie).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabl. I. Charakterystyczne epoki (okresy) sztuki i kultury Grecji starożytnej. Opr. A. Mitkowska 
 

2. Krajobrazy Grecji 

Fundamentalna ranga dokonań Grecji starożytnej dla cywilizacyjnego rozwoju 
ludzkości znana jest powszechnie jako bezdyskusyjna. Do dziś zachwycamy się perfekcyjnym 
pięknem jej architektury i rzeźby. Nie akcentuje się natomiast osiągnięć w zakresie 
mistrzowskiego budowania harmonijnych krajobrazów kulturowych w niezrównanym 
splocie walorów pierwotnej przyrody z monumentalnymi dziełami inżynierii, architektury, oraz 
kameralnych, organicznie zespolonych z topografią miejskich układów osadniczych. 
Tymczasem wymienione tu osiągnięcia uznawać należy za modelowe wręcz w swych 
rozwiązaniach kompozycyjnych dla dzisiejszych architektów krajobrazu. Co więcej, to właśnie 
walory krajobrazowe przyciągają tu obecnie kilkanaście milionów turystów z całego świata 
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rocznie, co dla współczesnych Greków stanowi ważną gałąź ich gospodarki. Pogoda 
sprzyjająca spędzaniu urlopów z 300 -ma dniami słonecznymi w roku, atrakcyjne plaże 
nadmorskie, piękno skalistych wysepek , a nade wszystko materialne ślady kulturowe różnych 
epok od prehistorii poczynając, stanowią szczególnie atrakcyjną ofertę turystyczną.  

 

Ryc. 15, 16, 17. Krajobrazy przyrodnicze wysp greckich. Od lewej wyspy: Patmos, Korfu, Zakynthos.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

Ryc. 18, 19, 20. Przykłady plaż greckich udostępnianych turystom. Od lewej: Balos na Krecie, Korfu, Kefalonia. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Tłumy zwiedzających do Grecji przyciągają fascynujące świadectwa dawnych budowli 

lub ich zachowanych fragmentów. Mamy tu namacalne pozostałości kultury Egejskiej 
(Minojskiej i Mykeńskiej), dominujące w całości dziedzictwa kulturowego obiekty Grecji 
starożytnej (archaicznej, klasycznej i hellenistycznej), ale także pozostałości twórczości 
Imperium Rzymskiego, kultury bizantyńskiej, również Grecji chrześcijańskiej z klasztorami i 
śladami bytności krzyżowców oraz okresu nowożytnego, a wreszcie współczesnego rozwoju 
tego kraju, w tym nowatorskich koncepcji udostępniania spuścizny historycznej zwiedzającym. 
Niektóre ze świadectw geniuszu greckiego dotrwały do naszych czasów jedynie jako ślady 
terenowe dawnych osad miejskich lub jako trwałe ruiny budowli porządku doryckiego, 
jońskiego i korynckiego. Wśród ponad dwudziestu greckich obiektów wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO (w dzisiejszym terytorium kraju) wiele z nich to wprost 
oficjalnie uznane za stanowiska archeologiczne. Tworzą one dydaktyczne strefy, często 
udostępniane turystom, oferujące specyficzną kategorię kulturowych krajobrazów 
współczesnej Grecji. Dają zazwyczaj dobre wyobrażenie o walorach pejzażowych tego 
regionu ukształtowanych tu przecież już w dobie starożytnej. 

 

Ryc. 21, 22, 23. Tylissos (Kreta). Strefa archeologiczna z odsłoniętymi śladami miejskiej zabudowy z okresu 
kultury Minojskiej. Fotografie skopiowane z INTERNETU  
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Wiodąca stała się wtedy wśród ludów Hellady tendencja do odważnego, dobitnego 
formalnie, wkraczania w piękno dzikiej przyrody. Okazałych budowli świątynnych, pałacowych, 
i zwartej zabudowy miejskiej nie starano się ukrywać, maskować w rozrzeźbionym, górskim 
krajobrazie. Przeciwnie, nadawano im rangę dominant i akcentów w postaci znaków 
pejzażowych lub charakterystycznych ich motywów. Perfekcyjność wykonania i walory 
kompozycyjne architektury wprowadzanej w zastane tereny dowartościowywała lokalny 
obszar nadając tej nowej postaci krajobrazu, o charakterze już kulturowym, rangę dzieła sztuki. 
To właśnie w Grecji starożytnej ukształtowano podstawy dla późniejszego, średniowiecznego 
mistrzostwa w operowaniu ściśle określonymi zasadami kompozycyjnymi przyjmowanymi dla 
budowania panoram miast oraz kompleksów rezydencjonalnych i sakralnych wyłaniających 
się majestatycznie wśród krajobrazu otwartego, z mocno podkreślaną linią nieba, z 
kształtowaniem przedpola, ram widokowych i kulisowych planów całej struktury budowlanej. 
 

Ryc. 24, 25, 26. Zachowane fragmenty świątyń greckich zabezpieczonych w formie „trwałej ruiny” (strefy 
archeologicznej). Od lewej: stanowisko archeologiczne w Delfach, u stóp góry Parnas, w tym pozostałości 

budowli typu tolos (IV w. przed Chr.); ruiny świątyni Apollina ((VII w. przed Chr.); ruiny doryckiej świątyni Zeusa  

w Nemea (stanowisko archeologiczne). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
 Wprowadzanie w otoczenie architektury elementów rzeźbiarskich potęgowało 
wrażenie tworzenia scenografii pejzażowej o randze dzieła sztuki. Spektakularny przykład 
takiego podejścia projektowego odnajdujemy na wyspie Delos, w archipelagu Cykladów, w 
południowej części Morza Egejskiego. Zastosowano tu około VII (VI) w. przed Chr. delikatnie 
nawiązanie do koncepcji egipskich, w postaci „drogi lwów” („tarasu lwów”) stanowiącej dzieło 
mieszkańców Naksos. Przez wiele stuleci na tej, opuszczonej obecnie wysepce istniały 
starożytne świątynie greckie, w tym poświęcone Apollinowi. Rejon ten, wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO pozostaje aktualnie jednym z najważniejszych stanowisk 
wykopaliskowych Grecji.  

Ryc. 27, 28, 29. Stanowisko archeologiczne na wyspie Delos. Od lewej: fragmenty ruin świątyni; „droga lwów”. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU (fot. Artur Anuszewski) 

 
 Powracając do zagadnienia budowania mistrzowskich panoram osad i kompleksów 
architektonicznych trzeba zatrzymać się przy akropolach greckich. Wedle  oficjalnych definicji 
stosowanych przez historyków sztuki akropolem określa się część zwartej zabudowy miejskiej, 
nazywanej miastem górnym, a rozmieszczonej na wyraźnie wypiętrzonym wzgórzu, na jego 
stokach wraz z samym wierzchołkiem. Początkowo, ok. 2 połowy drugiego tysiąclecia przed 
Chr. był to po prostu gród warowny z górującym wśród zabudowy pałacem władcy. W okresach 
późniejszych rangę wiodącą zyskiwały świątynie, podkreślające funkcję kultową miejsca. W 
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okresie hellenistycznym, głównie w przedziale czasowym od III – I w. przed Chr. była to 
cytadela włączona w system fortyfikacji miejskich, stanowiąca zazwyczaj najbardziej 
reprezentacyjną część struktury urbanistycznej. Sławę największą, ponadczasową, zyskał 
Akropol ateński. 

Ryc. 30, 31, 32, 33. Akropole greckie. Od lewej (od góry): Mykeny, ok. 1500 przed Chr., rekonstrukcja;  Ateny  
ok. V w. przed Chr., rekonstrukcja pełnego układu; Pergamon (obecnie Turcja Zachodnia), rekonstrukcja;  

Ateny, dzisiejszy stan Akropolu. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Rangę dominanty formalno-treściowej w akropolach zyskiwały bryły niektórych świątyń, 
zgodnie z kanonem architektonicznym odznaczające się perfekcyjnymi proporcjami, 
korygowanymi wedle rozpoznanych starannie efektów złudzeń optycznych i kamieniarskim 
wykończeniu detali oraz imponującymi kolumnadami zewnętrznymi. Inne wtapiano w tkankę 
zabudowy miejskiej, jeszcze inne wyłaniały się jako samotne znaki w krajobrazach otwartych. 
Ich rytmiczny rozstaw zarysowany na tle pogodnego nieba lub masywów górskich stał się 
specyficznym, pejzażowym wyróżnikiem  antycznej Grecji. 

Ryc. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Kolumnady w krajobrazach Grecji. Od lewej (od góry): świątynia Apolla w 
Koryncie; tetrapylon (brama) w Afrodyzji; świątynia Apolla w Side; świątynia Posejdona w Sunion; Partenon w 

Atenach; świątynia Asklepion w Pergamonie; Partenon w Atenach. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Wspomniane kolumnady, obok swych bezdyskusyjnych walorów panoramicznych, do 
dziś stanowią formalne potwierdzenie przyjętej dla świątyń greckich zasady polegającej na 
ograniczonej trosce o urządzanie wnętrza obiektu na rzecz skupienia uwagi na znalezieniu 
perfekcyjnych proporcji i na rzeźbiarskim wzbogaceniu zewnętrznej postaci budowli. Liczne 
precyzyjnie odkute w kamieniu detale architektoniczne, w tym głowice kolumn, ornamenty 
belkowań i płaskorzeźby, w ostrym greckim słońcu podkreślane często głębokimi cieniami, 
widoczne były z dalekich nawet dystansów obserwacyjnych, uwypuklając ich walor 
artystyczny. 

Ryc. 41, 42, 43. Światłocień podkreślający detal architektoniczny świątyń greckich. Od lewej: głowice świątyni 
Zeusa Olimpijskiego w Atenach; fryz (tryglify i metopy) świątyni z Selinuntu na Sycylii; fragmenty kolumn  

i belkowania Partenonu w Atenach. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W sensie krajobrazowym, niejako w opozycji do świątyń pozostawały teatry miejskie 
urządzane na „wolnym powietrzu”, lokalizowane na obrzeżach osady, a czasem w akropolach, 
zazwyczaj jednak w dolnych częściach kompleksu urbanistycznego, integralnie zespalane z 
zastaną sytuacją terenową. Przeznaczone dla prezentowania sztuk dramatycznych, nieznane 
były żadnej z kultur wcześniejszych. Przedstawianie teatralne manifestujące wolność słowa, 
zyskiwały charakter narodowy i sakralny. Rozkwit samej poetyckiej tragedii greckiej, a w ślad 
za tym rozwój budowli teatralnych nastąpił około V w. przed Chr. Te, zrazu prowizoryczne, z 
drewnianymi trybunami, kształty monumentalne zyskały w IV w. przed Chr. Obiekty te 
wtapiano zazwyczaj w skaliste zbocza górskie. Centralną część budowli stanowiła „orchestra” 
jako miejsce dla chóru. Za nią wznoszono „skene” dla aktorów, z czasem rozbudowywaną o 
„proskenion” (podwyższenie - podium). Pomiędzy zewnętrznymi skrzydłami widowni a „skeną” 
prowadzono szerokie przejścia dla widzów i członków chóru, zwane „parodos”. Widownię 
urządzano w formie zestopniowanych ław kamiennych, rozstawionych na planie wycinka 
okręgu. Pierwszy rząd widowni, przeznaczony dla widzów uprzywilejowanych, honorowych, 
posiadał ozdobne marmurowe siedziska (fotele). Za najpiękniejszy, i do dziś zachowany, 
uznawany jest teatr w Epidauros, zbudowany w poł. IV w. przed Chr.  

Ryc. 44, 45, 46, 47, 48. Teatry w krajobrazach Grecji. Od lewej u góry: Syrakuzy; Ateny (Akropol); Priene. Na 
dole: panorama Pergamonu z teatrem. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Ciepły, śródziemnomorski klimat w wielu rejonach Grecji stwarzał warunki dla 
spontanicznego rozwoju roślinności. Wśród pól aktywności artystycznej Greków znalazło się 
więc także kształtowanie kompozycji ogrodowych zespalanych z budowlami świątynnymi 
(sanktuariami), pałacowymi, akademiami oraz wzbogacającymi wnętrza miejskie. Formowano 
je najczęściej w układach swobodnych, krajobrazowych nawiązujących do charakteru miejsca, 
osadzając je ideowo w kulcie drzew i poszanowaniu przyrody. I tak oto, równolegle ze 
wspomnianym już, dobitnym wchodzeniem w krajobraz z bryłami monumentalnych budowli, w 
twórczych postawach starożytnej Grecji rysowało się zwracanie ku pięknu przyrody. Miejsca 
magiczne, w których natura odkrywała swoją świętość budowały postawy jej poszanowania, 
harmonijnego z nią współdziałania. Specyficzne lokalne cechy określonego terytorium stawały 
się inspiracyjną dla kształtu dzieł człowieka. Poetyka w interpretacji obszarów i kompozycji 
roślinnych jako miejsc uświęconych przychylnością bogów określały koncepcje sacrum 
krajobrazowego krystalizujące się już w okresie przed greckich kultur: Minojskiej i Mykeńskiej. 
W istocie swojej pojawiły się więc tu postawy dziś nazywane ekologicznymi, znaczone w 
terytoriach tego regionu licznymi świętymi gajami (często oliwkowymi) i świętymi terenami 
leśnymi. To wszechobecne zespalanie w jedno świata natury ze światem bogów oraz 
człowieka wyczuwalne jest do dzisiaj w wielu strefach archeologicznych, takich przykładowo 
jak rejon miasta Dodona, w Atenach, czy w Olimpii (Elide). 

Ryc. 49, 50. 51. Greckie kompozycje ogrodowe. Od lewej: fresk „Wiosna”, o tematyce roślinnej ze strefy 
archeologicznej na wyspie Santorini; architektura w integralnym zespoleniu z roślinnością komponowaną (fresk  

z Pompejów, rzymska kontynuacja tradycji greckich); sanktuarium Olimpia (Elide) w splocie architektury z 
roślinnością ogrodową i z krajobrazem lokalnym. Ilustracje skopiowane z INTERNETU  

Ryc. 52, 53, 54. Archeologiczne strefy sacrum krajobrazowego w Dodona. Z prawej: ślady świątyni Zeusa. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Dopełnieniem efektów krajobrazowych stała się konsekwentnie rozbudowywana sieć 
drogowa. Tradycje budowy traktów komunikacyjnych na terytoriach greckich sięgają kultury 
Minojskiej. Już drogi kreteńskie, wytyczane płynnym przebiegiem terenowym, pod względem 
inżynierskim osiągały poziom charakterystyczny później dla wysoko rozwiniętej rzymskiej 
inżynierii drogowej. Stosowano wielowarstwową, często nawet betonową podbudowę. 
Nawierzchnie wykładano blokami kamienia łamanego, estetycznie współdziałającego z 
otoczeniem. Wytyczane często w terenach trudno dostępnych, górskich, osiągały szerokość 
3,5 – 4 m i pokonywały nawet strome stoki, choć wybierano dla ich przebiegu raczej lokalne 
doliny rzeczne i łagodniejsze stoki wzniesień. Stosowano starannie wykonywane systemy 
odwodnień, a miejsca osuwiskowe zabezpieczano murami oporowymi. Trakty początkowo 
wykonywane były przez Achajów uznawanych za pierwszych ich budowniczych i łączyły ze 
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sobą pobliskie osady. Niektórym drogom, prowadzącym do świątyń i miejsc kultu nadawano 
symbolikę świętości (sacrum).  Wraz z utrwalaniem się rangi politycznej Grecji w regionie, 
powiększała się struktura komunikacyjna łącząca Grecję kontynentalną z koloniami 
zachodnimi oraz, zwłaszcza w okresie Aleksandra Macedońskiego, z Bliskim i Dalekim 
Wschodem.  

 

Ryc. 55, 56, 57. Drogi starożytnej Grecji. Od lewej: ślady drogi prowadzącej do głównej bramy pałacu w Knossos 
(Kreta, ok. 2500 przed Chr.); przekroje poprzeczne i nawierzchnia drogi kreteńskiej; sieć dróg hellenistycznych na 
wschodnich krańcach basenu Morza Śródziemnego. Reprodukcje [z:] Adriana Rosset, Starożytne drogi i mosty, 

Warszawa 1970, s. 50 (rys. 12 i 11), s. 41, rys. 10 

Ryc. 58, 59, 60. Nawierzchnie starożytnych dróg greckich. Od lewej: święta droga w Pergamonie (Azja Mniejsza); 
droga grecka na Sycylii („Wielka Grecja”);  droga w Elea, w pobliżu Salermo („Wielka Grecja”). Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 

Godny odnotowania pozostaje fakt, że wiele stuleci po wygaśnięciu kultury epoki 
starożytnej, na terytoriach chrześcijańskiej już Grecji ciągle żywe pozostawały postawy 
twórcze związane ze śmiałym wkraczaniem w dzikie, pierwotne krajobrazy ze wznoszeniem 
okazałych budowli, stających się dominantami i znakami pejzażowymi, dowartościowującymi 
ich lokalne piękno. Dobitnym przykładem takich działań pozostają słynne „Meteory” (meteora, 
czyli: zawieszone w powietrzu) usytuowane w centralnej części kraju, w niedalekim dystansie 
od Aten, w pobliżu miasta Kalampaka. Jest to zachowany do dzisiaj kompleks 24 klasztorów 
(6 ciągle użytkowanych przez mnichów) pobudowanych w XIV wieku w obszarach 
zasiedlanych przez zakonników chrześcijańskich od końca X wieku. Masywne klasztory 
zespolono z „kamiennym lasem” o wysokości od blisko 400 do ponad 600 m, wypiętrzonym 
na Równinie Tesalskiej, a stanowiącym fenomen geologiczny naszej planety. Wśród tych 
majestatycznych formacji skalnych powstało jedno z największych prawosławnych centrów 
monastycyzmu. Wznoszenie poszczególnych obiektów trwało po kilkadziesiąt lat i wiązało się 
z uciążliwym transportem materiałów budowlanych, wciąganych na linach rozpinanych 
pomiędzy skałami.  Częściowo udostępnione do zwiedzania, pomimo trudności w dotarciu do 
nich, stanowią chętnie odwiedzaną atrakcję turystyczną. Pozostają przykładem 
zdumiewającego, poruszającego swym pięknem i mistrzostwem budowlanym krajobrazu 
kulturowo-przyrodniczego. 
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Ryc. 61, 62, 63, 64. Centrum średniowiecznego monastycyzmu prawosławnego w Grecji („Meteory”) jako 
przykład mistrzostwa w komponowaniu krajobrazu kulturowo-przyrodniczego. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU   
 

 Współczesna Grecja pozostaje krajem skupiającym na swych terytoriach 
zasygnalizowane tu materialne relikty  i świadectwa fundamentalnego dla Europy i całego 
świata dziedzictwa kulturowego. Do priorytetowych zadań polityki państwowej należy jego 
ochrona sprzężona z uwzględnianiem współczesnych potrzeb mieszkańców i budowaniem 
mechanizmów wzrostu gospodarczego w harmonijnym współdziałaniu z pielęgnowaniem i z 
turystycznym udostępnianiem spuścizny epok minionych. W związku z taką sytuacją 
konstruowane są programy zintegrowanych działań uwzględniających problemy: utylizacji 
śmieci, ekologicznej inżynierii wodnej, biotechnologii dopuszczalnych, rolnictwa 
ekologicznego, ochrony gleby i utylizacji wód, tworzenia stref ochrony specjalnej oraz stref 
dopuszczalnego ruchu turystycznego, energii odnawialnej i nieinwazyjnej nowej architektury 
utrzymującej tradycyjny klimat krajobrazów Grecji. Jednym ze stałych zagrożeń dzisiejszej 
Grecji pozostają liczne, potężne i długotrwałe pożary powstające samoistnie, ale także w 
wyniku przestępczej działalności ludzi. 

Ryc. 65, 66, 67, 68, 69, 70. Przykłady współczesnego gospodarowania krajobrazami Grecji. Od lewej u góry: 
architektura willowa (rekreacyjna) na wyspie Syros (Morze Egejskie); na innej wyspie Cykladów; „srebrny dom”, 

wyspa Zante (Zakintos), Morze Jońskie. Od lewej na dole: zabudowa mieszkalna jednej z wysp Cykladów; 
schemat priorytetów ochronnych dzisiejszej Grecji; kompleks turystyczno-rekreacyjny na wyspie Santorini. 

Fotografie i schemat skopiowane z INTERNETU 
 

3. Architektura starożytnej Grecji  
 

W ramach artystycznych dokonań greckich miejsce wyjątkowe, ponadczasowe zajmuje 
twórczość architektoniczna przejawiająca się głównie budowlami świątynnymi, traktowanymi 
jako siedziby bogów. Kształty świątyń ewoluowały od form wczesnych, powstających po 
upadku kultury Mykeńskiej (XII w.) w postaci skromnych drewnianych szałasów wzmacnianych 
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suszoną cegłą i trzciną z zewnętrznie sytuowanymi ołtarzami do wprowadzania do ich wnętrz, 
a później także na zewnątrz, ciągów kolumnad. W okresie wielkiej kolonizacji (od ok. 750 przed 
Chr.) i rozwoju kontaktów handlowych, architektura dojrzałego archaizmu (700 – 620) rozwijała 
się zapewne pod wyraźnymi wpływami kultur starożytnego Wschodu, w tym Mezopotamii i 
Egiptu. Krystalizował się klarowny system słupowo-belkowy, tj. układania architrawów (belek 
poziomych) na pionowych słupach (kolumnach). Znaczącą rolę odegrały zapewne wzorce 
kolumnowych sal  hypostylowych świątyń egipskich. Jednakże architektura grecka, jak 
słusznie podkreśla Jonathan Glancey w swojej Historii architektury (2002), s. 28: jest 
jednocześnie poważna i lekka. Po raz pierwszy możemy dopatrzyć się w budynku uczucia 
radości i humoru. Wcześniej architektura nigdy się nie „uśmiechała” (…) Być może to wtedy 
tak naprawdę zaczęła się cywilizacja: ludzie nabyli umiejętność śmiania się z samych siebie. 
Szczyt rozwoju tej nowej cywilizacji i jej architektonicznych osiągnięć nastąpił w V w. przed 
Chr., w okresie klasycznym i doskonalony był w okresie hellenistycznym (IV – I w. przed Chr.). 

Ryc. 71, 72, 73, 74. Krystalizowanie form greckiej kamiennej świątyni z prostych drewnianych konstrukcji 
wznoszonych w okresie archaicznym w miejscach kultu bogów. Od lewej: prosty szałas drewniany osłaniający 
posąg bóstwa; schemat konstrukcyjny drewnianej świątyni z architrawami ułożonymi na głowicach kolumn, na 
architrawach położone belki podtrzymujące zastrzały i krokwie (konstrukcja pokrycia dachu); prosta budowla 

słupowo-belkowa (kolumny, architrawy, belki, konstrukcja dachu); fasada wczesnej (doryckiej) świątyni kamiennej 
nawiązującej do form drewnianych. Ilustracje [z:] Architektura. Style i detale, praca zbiorowa pod red. Emily Cole, 

wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 2007, s. 94-95 

 
PORZĄDKI ARCHITEKTONICZNE  

(świątynie archaizmu, klasyki i hellenizmu greckiego)  
 

Już pod koniec VII wieku przed Chr., a więc w pełni okresu archaicznego ustalone 
zostały zasady rozplanowania świątyń greckich. Stopniowo uszczegółowiano typy 
planistyczne (rzuty poziome) budowli, charakterystyczne elementy konstrukcyjne: wertykalne 
(pionowe) i horyzontalne (poziome), proporcje całej bryły i jej części, detale zdobnictwa 
architektonicznego, wprowadzano korekty złudzeń optycznych. Tak oto powstał 
najdoskonalszy w historii ludzkości kanon architektoniczny, precyzyjny, pełen wdzięku i piękna 
(harmonii). Szczegółowe zasady kompozycyjne podlegały pewnym zmianom w kolejnych 
stuleciach, głównie w okresie klasycznym i hellenistycznym. Ostatecznie wykształciły się 
charakterystyczne, następujące po sobie greckie porządki: dorycki, joński, koryncki. Ten 
ostatni przez niektórych badaczy uznawany jest za rozbudowaną formę porządku jońskiego. 

W historii sztuki porządek architektoniczny to system konstrukcyjno-kompozycyjny 
(artystyczny), w którym wszystkie elementy budowli, odznaczające się jednolitą formą,  
powiązano z zastosowaniem ustalonych proporcji. Proporcje te wyznaczane są wedle 
specjalnie przyjętej jednostki – modułu. Najbardziej charakterystycznym elementem każdego 
porządku architektonicznego, jego łatwo identyfikowalnym wyróżnikiem stają się kolumny, a 
zwłaszcza ich głowice (kapitele) stanowiące rozbudowanie górnej części kolumny dla jej 
konstrukcyjnego wzmocnienia. W dolnych częściach kształtowano bazy z odmiennościami 
charakterystycznymi dla poszczególnych porządków. Kolumny doryckie zazwyczaj 
pozbawione były bazy.  

Kapitele doryckie, surowe w swych kształtach, zazwyczaj dwuczęściowe składały się z 
wypukłego wałka zwanego echinusem oraz położonej na nim kwadratowej płytki (abakus). 
Połączenie echinusa z trzonem kolumny wzmacniano poziomo żłobkowanym pierścieniem 
(anulus, l.mn.: anuli), poniżej dodawano kolejny pierścień (hypotrachelion). W porządku 
jońskim kapitele zyskały znaczną ozdobność w postaci wolut wspartych na echinusie 
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zdobionym „jajownikiem” (klimation joński) składającym się naprzemiennie z owalnych wolich 
oczek i stylizowanych lancetowato liści. Nad wolutami układano cienki abakus, także zdobiony 
„jajownikiem”. Same woluty (ślimacznice),  pozostające szczególnie charakterystycznym dla 
kolumn jońskich wyróżnikiem, kształtowano jako dwa, zespolone ze sobą spiralne zwoje, 
podkreślone w części środkowej ślimacznicy wypukłym „okiem”. Ten oryginalny kształt głowicy 
uznawany bywa za stylizację muszli wymarłego dziś łodzika lub rozwijających się liści paproci, 
a czasem rogów byka. Zawsze więc mielibyśmy do czynienia ze związkami architektury 
greckiej z przyrodą (podobnie jak w Egipcie). Pomysł takiego kształtowania głowic wywodzony 
jest wprost z kapitelu eolskiego (ryc. 78, na dole) zastosowanego ok. 600 przed Chr. w  
archaicznej świątyni w Eolidzie (półn.-zach. Azja Mniejsza). Największą ozdobność zyskały 
kapitele korynckie. W najbardziej złożonej formie zasadnicza ich część, czyli znany z doryku 
echinus, była mocno rozbudowana na wysokość dochodzącą do 1½ średnicy trzonu kolumny 
i posiadała dwa poziomy zdobnictwa złożone z ośmiu stylizowanych liści akantu. Z górnego 
wyprowadzano łodygi (caulicoli) zawinięte w woluty (helices), na których wspierał się abakus 
o wklęsło profilowanych ściankach lica płytki. Pośrodku każdego boku umieszczano rzeźbioną 
„palmetę” (stylizowany liść palmowy). Oprócz liści akantu, w głowicach korynckich stosowano 
również liście papirusu lub lilii. 

Ryc. 75, 76, 77, 78, 79, 80. Charakterystyczne przykłady głowic kolumn greckich. Od lewej: zestawione  
obok siebie głowice: dorycka, jońska i koryncka z pokazaniem ich znaczenia konstrukcyjnego. Z prawej w 

pionowym układzie: kształty głowic doryckich (od góry: typ archaiczny, Korynt, ok. 540 przed Chr.; typ wczesno 
klasyczny, Egina, 480 przed Chr.;  typ klasyczny, Ateny, ok. 430 przed Chr.; oraz kapitel eolski, Eolida,  ok. 600 

przed Chr. ). Kształty głowic (i baz) jońskich (od góry: typ archaiczny, staroattycki, VI w. przed Chr.; typ 
archaiczny, Efez, ok. 550 przed Chr.; typ klasyczny, z lewej Priene, ok. 350 przed Chr., z prawej attycki;  

oraz bazy z wysp Jońskich, bez plinty). Kształty głowic korynckich (od góry: akantowo-wolutowa, ok. 420 przed 

Chr.; akantowo-wolutowa,  ok. 313 przed Chr.; akantowo-papirusowa, Ateny,  
I w. przed Chr.). Ilustracje 75, 76, 77 zestawione z INTERNETU. Ilustracje 78, 79, 80 [z:] Wilfried Koch,  

Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne,  
„Świat Książki”, Warszawa 1996, s. 15 

 
Kształtowane w porządku jońskim i korynckim bazy kolumn stanowiły wzmocnienie ich 

części dolnej, przenosząc ciężar budowli na górną płytę (stylobat) jej nadziemnej podstawy - 
cokołu (krepidoma). W swej rozwiniętej, korynckiej formie nawiązującej do wzorców jońskich 
(tzw. baza attycka) składały się z trzech płaskich, poziomych części. Dwa profile wypukłe 
(górny i dolny) nazywane torusami przedzielone były profilem wklęsłym (trochilusem) lub 
wąską opaską (spira). W ich licu często wprowadzano poziome, drobne żłobkowania oraz 
dekoracyjny pasmowy ornament typu astragal, nazywany też „perełkowaniem”. Ten 
zbudowany był na wybrzuszonej listwie składając się z ciągu pojedynczych lub podwójnych 
pałeczek przedzielonych perełkami, krążkami albo pryzmatowymi paciorkami. 
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Ryc. 81, 82, 83. Schematy konstrukcyjnego zespolenia kolumn świątyń greckich z belkowaniem dźwigającym 
więźbę dachową oraz łączenia kolumn z krepidomą (cokołem budowli) zaprezentowane dla poszczególnych 

porządków architektonicznych. Na schematach podano nazwy ważniejszych elementów i detali budowli. 
 Ilustracje zestawione z INTERNETU 

 
W Grecji starożytnej zasady porządku doryckiego i jońskiego wykształcone w końcu 

VII w. przed Chr., szczytowy rozwój osiągnęły około V w. przed Chr., a porządku korynckiego 
od pierwszych lat IV w. przed Chr. Każdy z wymienionych tu porządków posiadał swoje 
odmiany i niuanse formalne, a jego zastosowanie w obiekcie architektonicznym dawało 
kształty (cechy) stylowe (styl architektoniczny) o tej samej nazwie. W porządkach jońskim i 
korynckim utrzymywano ogólne zasady kształtowania świątyń stosowane w doryku, 
wprowadzając (jak już wspomniano) wiele korekt proporcji budowli oraz ich 
charakterystycznych części, odmienności zdobnictwa architektonicznego, w stałym 
zmierzaniu do uzyskiwania coraz większej finezji w rozwiązaniach kompozycyjnych i 
mistrzostwie technik budowlanych i piękna rzeźbiarskich (kamiennych) wątków 
wzbogacających ornamentykę świątyń.  Grecki kanon architektoniczny w pełni przejęty został 
przez Rzymian, którzy twórczo rozbudowali te wzorce artystyczne. W architekturze rzymskiej, 
w najogólniejszym zarysie formy nawiązujące do doryckich nazywane są toskańskimi, a 
korynckie - kompozytowymi. 

 
                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 84, 85. Zestawienie kolumn 
porządków greckich z podstawowymi 

porządkami rzymskimi. Rysunki 
skopiowane [z:] Słownik terminologiczny 
sztuk pięknych, wydanie piąte, Wydaw. 

Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 328 
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Kolumny, w architekturze greckiej stanowiące podstawowy element konstrukcyjny 

budowli świątynnych, na trwale weszły do kanonu monumentalnych budowli wznoszonych w 
epoce rzymskiej, później w kolejnych stylach europejskich, a w nowożytności w całym już 
świecie, w tym głównie na kontynentach amerykańskich. Stosowane były w sposób ciągły,  ze 
znacznym tylko ograniczeniem w gotyku, aż do połowy XX wieku. Pojawiają się również 
współcześnie, zwłaszcza w ramach nurtu postmodernistycznego. Poczynając od okresu 
rzymskiego, stopniowo wprowadzano odstępstwa od precyzyjnych zasad greckich na rzecz 
większej dowolności w stosowaniu kolumn i ich detali oraz ich znaczenia konstrukcyjnego w 
całości budowli. Wykształciły się dwa typy ponad stylowych porządków architektonicznych: 
spiętrzony i wielki (nazywany też kolosalnym). Spiętrzony porządek, stosowany czasem w 
architekturze greckiej jako dwu kondygnacyjny (we wnętrzach świątyń), pojawił się także w 
kilkukondygnacyjnych budowlach rzymskich, w tym głównie w teatrach. Polegał on na 
umieszczaniu w licach budowli  horyzontalnie prowadzonych ciągów kolumnad, oddzielne dla 
każdej kondygnacji. Zachowywano zasadę, że na dole wprowadzano kolumny stylu 
doryckiego lub toskańskiego, wyżej jońskiego, najwyżej korynckiego. Obok kolumn pełnych, 
już w rzymskich budowlach, ale zwłaszcza od epoki renesansu, a szczególnie w baroku lica 
ścian zdobiono formami pozorującymi kolumny. Były to półkolumny, pilastry, lizeny starannie 
zaopatrywane w bazy i głowice nawiązujące do znanych form greckich. Dominujący w Grecji 
antycznej porządek wielki stał się charakterystyczny dla monumentalnych (sakralnych) i 
willowych budowli renesansu włoskiego, chętnie stosowany był także w baroku, klasycyzmie i 
historyzmie. Polegał on na ujmowaniu wszystkich kondygnacji jednolitymi ciągami wysokich 
kolumnad (lub pilastrów). Swą funkcję konstrukcyjną w ramach wielkiego porządku zachowały 
kolumny w wysuwanych przed lico fasady portykach, stosowanych w starożytności zarówno 
przez Greków jak i Rzymian, a rozpowszechnionych w renesansie, m.in. za sprawą twórczości 
Andrea Palladio (XVI wiek). 

Ryc. 86, 87, 88, 89. Ponad stylowe porządki architektoniczne. Z lewej (ryc. 86, 87): porządek spiętrzony 
zastosowany w Koloseum rzymskim. Z prawej: schemat rysunkowy przykładowej fasady porządku wielkiego; 

portyk (wielki porządek) Teatru Wielkiego w Poznaniu (1909). Ryc. 86, 88, [z:] Słownik terminologiczny…, 2007, 
op. cit., s. 328. Ryc. 87, 89 skopiowane z INTERNETU 

 
Powracając do architektury greckiej i jej charakterystycznych porządków, podkreślić 

należy fundamentalną rolę kolumn stanowiących (jak już wspominano) główny element nośny 
(konstrukcyjny) decydujący równocześnie o estetyce całej świątyni. To promień (½ średnicy) 
dolnego przekroju trzonu kolumny stał się podstawową jednostką pomiarową – modułem 
kompozycyjnym. Dzielony był on na 30 cząstek zwanych partes. Moduł ten konsekwentnie 
stanowił istotę określania proporcji poszczególnych elementów budowli, we wszystkich trzech 
porządkach. W okresie archaicznym wysokość kolumny równa była 8 modułom (4 średnicom), 
tworząc budowlę niską i krępą, w porządku doryckim osiągała 11 do 12 modułów. Stopniowo, 
w porządku jońskim i korynckim kolumny zyskiwały coraz większą smukłość licząc zazwyczaj 
od 16 do 20 modułów. Trzon kolumny montowano z kilkunastu kamiennych kręgów o 
wysokości zbliżonej do 1 modułu, a zespalanych pomiędzy sobą specjalnymi kotwami. 
Świadomie wprowadzano w nim lekkie wybrzuszenie (entasis), co oznaczało, że górny 
przekrój miał na ogół 44 partes, przy 60 -ciu w dolnym kręgu. W tak skonstruowanej kolumnie 



 

169 
 

uzyskiwano wrażenie idealnego, perfekcyjnego pionu przeciwdziałając tym zabiegiem 
zjawiskom niepożądanych złudzeń optycznych. Poczynając od obiektów najstarszych (doryk) 
trzony kolumn żłobkowano. Początkowo wprowadzano 16 pionowych wgłębień, później 18 do 
24. Wczesne kanelury stykały się ze sobą bezpośrednio, tworząc ostre krawędzie. W porządku 
jońskim  na styku kanelur wprowadzano wąskie płaskie listwy. W najstarszych świątyniach 
jako materiał budowlany stosowano kamień porowaty, wapień lub muszlowce okładane 
stiukiem, później wprowadzono marmur z gładko obrabianymi licami. 

Ryc. 90, 91, 92, 93, 94. Kolumny świątyń greckich. Od lewej: wytyczanie entasis kolumny doryckiej; konstrukcja 
trzonu kolumny doryckiej (przekrój pionowy kolumny zastosowanej w Partenonie ateńskim); kanelury kolumn: 

doryckich; jońskich; korynckich.  Ryc. 90, 91 [z:] Kazimierz Ulatowski, Architektura starożytnej Grecji, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Poznań 1970, s. 71, ryc. 36 i s. 73, ryc. 38. Fotografie skopiowane z 

INTERNETU 

 
Rozplanowanie świątyń greckich zawsze odznaczało się układem prostym, 

klarownym, odpowiadającym na niezmienne założenie ideowe, że wznoszony obiekt stanowić 
ma mieszkanie bogów. Tak więc w dyspozycji przestrzennej nawiązywało do prostokątnych, 
pałacowych pomieszczeń królewskich, znanych w kulturze Egejskiej jako „megarony” tj. 
prostokątne pomieszczenia poprzedzone podcieniem (przedsionkiem) kolumnowym (lub 
antowo kolumnowym). Sama anta oznaczała zakończenie bocznych ścian, wysuniętych z 
pomieszczenia głównego w kształcie prostokątnego pilastra z głowicą antową, którą określić 
można jako pozorowaną. Ten najprostszy schemat bywał mocno rozbudowywany, dając 
ostatecznie kilka najbardziej reprezentatywnych typów świątyń. Do prehistorycznych tradycji 
osadniczych nawiązywały wznoszone sporadycznie świątynie na planie okręgu (budowle 
centralne). Kolumnady tworzyły zazwyczaj zewnętrzne „kurtyny” świątyń, a  w obiektach 
bardziej okazałych, wprowadzane były także do ich wnętrz, często dwu kondygnacyjnie. 

Ryc. 95. Typy świątyń greckich wg Ulatowskiego, op. cit., s. 68, ryc. 28 – 35: 1. templum in antis; 2. amfiprostylos; 
3. templum in antis z dwustronnym podcieniem; 4. peripteros; 5. pseudoperipteros; 6. dipteros; 7. pseudodipteros;  

8. tolos; 9. talos. 
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Przedstawione na ryc. 95 i 96 schematy planistyczne wskazują wyraźnie, że świątynie 
greckie stanowiły logiczną kombinację części wzniesionych ze ścian pełnych (osłonowych), 
wyodrębniających wnętrze właściwe świątyni, przeznaczone dla wizerunku (posągu bóstwa) z 
mniej lub bardziej rozbudowanymi rzędami kolumnad otaczających murowany trzon budowli 
oraz podkreślających ich boki krótsze (szczytowe), przednie i tylne. Oprócz kolumn wolno 
stojących wprowadzano półkolumny przystawiane bezpośrednio do ścian nawy, tak jak miało 
to miejsce w pseudoperipterosach. Analizując zaprezentowane tu charakterystyczne typy 
rzutów poziomych łatwo dostrzec można, że ogólna koncepcja architektoniczna pozostawała 
zawsze genialnie prosta, nieskomplikowana. A nadzwyczajne piękno świątyń greckich 
stanowiło wypadkową: 1. konsekwentnego i klarownego rzutu poziomego; 2. logicznego, 
zgodnego z zasadami statyki budowli systemu konstrukcyjnego (słupowo-belkowego); 3. 
perfekcyjnie dobranych proporcji całej bryły i wzajemnych relacji jej poszczególnych 
elementów obliczanych wedle przyjętego modułu, w tym rozstawu kolumn (interkolumnium); 
4. mistrzowskiego, kamiennego detalu architektonicznego i płaskorzeźby architektonicznej; 5. 
a także wprowadzania precyzyjnie, matematycznie obliczonych korekt niepożądanych efektów 
wynikających ze złudzeń optycznych (wizualnych deformacji). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 96. Typy rozplanowania świątyń greckich, [wg:] Słownik terminologiczny…, 2007, op. cit., s. 141. Kolejno są 
to: 1. świątynia z antami (templum in antis); 2. świątynia z podwójnymi antami; 3. amfiprostylos; 4. prostylos; 5. 

monopteros; 6. peripteros; 7. pseudoperipteros;  8. dipteros 
 

 W strukturze konstrukcyjnej, obok szeroko już opisanych podpór pionowych (kolumn) 
rolę równie istotną odgrywało belkowanie stanowiące szkielet nośny dla konstrukcji dachu 
oraz dające możliwość formowania poziomego stropu i estetycznego kształtowania jego lica 
wewnętrznego (sufitu, często prawdopodobnie kasetonowego). Istotę konstrukcji belkowania 
(i całej świątyni) pokazano na ryc. 97 i 98. 

Ryc. 97, 98. Konstrukcja świątyni doryckiej. Z prawej: wizualizacja perspektywiczna wnętrza świątyni Zeusa w 
Olimpii. Z lewej: schemat w ujęciu widoku ortogonalnego połowy  części szczytowej (fasady) z podaniem nazw 
elementów charakterystycznych dla całej świątyni. (UWAGA: druga połowa fasady zawsze rozwiązana była w 

pełni symetrycznie - identycznie). Ryc. 97 publikowany [w:] Ulatowski, Architektura starożytnej Grecji, op. cit., s. 
191, ryc. 138, tu skopiowany z INTERNETU. Ryc. 98 [z:] Słownik terminologiczny…, 2007, op. cit., s. 328 
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Samo belkowanie we wszystkich stylach (porządkach) i typach świątyń składało się z 
trzech części. Bezpośrednio na kapitelach kolumn umieszczano potężną (potrójną) belkę o 
wysokości 40 do 50 partes, nazywaną architrawem, zwieńczoną  wąskim pasem (tenia). Wyżej 
kształtowano fryz zdobiony naprzemiennie tryglifami i metopami, wprost nawiązującymi do 
formalnych efektów konstrukcji drewnianych. Tryglify podkreślały kierunek wertykalny, 
stanowiąc rodzaj filarka z głębokimi, trzema pionowymi wcięciami (glifami) - dwoma pełnymi i 
dwoma (na krawędziach) połowicznymi. Metopy uformowane w proporcjach zbliżonych do 
kwadratu stanowiły płaskie puste pola, które z czasem wypełniano płaskorzeźbami wysokiej 
klasy artystycznej. 

Ryc. 99, 100, 101. Fryzy świątyń greckich z wyraźnie widocznymi tryglifami i metopami. Od lewej: świątynia 
Aphaia na wyspie Egina, doryk; Partenon ateński (doryk); świątynia „E”  w Selinunte, Sycylia (doryk, VI w. przed 

Chr.). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 102, 103, 104, 105.  Metopy świątyń greckich. Od lewej: Partenon ateński; świątynia „E” w Selinunte; 
świątynia „Y” w Selinunte; Partenon ateński. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Trzecią, górną część belkowania stanowił lekko wysuwany przed lico fryzu gzyms 

(gejzon), składający się z wielu poziomych cienkich płyt układanych obok siebie, zaopatrzony 
zazwyczaj w rynnę (sima). Zwieńczenie przedniego i tylnego frontonu uzyskiwało kształt 
trójkątnego szczytu zwanego też naczółkiem, w którym ramiona trójkąta powtarzały gejzon 
właściwy, tym razem jednostronnie uniesiony i połączony w punkcie środkowym (najwyższym). 
W taki oto sposób w fasadach (frontonach) świątyń powstawały trójkątne pola nazywane 
tympanonem (trójkątnym szczytem). To w nich umieszczano rozbudowane, narracyjne grupy 
figuralne stanowiące przykład greckiego mistrzostwa rzeźbiarskiego. Niestety wśród 
materialnych świadectw architektury greckiej, właśnie tympanony pozostają współcześnie w 
stanie daleko posuniętego zniszczenia. Ich kompozycje rzeźbiarskie stanowią przedmiot wielu 
badań zmierzających do rekonstruowania kształtu tych dzieł.  

 
 
 
 

 
 
 

Ryc. 106. Domniemany kształt 
dekoracji rzeźbiarskiej tympanonu 
świątyni Zeusa w Olimpii, ok. 470 

przed Chr. Ilustracja skopiowana z 
INTERNETU 
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 Dla nakreślenia pełniejszego obrazu piękna i doskonałości świątyń greckich 
zatrzymajmy się przy kilku, wybranych, do dziś zachowanych zabytkach reprezentujących 
poszczególne porządki architektoniczne, ze wskazaniem ich szczególnie charakterystycznych 
zasad i efektów kompozycyjnych. 
 

ZABYTKI PORZĄDKU DORYCKIEGO 
  
 Charakterystyczne cechy porządku doryckiego formowały się w Grecji lądowej 
zajmowanej przez plemiona doryckie, a rozwijały również na terytoriach Azji Mniejszej i 
„Wielkiej Grecji”. Styl ten, uznawany za najwcześniejszy i ulubiony w Grecji, a później przejęty 
przez Rzymian, szczytowy okres rozwoju osiągnął w połowie V w. przed Chr. Ogólnie 
odznaczał się solidnością, monumentalnością oraz lekko zarysowaną masywnością i 
przysadzistością, w proporcjach porównywalnych czasem z sylwetką ciała mocno 
zbudowanego mężczyzny. W budowlach sakralnych stale poszukiwano idealnych proporcji, 
przy równoczesnym utrzymywaniu we frontonach układu idealnie symetrycznego. Całość 
fasady, w swych konturach zewnętrznych, a zwłaszcza w części kolumnadowej, uzyskiwała 
ideowy (domyślny) narys płaskiego, często zbliżonego do kwadratu, prostokąta. Poprzez 
„przeźrocze” kolumn dostrzec można było wyodrębnioną ścianami osłonowymi część 
zasadniczą wnętrza (tj. „nawę” zwaną cella). Wiele frontonów, swymi skrajnymi punktami, 
wpisywało się w geometrię idealnego okręgu (ryc. 108, 109). 

Ryc. 107, 108, 109, 110. Analiza charakterystycznych proporcji niektórych świątyń doryckich (frontony). Od lewej: 
schemat stylu archaiczno-doryckiego; proporcje świątyni Zgody w Akragas; proporcje świątyni  Ateny w Eginie; 
schemat proporcji frontonu Partenonu ateńskiego. Schematy [z:] Ulatowski, Architektura starożytnej Grecji, op. 

cit., s. 116, ryc. 73, 74; s.122, ryc. 87; s. 123, ryc. 88 
 
W ramach szczegółowych odmian kompozycyjnych, w ujęciu chronologicznym 

rozróżnia się style, prezentowane przez Ulatowskiego (1970) w systematyce [wg:] Gottfrieda 
Sempera, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, Frankfurt – München 1860 – 
1863, jako:  

1. przeddorycki;  
2. staroarchaiczny (VII w. przed Chr.);  
3. archaicznodorycki (VI w. przed Chr.);  
4. dojrzały doryk (VI i V w. przed Chr.);  
5. doryk attyci (V w. przed Chr., era Peryklesa);  
6. późnodorycki (IV w. przed Chr., czasy Aleksandra  Macedońskiego, w okresie 
    hellenistycznym).   
Generalnie rysowała się stała tendencja do przechodzenia od wczesnych budowli 

drewnianych do monumentalnych, wznoszonych z kamienia, ze stałym poszukiwaniem 
najbardziej doskonałych proporcji całej budowli i jej części. Za najstarsze świadectwo 
architektury przeddoryckiej uznawane są ślady archeologiczne świątyni w Assos. Równie stare 
(z początków okresu archaicznego) są ruiny „Herajonu” (świątyni Hery) w Olimpii. Z wieku VII 
przed Chr. pochodzi staroarchaiczna świątynia Demeter w P(a)estum. Z pocz. VI w. przed Chr. 
pochodzi świątynia Artemidy na wyspie Korfu (styl archaicznodorycki), a także mocno 
rozbudowana, z dwoma cellami, świątynia Apollina w Koryncie. Wśród zabytków dojrzałego 
doryku wymienia się m.in.:  świątynię Posejdona w Paestum; świątynię Zeusa oraz świątynię 
Zgody w Akragas; świątynię Ateny na wyspie Egina; rozpoczęcie budowy Partenonu 
ateńskiego; świątynię Zeusa w Olimpii; świątynię Apollina w Delfach i „Tolos’a” w Delfach. 
Podkreślić należy w tym miejscu, że terenami intensywnej działalności archaicznych 



 

173 
 

architektów doryckich stały się obszary „Wielkiej Grecji”, w tym Syrakuzy, Agrygent (Agrigento) 
i Selinunt na Sycylii.  

Ryc. 111, 112, 113, 114, 115, 116. Przykłady architektury doryckiej. Od lewej u góry: „Herajon” (świątynia Hery)  
w Olimpii, stanowisko archeologiczne (styl przeddorycki);  świątynia  Posejdona w P(a)estum (dojrzały doryk); 
świątynia Zgody w Akragas (Agrygent), dojrzały doryk. Od lewej na dole: świątynia Zeusa w Olimpii (dojrzały 

doryk); świątynia Apollina w Figalei (doryk attycki);  „Tolos” w Epidauros (doryk późny). Fotografie skopiowane  
z INTERNETU. Ryc. 114 [z:] :] Koch, Style w architekturze…, op. cit., s. 18; ryc. 115 [z:] Ulatowski, Architektura 

starożytnej Grecji, op. cit., s. 193, ryc. 139 (z dopiskami autorki) 

 
Najdoskonalsze opracowanie form architektonicznych i najszlachetniejsze proporcje 

budowli  wystąpiły w stylu nazywanym dorykiem attyckim. Najbardziej znanymi zabytkami 
tego stylu pozostają dwie budowle akropolu ateńskiego: monumentalny Partenon i nieco 
bardziej kameralne, ale równie dostojne, wieloczłonowe Propyleje (dorycko – jońskie). Obie 
wzniesiono w szczytowym okresie rozkwitu kultury greckiej, w czasach nazywanych erą 
Peryklesa. Sam Perykles, wybitny mąż stanu, żyjący w  V w. przed Chr. (zm. w 429 przed 
Chr.) był również znakomitym wodzem, a także przyjacielem artystów, filozofów i pisarzy. 
Doprowadził demokrację ateńską do szczytowego punktu jej funkcjonowania. Patronował na 
szeroką skalę zakrojonemu programowi budownictwa publicznego: sakralnego i świeckiego. 

Ryc. 117, 118, 119, 120, 121, 122. Partenon ateński. Od lewej u góry: obecny widok ogólny; wizualizacja budowli 
z okresu jej powstania. Od lewej na dole płaskorzeźby Partenonu:  młodzieńcy niosący wodę (fryz), warsztat 

Fidiasza; Demeter i Kora z przyczółku wschodniego; Afrodyta z tympanonu, dłuta Fidiasza. Z prawej: schemat 
planistyczny Partenonu. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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Partenon ateński (ryc. 117 – 122), wzniesiono właśnie na zlecenie Peryklesa, w 
miejscu wcześniejszych, zniszczonych działaniami wojennymi budowli. Uważa się, że stanowi 
on szczytowe osiągniecie architektury starożytnej Grecji. Bywa nawet uznawany za 
najwspanialszą budowlę wszechczasów, emanującą niepowtarzalnym pięknem zarówno w 
samej bryle i jej detalach jak i w mistrzowskim zespoleniu z przyrodniczym krajobrazem  i z 
zabudową miejską Aten. I choć stanowi reprezentatywny przykład doryku, to powstał (447 – 
432 przed Chr.) w okresie rozkwitającego już porządku jońskiego, który jak się wydaje wpłynął 
na uzyskanie niespotykanej we wcześniejszych świątyniach greckich lekkości i wdzięku 
budowli. Wedle Ulatowskiego, (Architektura starożytnej Grecji, op. cit., s. 143) odnosi się 
wrażenie jakby kolumna niosła ciężar belkowania z elastyczną lekkością, belkowanie zresztą 
lżejsze niż w dawniejszych budowlach. Tak w całości, jak i w szczegółach widać harmonijne 
wyrównanie sił tektonicznych, a mimo tej lekkości w liniach i bryłach panuje jakaś sakralna 
powaga, właściwa porządkowi doryckiemu i celom liturgii. Łatwo dostępny w okolicach Aten 
biały marmur pentelicki okazał się wspaniałym materiałem dla wydobywania efektów 
wyrazistości reliefów umieszczonych na fryzach i tympanonie. Zadanie koordynacji prac 
zlecono słynnemu rzeźbiarzowi Fidiaszowi (480 – 430 przed Chr.). Ten zaprosił do współpracy 
architektów: Iktinosa i Kallikratesa, którzy poświęcili 11 lat na wykonanie powierzonego im 
zadania. Wiele płaskorzeźb przygotował sam Fidiasz, w tym posąg patronki miasta, bogini 
Ateny Partenos. Kolosalną figurę, wykonaną ze złota i kości słoniowej umieszczono w celli 
otoczonej dwukondygnacyjną kolumnadą (porządek spiętrzony). 

Ryc. 123, 124. Z lewej: Partenon jako dominanta krajobrazu Akropolu ateńskiego, rekonstrukcja wg ikonografii z 
pocz. XX wieku. Z prawej: cella Partenonu z posągiem Ateny i dwukondygnacyjną kolumnadą. Ryc. 123 

skopiowana z INTERNETU. Ryc. 124 [z:] Neil Stevenson, Najsłynniejsze budowle świata, (tłumaczenie z języka 
angielskiego Inga Raczko Runkiewicz),  wydaw. Arkady, Warszawa 1998, s. 11 

 
Wrażeniowy efekt pełnej doskonałości konstrukcji, kształtów i proporcji uzyskano 

poprzez pomysłowe, z nadzwyczajną precyzją matematyczną zastosowane w budowli liczne 
minimalne jej deformacje. Stanowią one zamierzone korekty niepożądanych z estetycznego 
punku widzenia złudzeń optycznych, a uwzględniające zasady optyki. Wprowadzone do 
obiektu architektonicznego powodowały, że całość budowli wydaje się składać z linii 
(krawędzi) idealnie poziomych i pionowych. W praktyce zastosowane zniekształcenia 
doprowadziły do stanu, w którym w Partenonie nie ma ani jednej linii prostej. Gdyby takie były, 
to sprawiały by wrażenie zakrzywionych, wypukłych lub zapadających się. Oprócz 
wspominanego już wcześniej (por. ryc. 90) wybrzuszenia trzonów kolumn (entasis), 
podnoszono do góry środkową część stylobatu oraz pochylano do środka skrajne kolumny. Tę 
genialną umiejętność  propagował później Witruwiusz, rzymski architekt, żyjący w I w. przed 
Chr. (zm. 15 r. po Chr.), autor słynnego traktatu O architekturze ksiąg dziesięć, powstałego w 
końcu I w. przed Chr. Pisał on m.in.: … po wykonaniu baz i rozmieszczeniu ich trzeba ustawić 
środkowe kolumny na froncie i od tyłu w ten sposób, aby ich osie były pionowe; kolumny zaś 
narożne i znajdujące się za nimi szeregi kolumn stojących po prawej i po lewej stronie wzdłuż 
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świątyni, powinny być tak ustawione, aby ich strony wewnętrzne zwrócone ku ścianom „celli” 
były pionowe, natomiast od strony zewnętrznej, takie, żeby pokazywały zwężenie (cytat z 
Witruwiusza [za:] Ulatowski, op. cit., s. 131). 

Ryc. 125. Zasada wprowadzania korekt deformacji (złudzeń) optycznych (zastosowana w Partenonie ateńskim). 
A. schemat zamierzonego efektu frontonu świątyni; B. optyczne deformacje pionów frontonu przy wybudowaniu 
kolumn pionowych i równoległych do siebie; C. optyczne deformacje poziomych elementów frontonu  świątyni 

przy wybudowaniu idealnie poziomego stylobatu i belkowania; D. schemat niezbędnych zniekształceń krawędzi 
pionowych i poziomych i nachylenie kolumn skrajnych dla uzyskania optycznego wrażenia kompozycji idealnie 

pionowo - poziomej (ortogonalnej). Schematy [za:] Ulatowski, op. cit., s. 132, ryc. 101 (A, B, C, D)  
z podkreśleniami autorki 

 

 
Klasyczna architektura dorycka od poważnej monumentalności, stopniowo, w ramach 

rozwoju porządku jońskiego coraz częściej przyjmowała kierunek bardziej dekoracyjny, a 
poszczególne elementy budowli stawały się lżejsze i smuklejsze. Obiekty zaliczane do doryku 
późnego powstawały w ciągu IV wieku przed Chr. Wśród charakterystycznych przykładów tych 
tendencji stylowych, Ulatowski (op.cit., s. 197 n) wymienia: świątynię Zeusa w Nemei; Metroon 
w Olimpii (świątynia matki bogów); Propyjeje w Eleuzis (niezbyt udana kopia Propylejów 
ateńskich); Asklepiajon w Atenach; świątynię Ateny w Pergamonie (porządek spiętrzony, 
górna kondygnacja z kolumnami jońskimi); świątynię Asklepiosa w Epidauros.  

Ryc. 126, 127, 128. Od lewej: pozostałości świątyni Zeusa w Nemea (Peloponez); strefa archeologiczna ze 
śladami Metroonu w Olimpii; ekspozycja muzealna frontonu świątyni Ateny z Pergamonu (górna kondygnacja z 

kolumnami jońskimi). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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 W okresie późnodoryckim wielokrotnie powstawały budowle, w których równocześnie 
stosowano dwa lub nawet trzy porządki, tj. dorycki i joński albo dorycki, joński i koryncki. 
Wyróżniająca się doskonałością form, obecnie całkowicie zrujnowana świątynia Ateny w Tegei 
(Arkadia – Peloponez) i świątynia w Figalei miały właśnie wszystkie trzy porządki: na zewnątrz 
kolumny doryckie, pronaos (przedsionek antowy) z kolumnami korynckimi, wewnątrz kolumny 
jońskie. „Tolos” w Epidauros ukształtowany był jako rotunda (budowla centralna, na planie 
okręgu) z kolumnowym doryckim podcieniem, we wnętrzu zastosowano porządek koryncki. To 
łączenie różnych porządków w jednym gmachu zapoczątkowane zostało dyskretnie na 
Akropolu ateńskim, w Propylejach (por. ryc. 138 - 141), a rozpowszechniało się głównie w 
budowlach centralnych, w okresie klasycznym i hellenistycznym. 

 
 
Ryc. 129, 130. 

Z lewej: schemat 
planistyczny fragmentu 

świątyni pokazujący 
pronaos; z prawej: 

przekrój tolosa w 
Epidauros 

(rekonstrukcja). Ryc. 
129 skopiowana z 

INTERNETU. Ryc. 130 
[z:] Ulatowski, op. cit., 

s. 197, ryc. 142    
 

 
ZABYTKI PORZĄDKU JOŃSKIEGO 

 
Kształtowanie się architektury jońskiej, zapewne nieco późniejszej od doryckiej 

(Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, t. I, … 1976, wydanie III, s. 93) następowało już od końca 
VII w. przed Chr. Wedle autorskich poglądów Emily Cole zaprezentowanych [w:] Architektura. 
Style i detale, 2007, s. 100) wydaje się, że porządek ten powstał równocześnie z doryckim, 
choć popularność i ostateczną formę zyskał dopiero w poł. V w. p.n.e. (…), dominował na 
wyspach jońskich, u wybrzeża Azji Mniejszej i na wyspach Morza Egejskiego. Nie był on tak 
rygorystyczny jak dorycki i istniały liczne jego lokalne warianty. Nawet kiedy stał się bardziej 
spójny, dopuszczano możliwość wprowadzania zmian. (…) Według Witruwiusza porządek 
joński, oparty na proporcjach kobiecego ciała, cechowała smukłość i piękno. Podstawowe typy 
świątyń, ich rozplanowanie i dyspozycja przestrzenna nie odbiegały od wzorców doryckich. 
Nastąpiło natomiast rozbudowanie części składowych detalu architektonicznego, 
wprowadzano wiele form dekoracyjnych i motywów ornamentalnych, w tym szczegółów 
finezyjnego zdobnictwa prowadząc do uzyskiwania efektów smukłości i nadzwyczajnego, 
wytwornego wdzięku.  

Ryc. 131, 132, 133, 134. Szczegóły zdobnictwa architektury jońskiej. Od lewej: podstawowe formy jońskie; 
przykłady baz jońskich; głowice jońskie; jońskie belkowanie z ząbkami. Ilustracje [za:] Tadeusz Broniewski, 

Historia architektury dla wszystkich, wyd. II …, 1980, s. 60 n, ryc. 100, 1001, 102, 103 

 
Przegląd wybranych, szczególnie znanych przykładów architektury jońskiej 

rozpocznijmy od Artemizjonu w Efezie (świątyni Artemidy), już przez starożytnych uznawanej 
za jeden z „siedmiu cudów świata”. Datowana na VI w. przed Chr., zniszczona w 356 przed 
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Chr. (podpalona przez szaleńca), odbudowana została wedle pierwotnego rozplanowania w 
epoce aleksandryjskiej (Aleksandra Macedońskiego). Ostatecznie popadła w ruinę w III w. po 
Chr., a jej pozostałości użyto w XII w. jako materiał budowlany dla meczetu. Odkryte w końcu 
XIX w., oryginalne szczątki kolumn przechowywane są obecnie British Museum. Pierwotną 
budowlę wzniesiono z marmuru, na bardzo wysokiej, dziesięciostopniowej krepidomie. 
Świątyni nadano rozplanowanie typu dipteros o długości 127 metrów, a podtrzymywana była 
prawdopodobnie aż przez 117 kolumn o wysokości 18 (19) metrów każda. 

Ryc. 135, 136, 137. Artemizjon w Efezie - mieście jońskim w Azji Mniejszej. Od lewej: domniemany wygląd ogólny 
świątyni; plan świątyni (rzut poziomy); fragment kolumnady. Ryc. 135 skopiowana z INTERNETU; ryc. 136 [z:] 

Broniewski, 1980, op. cit., s. 61, ryc. 104;  ryc. 137 [z:] Koch, op. cit., s. 19 
 

Równie fascynujące dzieła stylu jońskiego powstały na Akropolu ateńskim, gdzie 
pierwsze jego zastosowanie pojawiło się w Propylejach, tj. w okazałym bramnym kompleksie 
architektonicznym. Jego budowę podjął z inicjatywy Peryklesa architekt Mnesikles. 
Ostatecznie, w ramach stopniowej rozbudowy, powstał obiekt wieloczłonowy. Usytuowany w 
skomplikowanym ukształtowaniu terenu, pod względem technicznym stał się dziełem 
mistrzowskim, a estetycznie nie ustępował Partenonowi. Co więcej, perfekcyjnie 
korespondował z proporcjami głównej świątyni Akropolu. Propyleje otrzymały z obu frontów po 
sześć kolumn doryckich, kolumnom wewnętrznym nadano kształty jońskie.  

 Ryc. 138, 139, 140, 141. Propyleje na Akropolu ateńskim. Od lewej: stan dzisiejszy; widok ogólny – 
rekonstrukcja; rozplanowanie (rzut poziomy) – rekonstrukcja (kreską pogrubioną zaznaczone części 
zrealizowane); przekrój pionowy (podłużny) z kolumnami jońskimi w części środkowej kompleksu.  

Fotografia z lewej skopiowana z INTERNETU. Rysunki [z:] Ulatowski, op. cit., s. 155 n, ryc. 112, 113 
 

 Cytując za Ulatowskim (op. cit., s. 158): Na zachodnio-południowym narożu 
płaskowyżu, gdzie ściana skalna jest najbardziej stroma, prawie pionowa, tuż nad przepaścią, 
jeszcze przed Propylejami, sterczy (pierwsza na Akropolu w pełni jońska) świątynia Nike 
Apteros, czyli Nike Bezskrzydłej. Żadna z(e) świątyń na Akropolu  nie ma tak pięknej sytuacji 
jak ta maleńka, pełna nieprzepartego wdzięku świątynka. Nad stromizną skalną, 
siedemdziesiąt metrów nad miastem, prawie zewsząd widoczna, nagradza trud żądnego 
wrażeń turysty nie tylko widokiem własnych wdzięków, ale możliwością spoglądania na miasto 
szemrzące tuż pod stopami, na wzgórza sąsiednie Ajgaleosu, na jasny błękit dalekiej przystani 
morskiej, aż wreszcie na zamglony granatowy łańcuch górski już w Peloponezie. Budowla 
powstała ok. 450 – 430 przed Chr., zaprojektowana przez Kallikratesa, w stylu szczegółowo 
zwanym attycko-jońskim. Wzniesiona została z białego marmuru pentelijskiego jako 
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czterokolumnowy amfiprostylos, ustawiony na trójstopniowej krepidomie. Odznacza się 
niezrównaną wręcz „lotnością”. A uzupełnieniem jej wybitnych walorów artystycznych stały się 
znakomitej jakości płaskorzeźby fryzu, a nade wszystko „balustrady” (przechowywane obecnie 
w muzeum w Atenach), z najsłynniejszą: „Nike zawiązującą sandał”. Balustradę tę wykonano 
z marmuru i  usytuowano z trzech stron budowli, nad przepaścią. Powstała ona dopiero w 
okresie finalizowania prac przy słynnym Erechtejonie (patrz ryc. 146 - 149), a więc w ostatnich 
latach V w. przed Chr.  Świątynka, ukończona w czasach wojen peloponeskich, zamyka 
świetną erę Peryklesa, erę wspaniałego rozkwitu Aten i najwyższych wzlotów kultury greckiej.  

Ryc. 142, 143, 144, 145. Świątynia Nike Apteros na Akropolu ateńskim. Od lewej: usytuowanie świątyni w 
panoramie Akropolu; stan obecny świątyni; relief balustrady ze sceną „pochodu bogiń”; „Nike zawiązująca sandał” 

(na balustradzie). Ilustracje skopiowane z INTERNETU (na ryc. 142 podkreślenia autorki) 
 

  Wśród świątyń jońskich wyjątkowo interesująco przedstawia się także Erechtejon 
wzniesiony na Akropolu ateńskim na miejscu budowli wcześniejszej, zburzonej przez Persów 
w 480 przed Chr. Pomyślany jako sanktuarium poświęcone różnym bogom, m.in. Atenie Polias 
i Erechtejosowi (Erechteuszowi), ale także jako „narzędzie” przekazania potomnym licznie tu 
zgromadzonych pamiątek narodowych i świadectw epizodów z pradawnych legend, 
powstawał w okresie od 421 do 406 przed Chr. Do dziś pozostaje jedną z najbardziej 
zagadkowych greckich budowli sakralnych, odbiegającą układem kompozycyjnym 
(planistycznym i bryłowym) oraz szczegółami architektonicznymi od powszechnie 
stosowanych schematów (kanonów). Prawdopodobnie sama lokalizacja, tj. posadowienie 
jednego obiektu na kilku tarasach terenowych wymusiła pełną oryginalność rozwiązań 
przestrzennych (kubaturowych). Powstał układ wieloczłonowy, z trzema wyraźnie 
wyodrębnionymi bryłami, które stworzyły możliwość ukształtowania aż trzech (czterech) 
portyków kolumnowych (w tym ten czwarty, ukształtowany z półkolumn), pełnych 
nadzwyczajnego wdzięku i lekkości. Wyjątkowym pięknem odznacza się portyk południowy 
będący bardziej „trybuną” czy „lożą” (platformą). Zamiast kolumn zastosowano w nim kariatydy 
(kory), tj. sześć posągów kobiecych podtrzymujących belkowanie. Kariatydy wzorowane na 
tych z Erechtejonu pojawiały się wielokrotnie w architekturze europejskiej epok nowożytnych. 
W zachodniej ścianie szczytowej, pomiędzy półkolumnami, w ścianie przedsionka (sieni) 
wprowadzono, jako pierwsze zastosowanie w architekturze świątyń greckich, trzy smukłe 
okna doświetlające wnętrze.  

Ryc. 146, 147, 148, 149. Erechtejon na Akropolu ateńskim. Od lewej: rzut poziomy; kompozycja bryły; stan 
obecny; loża kor (kariatyd). Ryc. 146, 147 [z:] Koch, op. cit., s. 19. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Tak oto Akropol ateński wzbogacony został o jeszcze jedno arcydzieło klasycznej 

sztuki greckiej. Erechtejon w całości wykonany został z białego marmuru pentelijskiego, być 
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może przez architekta Filokleta. Wszystkie proporcje skomplikowanej bryły, starannie 
przemyślane jej rozczłonkowanie, perfekcyjność ornamentów, bogactwo ale bez 
przeładowania i przesady, precyzja wykonania, attycka wytworność – to tylko niektóre cechy 
tego „cudu” geniuszu greckiego, „cudu” architektury o wartościach nieprzemijających. 
 Śledząc przykłady architektury jońskiej zatrzymajmy się jeszcze przy kilku obiektach 
pobudowanych w Pergamonie. Miasto, jako stolica państwa Attalidów (Azja Mniejsza), 
utrzymywało przyjazne stosunki z Atenami uznając ich wiodącą rolę kulturalną i samo, 
zwłaszcza w okresie hellenistycznym, stało się ośrodkiem wspaniałego rozkwitu nauki i sztuki 
greckiej. W Pergamonie powstawały budowle charakteryzujące się często mieszaniem 
porządków (dorycki, joński, czasem także koryncki). Nagromadzenie budowli sakralnych i 
świeckich, reprezentujących wszystkie trzy porządki związane jest z imponującym, mocno 
rozbudowanym programowo, Akropolem pergamońskim. Najstarsza była świątynia  Ateny 
Polias (późnodorycka). Znaczącą rolę w widoku panoramicznym odgrywał horyzontalny, 
dwukondygnacyjny gmach biblioteki (dorycko-jońskiej). Szczególnym wdziękiem odznaczała 
się w pełni jońska, kameralna świątynia Apollina usytuowana na krawędzi wielkiego tarasu. 
Był też, zespolony ze skalnym podłożem okazały teatr, świątynia Dioniza i dwie agory oraz 
najmłodsza, z II w. po Chr., świątynia ku czci Trajana (koryncka). Sławę największą zyskał 
monumentalny Ołtarz Zeusa, który powstał w pocz. II w. przed Chr. jako pomnik zwycięstwa 
nad hordami Galatów (Galaci – grecka nazwa europejskiego ludu celtyckiego, nazwa rzymska 
– Galowie), poświęcony wszystkim bogom jako „Panteon”. Pełne przeznaczenie tej całkiem 
oryginalnej, nie związanej z żadnymi schematami świątyń greckich, budowli ciągle owiane jest 
tajemnicą. Składała się ona z trójskrzydłowej,  ustawionej na wysokim cokole kolumnady 
(jońskiej) podbudowanej pasem płaskorzeźb, zwanych fryzem pergamońskim, okalającym 
całość budowli, uznawanym za najwybitniejsze dzieło greckiej płaskorzeźby. Narracyjne sceny 
figuralne fryzu wykonane w bladoniebieskim marmurze połączyły w sobie idealizm helleński z 
realizmem dynamicznych, pełnych niespokojnego ruchu przedstawień walki bogów z potęgami 
ciemności, kultury z barbarzyństwem. Pod względem technik rzeźbiarskich odznaczały się 
szczególnie głębokim reliefem. Obiekt ten przez starożytnych zaliczany był do szerszego 
zestawu „cudów świata”. Niestety, prawie całkowicie zniszczony w kolejnych stuleciach, ok. 
700 roku stał się obszarem pozyskiwania materiału budowlanego dla fortyfikacji bizantyńskich. 
Ślady  tego wyjątkowego dzieła odkryli archeolodzy niemieccy w 2 poł. XIX w. Elementy 
rzeźbiarskie przewożono do Berlina, gdzie w pocz. XX w. wykonano makietę (rekonstrukcję) 
„Ołtarza”, która obecnie eksponowana jest w całej swej gigantycznej okazałości w Muzeum 
Pergamońskim w  Berlinie, stanowiącym fragment kompleksu „Wyspy Muzeów”. 

Ryc. 150, 151, 152, 153, 154, 155. Zabytki Pergamonu. Od lewej u góry: widok ogólny (rekonstrukcja); Ołtarz 
Zeusa (rekonstrukcja, Muzeum Pergamońskie w Berlinie); świątynia Apollina (rekonstrukcja). Na dole fragmenty 

płaskorzeźb fryzu pergamońskiego. Ryc. 152 [z:] :] Ulatowski, op. cit., s. 217, ryc. 159; pozostałe fotografie 
skopiowane z INTERNETU 
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Dodajmy w końcu przeglądu przykładów świątyń porządku jońskiego, że w kolejności 
ich powstawania, na ogół jako ważniejsze wymienia się [wg:] Broniewski, op. cit., s.  65: 
świątynię Artemidy w Efezie (w jej formie pierwotnej, ryc. 135 – 137); Hery na wyspie Samos 
(ok. 500 przed Chr.; dziś stanowisko archeologiczne ze śladami budowli ); świątynkę na illisos 
na przedmieściach Aten (ok. 450 przed Chr.); Propyleje ateńskie (czyli bramę do sanktuarium, 
ryc. 138 - 141); Nike Apteros na Akropolu ateńskim (ryc. 142 – 145); Erechtejon ateński (ryc. 
146 – 149); drugą świątynię Artemidy w Efezie (po odbudowie w 356 przed Chr.); Filippeion w 
Olimpii (338 przed Chr.), ryc. 156 - 159; Apoll(i)ona w Didyma (335 – 320 przed Chr.), ryc. 
160, 161; Ateny Polias w Priene (335 przed Chr.), ryc. 162. 

Ryc. 156, 157, 158, 159. Ruiny świątyni Filippeion w Olimpii (peripteros na planie okręgu z 18 kolumnami 
zewnętrznymi). Strefa archeologiczna, stan obecny. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 160, 161, 162. Strefy archeologiczne z ruinami świątyń jońskich. Od lewej: widok ogólny i detale kolumn 
świątyni Apoll(i)ona w Didyma; kolumny świątyni Ateny Polias w Priene. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 

ZABYTKI PORZĄDKU KORYNCKIEGO 
 
 Trzeci grecki porządek, nazywany korynckim, przejął od jońskiego utrwalone już 
zasady komponowania brył architektonicznych, bez wprowadzania wyraźniejszych zmian w 
dyspozycji przestrzennej i konstrukcji całości budowli. Skupiono się natomiast na dekoracji, a 
głównie na ozdobnym, mocno rozbudowanym kształtowaniu kapiteli. Nurt ten rozwijał się od 
końca V w. przed Chr., a wedle Kocha (op. cit., s. 20) nawet już z pewnymi sygnałami 
wprowadzania stylizowanych liści do reliefu głowic z połowy VI w. przed Chr., głównie jednak 
w czasach aleksandryjskich (IV w. przed Chr. i późniejszych. Oznacza to, że jego 
występowanie przypada na czasy stopniowej utraty suwerenności Hellady, prowadzącej w 
konsekwencji do zanikania dotychczasowego rozmachu budowlanego Greków. Coraz częściej 
na terytoriach podbitych większe obiekty architektoniczne wznosili najeźdźcy, w tym głównie 
Rzymianie. Ci, w pogoni za manifestowaniem swego bogactwa i potęgi, szczególnie upodobali 
sobie właśnie bardzo ozdobny styl koryncki.   
 Wśród najstarszych zastosowań kolumn korynckich wymienia się zazwyczaj świątynię 
Apollina Epikurosa w Bassai (Peloponez), datowaną na lata 429 – 390 przed Chr., 
prawdopodobnie projektu Iktinosa. Później, w epoce aleksandryjskiej, głowice korynckie 
zastosowano w półkolumnach  uformowanych we wspominanej już jońskiej świątyni Apollina 
w Didymach (ryc. 160, 161). Zrazu wprowadzane do wnętrz świątynnych (okres klasyczny), 
na zewnątrz budowli powszechnie stosowane były dopiero w okresie hellenistycznym. 
Największą zaletą kapiteli korynckich było ich czterostronne dekorowanie, podczas gdy 
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kapitele jońskie posiadały ornament główny w kształcie ślimacznicy tj. woluty, umieszczany 
dwustronnie (patrz ryc. 164, 165). 

Ryc. 163, 164, 165. Kształtowanie porządku korynckiego. Od lewej: wnętrze świątyni Apollina Epikurosa w Bassai 
(Peloponez) z kolumną koryncką pośrodku; oryginalny kapitel koryncki (czterostronny) z Muzeum w Epidauros; 

kapitel joński (dwustronny). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

 Najsłynniejszym przykładem stylu korynckiego pozostaje choragiczny pomnik 
Lizykratesa, który stanął przy ulicy Trójnogów w Atenach. W starożytnej Grecji choragami 
nazywano olimpijskich laureatów nagród za twórczość muzyczną, zwłaszcza śpiewu 
chóralnego.  W 335 przed Chr. zwycięstwo (wraz z chórem chłopców) odniósł  Lizykrates. 
Pomnik powstał dla upamiętnienia tego wydarzenia. Nadano mu kształt pseudoperipterosu na 
planie okręgu, z sześcioma korynckimi półkolumnami ustawionymi na wysokim,  4 -metrowym 
postumencie. Wyżej ukształtowano architraw i fryz, a nad nimi płaską kopułkę, na której 
umieszczono trójnóg (stanowiący nagrodę za wygraną w konkursie). Pod względem proporcji 
całości i detalu architektonicznego pomnik ten oceniany jest jako dzieło wybitne. 

 Ryc. 166, 167, 168. Styl koryncki. Od lewej: Pomnik Lizykratesa w Atenach, ikonografia z 1879 oraz stan obecny. 
Z prawej: Afrodyzja (Anatolia - Turcja), koryncki tetrapylon. Ryc. 166 [z:] Ulatowski, op. cit., s. 222, ryc. 163. 

Fotografie (ryc. 167, 168) skopiowane z INTERNETU 
 

Wśród innych przykładów greckiej architektury korynckiej najczęściej wymienia się 
Olimpiajon w Atenach, wzniesiony na cześć Zeusa Olimpijskiego jako dipteros o 120 
kolumnach. Budowę obiektu, pomyślanego wtedy jako dorycki, rozpoczęto około 530 przed 
Chr. Prace przerwane z powodu rozruchów politycznych, podjęto ponownie po blisko czterech 
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stuleciach. Piękna świątynia szybko uległa zniszczeniu i ponownie została wzniesiona w 135 
po Chr., staraniem cesarza rzymskiego Hadriana. Do dzisiaj zachowało się jedynie kilkanaście 
kolumn tej budowli. 

Ryc. 169, 170, 171, 172. Architektura koryncka. Od lewej: głowica z boule(u)terionu w Milecie, ok. 170 przed Chr.; 
głowica koryncka ze świątyni Zeusa Olimpijskiego w Atenach; pozostałości kolumnady świątyni Zeusa 
Olimpijskiego w Atenach; świątynia Zeusa w Euromos (Turcja), stanowisko archeologiczne. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 

 Wspomina się również: „Wieżę Wiatrów” w Atenach z 159 przed Chr.; Propyleje w 
Eleuzis z I w. przed Chr., w których zastosowano porządek joński i koryncki; pozostającą 
obecnie w ruinie, z zachowanymi kilkunastoma kolumnami świątynię w Labranda  (Azja 
Mniejsza). Inne zabytki korynckie na ziemiach greckich należą zazwyczaj do epoki rzymskiej. 
Wśród tych wspomnijmy pełną wdzięku świątynkę wzniesioną przez Hadriana na cześć 
rzymskiego cesarza Trajana, stanowiącą dopełnienie programu Akropolu pergamońskiego. 

Ryc. 173, 174, 175. Od lewej: świątynia Trajana na Akropolu w Pergamonie - zachowane fragmenty budowli oraz 
detale portyku; biblioteka Celsusa w Efezie, II w. po Chr., porządek spiętrzony (kondygnacja dolna - jońska, 

kondygnacja górna - koryncka). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

 
BUDOWLE ŚWIECKIE 

 
 Obok znakomitych dzieł greckiej architektury sakralnej, zwłaszcza w okresach: 
klasycznym i hellenistycznym powstawało wiele budowli o przeznaczeniu świeckim, które dziś 
nazwalibyśmy obiektami „użyteczności publicznej”. Osiągnięcia najdonioślejsze, 
kulturotwórcze i ponadczasowe wiązały się z rozkwitem sztuki dramatycznej prezentowanej w 
formie przedstawień teatralnych. To dla nich budowano znakomite struktury inżynierskie z 
półkolistą widownią „pod gołym niebem”, zespalane zazwyczaj integralnie ze skalistym 
terenem. Zwięzłą charakterystykę teatrów greckich przedstawiono już w rozdz. V.2, s. 161 
(ryc. 44 – 48). Powrócimy do tej problematyki również w rozdziale VII, dotyczącym architektury 
rzymskiej. Pokrewne teatrom zadania, a także podobny układ planistyczny i konstrukcje 
posiadały odejony przeznaczone dla organizowania konkursów muzycznych. Dla celów 
sportowych urządzano stadiony, a dla wyścigów rydwanów mocno wydłużone tory nazywane 
hippodromami. Najsłynniejszy stadion, urządzony w Olimpii, pomieścić mógł do 45 tysięcy 
widzów, a w Atenach nawet 50 tysięcy.  
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Ryc. 176, 177, 178, 179. Od lewej: teatr grecki w Milecie; schemat konstrukcji teatru greckiego; plan budynku 
odejonu;  rekonstrukcja  starożytnego stadionu w Atenach. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Znaczącą grupę budowli stanowiły obiekty związane z nauką oraz z nauczaniem, z 

ćwiczeniem różnych walk i treningami do publicznych zawodów, takie m.in. jak biblioteki (por. 
ryc. 175), gymnazjony i palestry, wznoszone w strukturze zabudowy miejskiej. Powstawały 
również łaźnie: samodzielne lub łączone z gymnazjonami i palestrami oraz bramy miejskie.  
Wśród bibliotek rozgłos zyskała ta wzniesiona na Akropolu pergamońskim (ryc. 150), 
uznawana za  drugą w świecie starożytnym (po aleksandryjskiej) pod względem ilości i 
wartości zbiorów (zwojów papirusowych, później pergaminowych). 

Ryc. 180, 181, 182. Uproszczone schematy rozplanowania trzech miast greckich: Efezu, Epidaurosu, Miletu. 
Kolorem czerwonym zaznaczono lokalizację charakterystycznych obiektów architektury świeckiej: bibliotek, 

teatrów, stadionów, gymnazjonów, palestr, odejonów, łaźni, bram miejskich. Rysunki skopiowane z INTERNETU 
(z podkreśleniami autorki) 

Ryc. 183, 184, 185. Przykłady greckiej architektury świeckiej. Od lewej: brama miejska w Thasos; gymnazjon  
w Sardes; brama targowa w Pergamonie - rekonstrukcja eksponowana w Muzeum Pergamońskim w Berlinie. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
 

ORNAMENT GRECKI 
 
 

Dla uzyskiwania w budowlach greckich efektów piękna perfekcyjnego równie ważne co 
omawiane dotychczas koncepcje dyspozycji przestrzennej, ich logiki konstrukcyjnej i 
doskonałych proporcji miały także drobne detale, barwne i plastyczne ornamenty 
wprowadzane dla podkreślania poszczególnych elementów konstrukcyjnych i funkcjonalnych. 
Ulatowski (op. cit., s. 57 nn) rozróżnił i zaprezentował następujące kategorie form 
ornamentalnych: 1. wstęgi i ich pochodne; 2. formy żłobkowe; 3. ornamenty wieńczące 
(stosowane w głowicach kolumn i w belkowaniach, szczególnie w gzymsach - głównie na 
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simach); 4. kymationy (kimationy) czyli liściowce. Dopracowane w najdrobniejszych 
szczegółach i powtarzane stosownie do potrzeb estetycznych, pojawiały się w bazach i 
kapitelach kolumn oraz w elementach belkowania. Z powodzeniem wprowadzano je także do 
przedmiotów sztuki użytkowej, np. jako dekoracje waz (ceramika). Ich ponadczasowe piękno 
powoduje, że także i dzisiaj chętnie są stosowane, zwłaszcza jako zdobnictwo płytek 
ceramicznych: podłogowych i ściennych (flizy). Wśród najbardziej charakterystycznych 
greckich motywów dekoracyjnych wymienia się: meandry i ich pochodne, plecionki 
warkoczowe, sznury pereł i astragale (perełkowania), palmety (antemiony).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ryc. 186, 187. Greckie ornamenty wstęgowe. 

Z lewej: meandry w różnych odmianach. Z 
prawej: inne formy ornamentów wstęgowych. 
Schematy [z:] Ulatowski, op. cit., s. 58 n, ryc. 

25a, 25b  

Ryc. 188, 189. Schematy charakterystycznych ornamentów greckich [wg:] Koch, op. cit., s. 14. Z prawej na dole: 
kapitel grecki z antemionem. Fotografia skopiowana z INTERNETU 

 
* * * 

 I tak oto w rozdziale V.3. uzyskaliśmy, skonstruowany przez autorkę podręcznika, 
szkicowy obraz architektonicznych dokonań starożytnych Greków. Wielokrotnie w toku 
prezentacji niektórych zjawisk artystycznych i poszczególnych obiektów powoływano się na 
stwierdzenia publikowane przez różnych specjalistów. Sytuacja ta stanowi  zwrócenie uwagi 
na specyfikę badań naukowych w ogóle, w których stale pojawiają się i ścierają różne poglądy, 
a także, występujące zwłaszcza w historii sztuki rozmaite interpretacje charakteru i jakości 
dzieł artystycznych. Przykładowo w odniesieniu do porządku jońskiego Emily Cole [w:] 
Architektura. Style i detale, … op. cit., s. 100,  mówi, że nie był on tak rygorystyczny jak dorycki, 
i że dopuszczano w nim wprowadzanie rozmaitych zmian. Tymczasem Wilfried Koch, Style w 
architekturze…, op. cit., s. 19, wspomina, że projektowanie i budowa świątyń jońskich 
odbywała się wedle bardziej ścisłych zasad niż obowiązujących w porządku doryckim. 
 W odniesieniu do architektury greckiej, odznaczającej się precyzyjnym dopracowaniem 
elementów i detali budowli, trzeba też pamiętać, że w toku długotrwałych badań, każdy z nich 
uzyskał  swoją nazwę. Terminologia ta na trwałe weszła do literatury przedmiotu, musi więc 
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być w dalszym ciągu stosowana z najwyższą starannością i precyzją. Niedopuszczalne jest 
tworzenie nowego, własnego nazewnictwa. W razie potrzeby należy więc odszukiwać nazwy 
w ich prawidłowym brzmieniu, korzystając w tym celu z profesjonalnych publikacji, nigdy z 
nieautoryzowanych tekstów, dostępnych w Internecie.  
 

4. Rzeźba posągowa  
i inne świadectwa greckiej twórczości artystycznej  

 
RZEŹBA GRECKA 

 
Wielkie i bezdyskusyjne są osiągnięcia greckie w zakresie dzieł rzeźbiarskich. To w tej 

kulturze rzeźba architektoniczna i posągowa wzniosły się na wyżyny swej jakości artystycznej, 
nie spotykanej w żadnej z kultur wcześniejszych. Proces dochodzenia do pełnej doskonałości 
postępował ewolucyjnie, równolegle z rozwojem kompozycyjnej myśli architektonicznej. 
Wszystkie różnice między zasadami kształtowania budowli doryckich i jońskich znalazły swoje 
odzwierciedlenie w stosowanych w nich reliefach, a także w odrębnościach licznie 
rozwijających się „szkół” wolno stojącej rzeźby posągowej.  

Początki tego logicznego ciągu zdarzeń artystycznych sięgają drugiego tysiąclecia 
przed Chr., gdy w ramach kultury Egejskiej, m.in. na Cykladach i Krecie, a także w na 
terytoriach Grecji lądowej wytwarzano drobne figurki fajansowe,  brązowe i terakotowe, a także 
z kości słoniowej. Wprowadzano też ornamenty reliefowe do  wyrobów złotniczych. 

Ryc. 190, 191, 192, 193. Przykłady twórczości rzeźbiarskiej z kultury Egejskiej. Od lewej: boginie płodności, 
Muzeum w Iraklionie (Kreta); naczynie ze „skarbu Wafio”, ok. 1500 – 1450 przed Chr., Muzeum Archeologiczne w 
Atenach; akrobata, Muzeum w Iraklionie; boginie z wężami, ok. 1600 przed Chr., Muzeum w Iraklionie. Fotografie 

[z:] Historia sztuki, t. 2, Grecja, „Biblioteka Gazety Wyborczej”, (…) 2010, s. 36 - 38 
 

W rzeźbie charakterystycznej dla okresu archaicznego, osadzonej w doświadczeniach 
przed greckich (egejskich: minojskich i mykeńskich), poczynając od 2 poł. VII w. przed Chr. 
pojawiały się dzieła pełniejsze, o znacznych już rozmiarach oraz płaskorzeźby o tematyce 
historycznej, odkuwane zazwyczaj w kamieniu (marmurze). To wtedy, podobnie jak w 
architekturze, krystalizowały się kanony piękna greckich dzieł rzeźbiarskich. 

Ryc. 194, 195, 196, 197, 198, 199. Przykłady archaicznej rzeźby posągowej. Od lewej: Kleobis i Biton, ok. 580 
przed Chr., Muzeum Archeologiczne w Delfach; kuros, V w. przed Chr., British Museum w Londynie; „Dama z 

Auxerre”, ok. 650 przed Chr., Muzeum Luwr w Paryżu; Peplofora, 570 przed Chr., Muzeum Akropolu w Atenach; 
Moschoforos, 570 przed Chr., Muzeum Akropolu w Atenach; „głowa blond kurosa” (rzeźba portretowa), 490 – 480 

przed Chr., Muzeum Akropolu w Atenach. Fotografie [z:] Historia sztuki, t. 2, Grecja, op. cit., s. 89 nn 
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 Pełny rozkwit rzeźby greckiej przypadł na okres klasyczny. Wtedy jako jej dominujący 
temat utrwaliło się, intensywnie występujące już w okresie archaicznym, zainteresowanie 
postacią człowieka. Posągi i płaskorzeźba architektoniczna kształtowano wedle 
konsekwentnie krystalizujących się norm (kanonów) estetycznych. Perfekcyjnie uchwycone 
proporcje ciała ludzkiego świadczyły o pogłębionej wiedzy dotyczącej jego anatomicznej 
budowy. Co więcej, każdorazowo, w konkretnych dziełach z powodzeniem zmierzano do 
pełnej harmonii kompozycji. Ta wzmocniona perfekcyjnością i finezją technicznej obróbki 
kamienia dała przyszłym pokoleniom niedościgłe wzorce estetyczne, wprowadzane do 
twórczości rzeźbiarskiej starożytnego Rzymu, a później do dzieł renesansu, baroku, 
klasycyzmu. Wzorce greckie przejęły także i to już w okresie hellenistycznym niektóre kraje 
Bliskiego a nawet Dalekiego Wschodu (Indie). Intersującym zjawiskiem kulturowym stało się 
masowe kopiowanie przez Rzymian słynnych dzieł mistrzów greckich, realizowane w ramach 
rozwijających się ruchów kolekcjonerskich. 

Ryc. 200, 201, 202, 203, 204, 205. Rzeźby okresu klasycznego. Od lewej: portret Peryklesa, ok. 429 przed Chr., 
Altes Museum, Berlin; Apollin Aleksikakos, rzymska kopia greckiego posągu, ok. 480 - 460 przed Chr., Muzeum 

Kapitolińskie w Rzymie; Amazonka, ok. 440 – 430 przed Chr., Luwr w Paryżu; dyskobol Myrona, rzymska replika, 
Muzeum Kapitolińskie w Rzymie; Atena Partenos, rzymska kopia posągu Fidiasza, British Museum w Londynie; 
Leda z Zeusem pod postacią łabędzia, kopia dzieła Timoteosa, IV w. przed Chr., Muzeum Prado w Madrycie. 

Fotografie [z:] Historia sztuki, t. 2, Grecja, op. cit. - kolejno: s. 104, 127, 147, 150, 154, 175 

 
Wśród rzeźbiarzy najczęściej wymienianych w źródłach historycznych znaleźli się m.in. 

Antenor, Poliklet, Fidiasz, Myron, Lizyp, Lizystrat, Demetrios, Silanion, Skopas, Kefizodotos 
Starszy, Praksyteles, Kresilas,  Timoteos, Bryaksis, Leochares. Najwybitniejszy wśród nich, 
Fidiasz zaliczany jest do najznakomitszych artystów w dziejach całej sztuki europejskiej. 
Uważa się, ze to dzięki jego talentowi rzeźba grecka sięgnęła wyżyn piękna, rozkwitając w 
epoce Peryklesa i później. Fidiasz, urodzony ok. 490 przed Chr., związany z Atenami, stworzył 
szkołę rzeźby emanującą swymi zasadami i wzorcami na różne regiony sąsiednie. Jego 
wyjątkowa wrażliwość twórcza doprowadziła do perfekcyjnego łączenia piękna z 
naturalnością, zarówno w rzeźbie posągowej i portretowej jak i w płaskorzeźbach 
architektonicznych. Powstał ponadczasowy, klasyczny wzorzec inspirujący artystów kolejnych 
epok kulturowych świata Zachodniego. 

Ogólnie mówiąc, w ciągu rozwojowym doskonalenia greckich form rzeźbiarskich 
postępowała trwała tendencja do rozwijania koncepcji artystycznego kształtowania posągów 
w duchu realistycznego odwzorowywania ludzkich postaci, zrazu, zwłaszcza w okresie 
archaicznym, w pozach statycznych, frontalnych. Stopniowo, w tendencjach okresu 
klasycznego coraz śmielej zmierzano  do zapisania w rzeźbie posągowej (i płaskorzeźbach) 
elementów ruchu i charakterystycznych, znakomicie uchwyconych gestów. Dzieła uzyskiwały 
formy coraz bardziej dynamiczne. Równocześnie realizm odwzorowania pojedynczych postaci 
i ich grup stawał się prawdziwie perfekcyjny. Znakomite techniki rzeźbiarskie prowadziły do 
zdumiewającej precyzji w pokazywaniu fałdów szat, a delikatność ich materii odkutej w 
kamieniu była tak doskonała, że często spod nich przebijały wyraziście kształty ciała ludzkiego 
(głównie kobiecego). 

W okresie hellenistycznym jakość dzieł rzeźbiarskich stanowiła wypadkową 
doświadczeń wcześniejszych, głównie okresu klasycznego. Wyraziście zarysowała się jednak 
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tendencja do odchodzenia od frontalności przedstawień na rzecz komponowania grup 
figuralnych, w których dynamika ruchu uzyskiwała maksimum  niepokoju i gwałtowności. 
Pojawiały się także dzieła, których twórcy odrzucali archetypy piękna i doskonałości 
wprowadzając elementy świadomych, realistycznych zniekształceń. Poszukiwano 
precyzyjnego odwzorowania gestów ekspresyjnie przedstawiających ludzkie pasje, ból, 
emocje oraz twarzy zniszczonych starością. Okres hellenistyczny to także rozkwit 
rzeźbiarskiego aktu kobiecego. Śledząc te wszystkie niuanse poczyń twórczych uznać należy, 
że w dziełach rzeźby greckiej pojawiły się sygnały, wzorce i inspiracje dla wszystkich 
późniejszych nurtów występujących w historycznych epokach stylowych kultury europejskiej, 
nie tylko tych oczywistych, takich jak wspominana już stylistyka renesansowa czy 
klasycystyczna, ale także w estetyce manieryzmu, baroku, rokoka i romantyzmu.  

Ryc. 206, 207, 208, 209, 210, 211. Rzeźby hellenistyczne. Od lewej: głowa Heraklesa, przypisywana Lizypowi, 
Metropolitan Museum w Nowym Yorku; na dole: głowa Wenus z Milo; posąg Wenus z Milo, Muzeum Luwr, Paryż; 

Wenus z muszlą, rzymska kopia rzeźby greckiej, I w. po Chr., Museum Luwr w Paryżu; Gal Ludovisi, Muzeum 
Narodowe (Palazzo Altemps) w Rzymie; Grupa Laokoona, 50 po Chr., Muzea Watykańskie. Fotografie na ryc. 

207,  208 i 211 skopiowane z INTERNETU; pozostałe [z:] Historia sztuki, t. 2, Grecja, op. cit. - kolejno:  
s. 189, 226, 234 

 
Jednym z najbardziej znanych dzieł hellenizmu pozostaje słynna grupa Laokoona 

(ryc. 211). Przypisywana Agesanderowi, Polidorowi i Atenadorowi, datowana na 50 rok po 
Chr., a obecnie przechowywana jest i udostępniana dla zwiedzających w Muzeach 
Watykańskich.  Tematycznie związana została z opowieściami o „koniu trojańskim”. Laokoon 
miał ostrzegać, że koń stanowi podstęp Achajów oblegających Troję i proponował jego 
spalenie. W odpowiedzi na taką postawę wyłoniły się z wody dwa potężne węże, które 
uśmierciły najpierw synów, a później samego Laokoona. Rzeźba wykonana w białoróżowym 
marmurze, mierzy 2,42 m wysokości. Z artystycznego punktu widzenia odznacza się 
perfekcyjnością anatomii ciał, niezwykłą siłą wyrazu i patosem, złożonością dynamicznego 
ruchu, a także niespokojną ekspresją i wyrazistym oddaniem stanu ducha, w tym widocznych 
na twarzach ojca i synów: bezradności, rozpaczy i cierpienia. Niektórzy badacze podważają 
autentyczność eksponatu watykańskiego, przypuszczając, że być może jest to rzymska kopia 
greckiego oryginału, a nawet przypisują autorstwo repliki Michałowi Aniołowi. 

Dopełnienie greckich dokonań rzeźbiarskich stanowią wybitnej klasy artystycznej 
reliefy architektoniczne. Perfekcyjnie integrowane ze strukturą konstrukcyjną świątyń 
wszystkich porządków, odzwierciedlają naszkicowane tu krystalizowanie i przemiany kanonów 
piękna, odmienności formalnego podejścia do poszczególnych płaskorzeźb. Jak już 
wspominano wielokrotnie w rozdziale V.3., reliefy figuralno - tematyczne zdobiły zazwyczaj 
tympanony frontonów świątyń i metopy fryzów (por. ryc. 102 – 105). Jako najznakomitsze pod 
względem jakości artystycznej i mistrzostwa kamieniarskiego przywoływane są m.in.  
płaskorzeźby z Partenonu ateńskiego (ryc. 119, 120, 121), z balustrady otaczającej  świątynię 
Nike Apteros na Akropolu ateńskim (ryc. 144, 145) oraz mistrzowskie, głęboko rzeźbione 
hellenistyczne reliefy fryzu ołtarza pergamońskiego (ołtarza Zeusa), ryc. 153, 154, 155. Obok 
wybitnej jakości artystycznej, greckie reliefy architektoniczne odznaczają się staranną, 
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perfekcyjną kompozycją całości prezentowanych scen oraz pełnym zintegrowaniem 
poszczególnych, mocno rozczłonkowanych elementów narracji.    

Ryc. 212, 213, 214, 215, 216. Greckie reliefy architektoniczne. Od lewej: detale fryzu ze skarbca Syfnijczyków, 
ok. 525 przed Chr., Muzeum w Delfach (ryc. 212 i 213); stela grobowa, ok. 470 – 460 przed Chr., Muzeum Luwr 

w Paryżu; dekoracja kolumny Artemizjonu w Efezie, ok. 325 – 300 przed Chr., British Museum w Londynie; 
fragment fryzu Ołtarza Zeusa w Pergamonie, ok. 180 – 160 przed Chr. Fotografie [z:] Historia sztuki, t. 2, Grecja, 

op. cit. - kolejno: s. 57, 96, 109, 165, 216 

 
CERAMIKA GRECKA 

 
Za jedną z „ikon” greckiego zdobnictwa artystycznego uznawane są charakterystyczne, 

malarskie motywy dekoracyjne wprowadzane na wyroby ceramiczne. W regionach greckich 
wyrabianie rozmaitych naczyń (waz) z wypalanej gliny, różnej wielkości i kształtów oraz 
różnego przeznaczenia, sięga  XI w. przed Chr. Produkowano m.in. naczynia stołowe, 
toaletowe, a także kultowe i obrzędowe, stanowiące oryginalny nurt aktywności rzemieślniczej. 
Powstawały w kilku ośrodkach, takich jak: Ateny, Korynt, Argos, Rodos, Samos, Naksos, 
Paros. Rozkwit tej sztuki użytkowej przypadał na okres od VII – V w. przed Chr. W IV w. przed 
Chr. zarysował się upadek warsztatów ceramicznych. W okresie od III do II w. przed Chr. 
naczynia o dekoracji malarskiej zaczęły ustępować masowej produkcji posługującej się 
zdobnictwem reliefowym (por. ryc. 227), a ośrodki ceramiczne przenosiły się na południe Italii.  

Naczynia greckie odznaczały się doskonałością techniczną. Zdobione były 
wyrafinowanymi dekoracjami figuralnymi, często wzbogacanymi ornamentami wstęgowymi 
(por. ryc. 186 – 189). Do dzisiaj pozostają jednym ze źródeł  wiadomości o kulturze i realiach 
życia Greków starożytnych. W ramach stosowanych dekoracji malarskich wyróżnia się 
szczegółowe style: protogeometryczny (XI – X w. przed Chr.); geometryczny (IX – VIII w. przed 
Chr.; orientalizujący (720 – 620 przed Chr.); czarnofigurowy (ok. 620 – 530 przed Chr., por. 
ryc.  12 - 14); czerwonofigurowy (ok. 525 – 280 przed Chr.). W V w. przed Chr. pojawiły się 
również białe lekyty, tj. smukłe naczynia z jednym uchem, przeznaczone do przechowywania 
oliwy kosmetycznej (ryc. 222) i wazy plastyczne (hermowe, twarzowe, zwierzęce). Dodajmy, 
że w zależności od kształtów i przeznaczenia wyróżnia się wiele szczegółowych typów naczyń 
greckich, takich jak: alabastron, amfora, kantaros,  krater, hydria, skyfos, stamnos, ryton i inne. 

Ryc. 217, 218, 219, 220, 221, 222. Przykłady ceramiki greckiej: od lewej: „krater” z wolutami, 515 przed Chr., 
Metropolitan Museum w Nowym Yorku; „amfora” panatenajska, 525 – 500 przed Chr., Metropolitan Museum; 

waza czarnofigurowa, ok. 510 przed Chr., Muzeum Getty’ego w Los Angeles; dwie wazy ze scenami olimpijskimi 
(biegacze i atleci), 530 – 520 przed Chr., Muzeum Archeologiczne w Atenach; lekyt, ok. 500 przed Chr. Fotografie 

na ryc. 217 – 221 [z:] Historia sztuki, t. 2, Grecja, op. cit. - kolejno: s. 100, 101, 103, 115 (dwa razy). Ryc. 222 – 
fotografia skopiowana z INTERNETU 
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 Ryc. 223, 224, 225, 226, 227. Wazy greckie czerwonofigurowe (ryc. 223 – 226). Od lewej: „krater” w stylu   
  klasycznym, 450 – 440 przed Chr., Metropolitan Museum w Nowym Yorku; „bieg z pochodniami” na wazie z IV  

    w. przed Chr., Muzeum Luwr w Paryżu; „krater” Malarza Niobidów, ok. 460 przed Chr., Muzeum Luwr;  
  ceramika apulijska, IV w. przed Chr., Fene Musem w Bostonie; naczynie zdobione reliefem, Muzeum Getty’ego  

  w Los Angeles. Fotografia na ryc. 225 skopiowana z INTERNETU; pozostałe [z:] Historia sztuki, t. 2, Grecja,  
op. cit. - kolejno: s. 130, 158, 246, 248 

 
Dodajmy także, iż zdobnictwo waz greckich stworzyło typ rzemiosła artystycznego i 

koncepcje estetyczno-techniczne całkowicie oryginalne, nie stosowane w żadnej z kultur 
wcześniejszych. W okresie swego rozkwitu, przez kilka stuleci, greckie, zdobione malarsko 
przedmioty ceramiczne pozostawały poszukiwanym towarem eksportowym.  Ich wyjątkowość 
narracyjna, estetyczna i techniczna na trwałe weszły do późniejszych kultur Europy Zachodnie, 
do dziś ciesząc się sporym zainteresowaniem. 

Ryc. 228, 229, 230, 231. Przykładowe scenki rodzajowe z greckiej ceramiki czarnofigurowej. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
5. Urbanistyka starożytnej Grecji 

 

Ryc. 232, 233, 234, 235. Klimaty (nastroje) kompozycyjne współczesnych miast greckich. Od lewej: fragment 
Aten z Akropolem; przystań w Iraklionie; fragment panoramy Santorini; tawerna w Rethymno (Kreta).  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
  

Podobnie jak w wielu innych, zreferowanych już dziedzinach aktywności twórczej, w 
tym w architekturze, starożytni Grecy stworzyli fundamenty i wzorce dojrzalej urbanistyki. 
Powszechnie uznaje się, że starożytne miasta powstające w greckim kręgu kulturowym 
ukształtowały tak dalece wyrazisty nurt działań ujętych w wyraziste zasady (kanony), że 
powszechnie przyjmuje się, iż mieliśmy wtedy do czynienia z pierwszą „epoką urbanistyczną” 
cywilizacji świata Zachodniego (europejskiego). Oddziaływała ona w okresie nowożytnym 
także i na kultury innych kontynentów, w tym Ameryki Północnej. Ośrodki miejskie rozkwitające 
równolegle z najznakomitszymi dziełami architektonicznymi (por. tabl. I, s. 157) wpisywały się 
w krajobrazy Grecji właściwej, tj. wysp Morza Egejskiego i Jońskiego, Peloponezu oraz Grecji 
kontynentalnej, a także jej kolonii (por. ryc. 9, 10), m.in. Sycylii i regionów południowej Italii, 
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Morza Czarnego (Turcja), a nawet północnego Egiptu. Większość tych starożytnych ośrodków 
osadniczych nie dotrwała do dzisiaj. W terenie spotykamy jednak liczne ich relikty, często 
eksponowane w strefach archeologicznych. We współczesnych krajobrazach Grecji ciągle 
jeszcze odnajdujemy wszechobecnego ducha i specyficzny koloryt miejsc w splocie antyku z 
obyczajowością i mentalnością współczesnej ludności regionu (ryc. 232 – 235; por. ryc. 1 - 4). 

 Ryc. 236, 237. Terytoria występowania urbanistyki greckiej. Z lewej: Grecja właściwa (i strefy archeologiczne); z 
prawej: obszary objęte wpływami greckimi. Mapy skopiowane z INTERNETU (z podkreśleniami autorki) 

 
KILKA UWAG O ISTOCIE URBANISTYKI 

 
 Przed bliższym spojrzeniem na urbanistyczne dokonania starożytnej Grecji 
zatrzymajmy się na chwilę przy kilku refleksjach natury ogólniejszej. Zgodnie z rangą osiągnięć 
greckich, to w tym miejscu rozpoczynamy bowiem śledzenie dokonań urbanistyki europejskiej 
w jej historycznym ujęciu. A sama „historia urbanistyki” obejmuje, wedle poglądów 
Tadeusza Tołwińskiego: problematykę „budowy miasta w przeszłości”. Dla „architektów 
krajobrazu” rozważania historyczne w odniesieniu do struktur miejskich skupiają się na 
śledzeniu konstruowania ładu przestrzennego i jego efektów krajobrazowych. To właśnie 
specyficzne „postaci” krajobrazów miejskich stanowią główny nurt ich dociekań badawczych 
oraz działań projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wnętrz urbanistycznych. 
Równie ważne pozostają czynności dotyczące analizowania roli miasta w krajobrazach 
otwartych, tj. panoram miejskich stanowiących ścianę lub obiekt wolno stojący „wnętrza” 
krajobrazu otwartego. Rozwinięcie teorii „wnętrz” krajobrazowych ze szczególnym 
uwzględnieniem „wnętrz” miejskich nastąpi w rozdziale VI niniejszego podręcznika. 

Ryc. 238, 239, 240, 241. Krajobrazy miejskie (przykłady włoskie). Z lewej: dwa „wnętrza” miejskie. Z prawej: dwie 
panoramy w krajobrazach otwartych (ściana „wnętrza”; element wolno stojący we „wnętrzu”). Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 

Dla dalszych rozważań niezbędne jest doprecyzowanie definicji miasta. Najogólniej 
miastem nazywamy historycznie (lub współcześnie) ukształtowaną przestrzenną strukturę 
osadniczą odznaczającą się dużą intensywnością zabudowy, przy równoczesnym 
minimalizowaniu obszarów o przeznaczeniu rolniczym. W mieście przeważa ludność 
pracująca poza rolnictwem, głównie w rzemiośle, przemyśle, usługach, handlu, administracji, 
oświacie i kulturze. Dla nadania osadzie statusu miejskiego przyjmowane są  różne kryteria 
ludnościowe i prawno-administracyjne (prawa miejskie). W zależności od ilości mieszkańców 
mamy do czynienia z obiektami małymi (miasteczkami) osiągającymi do kilku tysięcy 
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mieszkańców; miastami dużymi (od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy mieszkańców); oraz z 
wielkimi metropoliami zasiedlanymi przez kilka, a nawet kilkanaście milionów mieszkańców. 

Ryc. 242, 243, 244. Przykłady miast różnej wielkości: Od lewej: miasteczko, miasto duże; metropolia. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Aby obszar gęstej zabudowy mieszkalnej można było uznać za miasto, niezbędne jest 

spełnienie kilku wymogów funkcjonalnych. Miejska struktura osadnicza musi mieć strefy 
przeznaczone dla mieszkania, pracy, wypoczynku (ryc. 245), które powinny być połączone ze 
sobą oraz z otoczeniem bliższym i dalszym, systemami komunikacyjnymi. Potrzebne są także 
obiekty usługowe i nowoczesna infrastruktura techniczna. Miasta już istniejące (historyczne) 
podlegają nieustającym przemianom wynikającym ze zmieniających się potrzeb ich 
mieszkańców oraz z pojawiających się coraz to nowszych możliwości technicznych. 

 Ryc. 245. Schemat funkcji miasta, [z:] Władysław Czarnecki, Planowanie miast i osiedli, t. I, Wiadomości  
 ogólne. Planowanie przestrzenne, PWN, Warszawa 1965, s. 10, rys. 1 (z podkreśleniami autorki) 

 
 Współczesne miasto powinno stanowić obiekt terytorialny, skonstruowany technicznie 
wedle przyjętych koncepcji planistycznych, gospodarczych i kompozycyjnych. W takim 
rozumieniu istoty dzieł urbanistycznych Grecja starożytna stała się pierwszą kulturą światową, 
w której całkowicie spełniono te właśnie, „nowoczesne” wymagania. Perfekcyjnie 
wykorzystywano również możliwości wynikające z pojawiających się, cywilizacyjnych i 
przyrodniczych „czynników miastotwórczych”, tj. z uwarunkowań wpływających na rozwój 
miasta.  Wcześniejsze poczynania osadnicze, już od neolitu, poprzez dokonania Mezopotamii 
i Egiptu, stopniowo zmierzały do uzyskiwania tych optymalnych rozwiązań technicznych, 
funkcjonalnych i kompozycyjnych osiągając kulminację rozkwitu w cywilizacji greckiej. 
 Nauka zajmująca się  teorią budowy miast i osiedli nazywana jest urbanistyką 
(łacińskie urbs oznacza miasto). Obejmuje ona wszystkie problemy związane  z ich 
planowaniem, projektowaniem, urządzaniem i organizowaniem pod względem technicznym, 
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gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Jest więc zdecydowanie interdyscyplinarna 
obejmując nauki techniczne, rolne, leśne, hydrotechnikę, archeologię, historię, historię sztuki, 
geologię, geografię, etnografię, biologię, socjologię, psychologię, ekonomię, higienę, 
ergonomię, a nawet kulturoznawstwo, religioznawstwo, filozofię i estetykę.  
 Rozmaitość sytuacji formalnych, a więc wygląd (postać) miasta wprowadzają 
konstruowanie tych czysto utylitarnych (użytkowych), terytorialnych obiektów w kategorie 
twórczości artystycznej. Wiele miast historycznych z różnych epok i różnych kręgów 
kulturowych zachwyca swym wdziękiem, a często perfekcyjnym wręcz pięknem. Walory 
estetyczne krajobrazów miejskich stanowią wypadkową logicznego układu planistycznego, 
wykorzystania atrakcyjnych uwarunkowań terenowych, a także perfekcyjnego pod względem 
kompozycyjnym kształtowania „wnętrz” ulicznych i „wnętrz” placów miejskich. Ostatecznie 
jednak o cechach stylowych miasta decyduje architektoniczne wypełnienie jego struktury 
osadniczej. Architektura, jej koloryt i detal budują niepowtarzalne klimaty kompozycyjne 
stanowiące o unikatowości, o tradycji miejsca konkretnego miasta (genius loci).  I choć przed 
chwilą zdeklarowano, że urbanistyka to dyscyplina nauki, to wielokrotnie staje się ona 
specyficznym przejawem twórczości artystycznej, dziełem sztuki użytkowej. 

 

Ryc. 246, 247, 248, 249. Piękno krajobrazów miejskich budowanych jakością artystyczną architektury. Od lewej: 
fragment zabudowy Głównego Miasta w Gdańsku; barokowy kościół w centrum historycznym Neapolu; budynek 

parlamentu (nad Dunajem) w Budapeszcie; Plac św. Marka w Wenecji. Fotografie na ryc. 246, 247, fot.  
A. Mitkowska, 2005, 2009; ryc. 248, 249 skopiowane z INTERNETU 

 
Wśród istotnych czynników niezmiennie powtarzających się we wszystkich w pełni 

ukształtowanych miastach,  a powstających w różnych epokach historycznych poczynając od 
cywilizacji greckiej, pojawiają się stałe uwarunkowania (czynniki) wpływające dobitnie na 
konstrukcję i postać estetyczną miasta. To one, w splocie ich występowania decydują o 
technicznych podstawach budowania organizmów miejskich i nadają im charakterystyczne, 
wyraziste formy. Wedle Tołwińskiego (Urbanistyka, t. I, Budowa miasta w przeszłości, 
Warszawa 1934, s. 6 nn) zawsze, zarówno w przeszłości jak i współcześnie mamy do 
czynienia z czynnikami: 1. warunków przyrodniczych; 2. gospodarczymi; 3. warowności 
(obronności); 4. komunikacji; 5. obyczajowymi i prawnymi; 6. kompozycji urbanistycznej, tj. 
czynnikiem świadomej twórczości osadzonej w tendencjach artystycznych epoki i regionu. 
Warto tę listę uzupełnić o istotny czynnik: 7. możliwości technicznych. 

Historyczne miasta istniejące do dzisiaj na terenach Polski sięgają czasów 
kształtowania się naszej państwowości, a więc okresu rozwiniętego już średniowiecza, ze 
szczególnym ich rozkwitem w przedziale czasowym około XIII – XV wieku. Pełnią one 
zazwyczaj rolę centrów miast współczesnych. Nowe tereny zurbanizowane otaczają te centra, 
tworząc ich zewnętrzne pierścienie w postaci XIX –wiecznych kwartałów zabudowy i 
„satelitarnych” osiedli blokowych z 2 poł. XX w.  W okresie po II wojnie światowej, na terenach 
Polski powstały dwa tylko całkowicie nowe miasta: Nowe Tychy na Śląsku oraz Nowa Huta, 
stanowiąca obecnie dzielnicę miasta Krakowa. Oba obiekty stanowią wartościowe świadectwa 
najnowszej polskiej myśli urbanistycznej. W wymiarze procentowym głównym polem 
działalności urbanistycznej 2 poł. XX wieku w Polsce był szeroko zakrojony ruch 
konserwatorskiej odbudowy miast średniowiecznych, podnoszenia ich z ruin, w które zostały 
obrócone w wyniku działań wojennych lat 1939 – 1945. Tak więc, w zakresie dzisiejszych 
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poczynań w krajobrazach miejskich ciągle będziemy mieli do czynienia ze strukturami i 
kompozycjami historycznymi, głównie średniowiecznymi. 

Ryc. 250, 251, 252, 253. Polskie osiągnięcia urbanistyczne 2 poł. XX w. od lewej: Nowe Tychy, rozplanowanie; 
Nowe Tychy, panorama; Nowa Huta, rozplanowanie; Nowa Huta, widok z lotu ptaka na część centralną 

kompozycji. Plany i fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Powracając do miast greckich, zanim przystąpimy do przeglądu najbardziej 

reprezentatywnych ich przykładów, stwierdzić trzeba najogólniej, że na płaszczyźnie 
urbanistycznej odzwierciedlają one wybitnie wysoki poziom kultury, osiągnięć intelektualnych 
i artystycznych starożytnych Greków.  Obiekty dotychczas rozpoznane przez badaczy różnych 
specjalności stanowią typ miasta niewielkiego, ale zawsze odznaczającego się całkowicie 
dojrzałą konstrukcją i formą, realizującą ideały piękna. W swej kompletności rozpoczynają 
logiczny, konsekwentny ciąg rozwojowy europejskiej myśli urbanistycznej i budowania 
estetycznej postaci (krajobrazu) miasta.            

Ryc. 254, 255, 256, 257, 258. Ciąg rozwojowy historycznej urbanistyki europejskiej, z charakterystycznymi 
schematami planistycznymi. Od lewej: miasto greckie (Priene); Castrum Romanum (Florencja); miasto 

średniowieczne (Chełmno, Polska); miasto renesansowe (Sabbioneta, Włochy); miasto barokowe (Rzym),  
opr. A. Mitkowska, na planach skopiowanych z INTERNETU  

Ryc. 259, 260, 261, 262, 263, 264. Europejskie publiczne place miejskie w przekrojach historycznych.  
Od lewej: agora grecka w Priene; rynek (i Plac Solny) we Wrocławiu średniowiecznym; plac renesansowy (P-zza 
Santissima Annunziata, Florencja); stan renesansowego placu (P-zza Santa Croce we Florencji) na ikonografii  
z XVII w.; plac renesansowo-barokowy (Plac na Kapitolu, Rzym); plac barokowy (Piazza del Popolo, Rzym). 

Ilustracje skopiowane z INTERNETU z podkreśleniami autorki (ryc. 259 - 262) i Katarzyny Hodor (ryc. 263, 264)  

           

 

POCZĄTKI MIAST GRECKICH 
 

Wydaje się nie ulegać wątpliwości, że oryginalna i perfekcyjna w swych formach 
dojrzałych urbanistyka Grecka czerpała z doświadczeń kultur wcześniejszych, zwłaszcza 
Mezopotamii i Egiptu. Z jednej strony wielu badaczy cywilizacji starożytnych wskazuje na 
rozwijające się kontakty ludów greckich z krajami Bliskiego Wschodu oraz Egiptu pozwalające 
na poznawawnie dokonań twórczych krajów sąsiednich. Z drugiej strony, co chyba ważniejsze, 
same świadectwa archeologiczne miejskich ośrodków Mezopotamii, Egiptu, kultury Egejskiej 
i Grecji wraz z jej koloniami, wskazują na wyraźnie rysującą się w nich ideową spójność dążeń 
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w poszukiwaniu ładu przestrzennego osad mieszkalnych i centów władzy politycznej. 
Zbieżność koncepcji planistycznych przejawia się tendencjami do geometryzacji, przy 
równoczesnym integrowaniu zabudowy z ukształtowaniem terenu. Wspólne było wytyczanie 
kwartałów zwartej i intensywnej zabudowy, urządzanie regularnych, wyrazistych traktów 
komunikacyjnych, a także stopniowo krystalizujące się kształtowanie przestrzeni publicznych. 
Nadawanie świątyniom i pałacom rangi dominanty kompozycyjnej, a także staranne 
urządzenie zgeometryzowanego otoczenia budowli monumentalnych prowadziło do 
formowania urbanistycznego „modułu”, wzmacniającego efekty ładu planistycznego. 
Powtarzało się też, od miast najdawniejszych, zamykanie ich terytoriów kordonem masywnych 
murów, a także wykorzystywanie elementów topograficznych dla celów obronności. 

Ryc. 265, 266, 267, 268. Strefy archeologiczne przykładowych miast starożytnych z widocznym w ich układzie 
kompozycyjnym rygorem geometrycznym i ortogonalnością rozplanowania. Od lewej: miasto Ur (Mezopotamia); 
osada  Deir el-Medina (Egipt); osada w Segesta (grecka Sycylia), zdjęcie lotnicze; ślady archeologiczne miejskiej 

zabudowy greckiej w Segesta (Sycylia). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Ludy greckie kształtujące początki własnej, rozwiniętej kultury, w bezpośredni sposób 
korzystały z doświadczeń egejskich. Przyjmuje się, że na wyspach i w najbliższym sąsiedztwie 
Morza Egejskiego, w tym na Krecie, aktywność urbanistyczna sięgała 2 tys. lat przed Chr., 
rozkwitając kilka stuleci później w ramach kultury Mykeńskiej także na Peloponezie, (por. 
rozdz. IV.5., s. 143 nn). Kreteńskie i Mykeńskie dokonania architektury pałacowej (rozdz. IV.5., 
s. 144 nn) i budowania struktur osadniczych (rozdz. IV.5., s. 148, ryc. 307, 308), można uznać 
za podwaliny i archetyp urbanistycznych dzieł Hellady. 

Ryc. 269, 270, 271. Troja homerowska. Od lewej: widok na dzisiejszą strefę archeologiczną; plan Troi z 
oznaczonymi dziewięcioma warstwami historycznymi; wizualizacja Troi homerowskiej (próba rekonstrukcji). 

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Symbolem („ikoną”) tych pradawnych dokonań w zakresie konstruowania logicznie 
przemyślanego organizmu  miejskiego, ale także świadkiem bohaterstwa i patriotyzmu 
mieszkańców, stała się Troja. Znana była w nowożytnej Europie z mitologii greckiej i z 
poetyckich opisów zawartych w homerowskiej I(i)liadzie, częściowo także w Odysei. Ślady 
terenowe tej tajemniczej dotychczas struktury odkryli w końcu XIX wieku, w ramach szeroko 
zakrojonych prac archeologicznych: Heinrich Schliemann i współpracujący z nim  Wilhelm 
Dörpfeld (por. rozdz. IV.5., s. 148 n). Łącznie odsłonięto 9 warstw kulturowych, stanowiących 
klasyczne świadectwo charakterystycznego mechanizmu urbanistycznego, masowo 
występującego w następnych epokach historii Europy, polegającego na permanentnych 
przebudowach wprowadzanych do początkowego układu miejskiego. Mechanizm taki bywa 
nazywany „ciągłością osadniczą”. Nowsze badania archeologiczne wykazały istnienie 12 
warstw kulturowych występujących na obszarze Troi, ze wskazaniem warstwy siódmej jako tej 
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związanej najprawdopodobniej z wojną trojańską. Skrótowo powiedzieć można, że ślady 
zabudowy najgłębiej położone stanowią relikty najstarszej osady (pocz. 3 tysiąclecia przed 
Chr.), typu raczej wiejskiego. Na niej, ok. 2000 przed Chr. wzniesiono miasto warowne, 
zniszczone wkrótce pożarem. Troję właściwą (homerowską) poprzedziły jeszcze trzy osady. 
W 334 przed Chr. Aleksander Macedoński wzniósł miasto ósme, które w I w. po Chr. 
przebudowali Rzymianie nadając mu kształt okazały, ze świątyniami, teatrami, akweduktami. 
Całkowity upadek miasta nastąpił prawdopodobnie ok. IV wieku. Strefa archeologiczna Troi w 
1998 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ryc. 272, 273, 274. Strefa archeologiczna Troi (dzisiejsza Turcja, wzgórze Hisarlik, nad rzeką Skamander). 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Dla podkreślenia przed greckich, tj. minojsko-mykeńskich (egejskich) tendencji 

urbanistycznych zatrzymajmy się jeszcze przy rozwiązaniach kompozycyjnych 
zastosowanych w Tirynsie, usytuowanym w pobliżu Myken. Przyjmuje się, że najstarsza 
osada rozwijała się tutaj już w trzecim tysiącleciu przed Chr. W okresie XIV – XIII w. przed Chr. 
Achajowie wznieśli tu swoją twierdzę zespoloną integralnie z wyniosłym wzgórzem, na 
obszarze o wymiarach 300 m x 80 m. Zabudowę, mocno zgeometryzowaną, z okazałym 
pałacem i licznymi domostwami, a także ze świątynią, otoczono potężnymi murami z 
„bastionami” i bramami, wszystko o wysokości dochodzącej do 8 metrów i o szerokości około 
17 metrów. Warownia posiadała również własny dostęp do wody (studnie). Podobnie jak w 
Troi, także i tutaj intensywne prace archeologiczne prowadzili Schliemann i Dörpfeld, które 
wiele lat później, w 1963 roku wznowione zostały przez badaczy greckich. 

Ryc. 275, 276, 277, 278. Osada – cytadela w Tirynsie (Peloponez). Od lewej: plan pałacu; kompleks pałacowy z 
otaczającą go zabudową; strefa archeologiczna, zdjęcie lotnicze; rekonstrukcja zabudowy osady – cytadeli. 

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 
 

ROZKWIT URBANISTYKI GRECKIEJ 
 

Intensywniejszy, prawdziwie wysoki rozwój greckiej urbanistyki nastąpił w okresie około 
VIII - VII w. przed Chr. Powstawały wtedy ośrodki miejskie często rozbudowywane na bazie 
osad wcześniejszych (minojsko-mykeńskich), aby osiągać kulminację form perfekcyjnych od 
2 poł. V w. przed Chr., z ich kontynuacją  i najpełniejszym rozkwitem w ciągu całego IV w. 
przed Chr. i później. Ostatecznie w cywilizacji greckiej ukształtowano miasta stanowiące 
fascynujące, materialne odzwierciedlenie możliwości kulturowych i twórczego geniuszu. 
Stawały się one, jak wspomina Leonardo Benevolo (Miasto w dziejach Europy, 1995, s. 16 nn) 
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godną wspólnotą ludzką, ze wszystkim, co jest do życia potrzebne, gdzie panują wyważone 
stosunki z wsią, a sytuacja wewnętrzna jest klarowna i w pełni kontrolowana. (…)  Miasto 
greckie (…) stanowi zatem harmonijny krajobraz, składający się z nawzajem widzialnych i 
wymiernych części, różniących się  jednak funkcją i ważnością. Budowle i obiekty publiczne, 
których jest zdecydowanie więcej niż prywatnych, nadają miastu charakter doskonały i 
uporządkowany, wywodzący się wprost z Arystotelesowskiej definicji (…dotyczącej „progu” 10 
tys. mieszkańców związanego z funkcjonowaniem zgromadzeń demokratycznych…). Portyki 
z kolumnadami otaczającymi świątynie i inne monumentalne budowle stwarzają wrażenie 
stopniowego przejścia od przestrzeni wewnętrznych do wspólnej przestrzeni zewnętrznej. 
Architektura potrafi nadać jednolitą formę i majestat całemu środowisku zamieszkanemu przez 
człowieka. 

Mówiąc inaczej charakterystyczne w koncepcjach greckich stało się wszechstronne 
kompozycyjne opanowanie różnorodnych części, elementów i czynników organizmu 
miejskiego. Dojrzałość konstrukcji funkcjonalnej oraz technicznej splatała się z mistrzostwem 
formy i walorów estetycznych. Istotnym czynnikiem kształtowania ośrodków miejskich 
pozostawały koncepcje polityczne „miast–państw” przekładające się na mocno rozbudowane 
programy funkcjonale. Te z kolei decydowały o ostatecznym ich kształcie w „trzecim 
wymiarze”, o uzyskiwanych charakterystycznych postaciach krajobrazu miejskiego.  Wolne 
„miasto-państwo” stało się typową dla greckiej starożytności formą państwowości. 
Przypomnijmy, że ten organizm polityczny pojawił się już w Mezopotamii w okresie kultur 
URUK i Dżemdet Nasr. Greckie „miasto-państwo” nazywane „polis” posiadało własną, 
niezależną administrację, sądy, kulturę, obyczaje. Teoretyczne podstawy takiego organizmu 
politycznego sprecyzował Hippodamos, autor traktatu o kształtowaniu „polis”. Hippodamos, 
ur. ok 510 przed Chr. w Milecie, zm. po 443 przed Chr., rozpowszechnił zasady regularnej, 
ortogonalnej urbanistyki, zwanej hippodamejską. Był również matematykiem i filozofem 
(sofistą). Wśród głównych „miast-państw” greckich wymieniane są: Delfy, Teby, Maraton, 
Ateny, Mykeny, Olimpia, Sparta, Knossos, Troja, Pergamon, Smyrna, Efez, Milet, Halikarnos. 

 Ryc. 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287. Schematyczne, uproszczone zestawienie 
charakterystycznych, istotnych elementów kompozycji miast greckich. Od lewej u góry: typowe rozplanowanie; 

osadzenie w skomplikowanym ukształtowaniu terenu; kompozycja „wnętrza” miejskiego – agory; akropol (miasto 
górne). Od lewej na dole: ranga architektury świątynnej; nasycenie obiektami publicznymi [tu: boule(u)terion]; 
schemat typowego domu mieszkalnego; postać kompozycyjna krajobrazu miasta; świątynie jako dominanty i 

znaki w panoramach  miast. Opr. A. Mitkowska, na ilustracjach skopiowanych z INTERNETU. Schemat 
rozplanowania (ryc. 279), [za:] Tołwiński, op. cit., s. 21, ryc. 2 

 
W rozmaitości miast uzyskujących każdorazowo wyrazistą, indywidualną postać 

kompozycyjną, zarysowały się konsekwentnie stosowane ich cechy wspólne. Greckie systemy 
urbanistyczne definiować powinniśmy więc wedle ich szczególnie charakterystycznych 
elementów, schematycznie zestawionych powyżej, na ryc. 279 – 287. Są to: 1. rozplanowanie; 
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2. integralne (organiczne) zespolenie ze skomplikowanym ukształtowaniem terenu; 3. 
kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym placów miejskich (agora grecka); 4. budowanie 
miasta górnego w postaci akropolu zdominowanego gmachami sakralnymi; 5. uzyskiwanie 
wysokiej klasy efektów estetycznych jakością świątyń, stanowiących stały element programu 
funkcjonalnego;  6. wprowadzanie bogatego programu użytkowego z licznymi obiektami 
publicznymi, takimi jak: teatry, stadiony, gymnazjony, boule(u)teriony (tj. miejsca posiedzeń 
senatu miejskiego); 7. specyficznego typu domów mieszkalnych, zwróconych do 
wewnętrznego perystylu, a wypełniających kwartały zabudowy; 8. jednorodności i piękna 
komponowania krajobrazu miejskiego; 9. kształtowania wyrazistych panoram z sakralnymi 
dominantami i znakami krajobrazowymi.     

Nieco bliższe omówienie niektórych spośród wymienionych tu elementów, oraz 
wskazanie jeszcze bardziej szczegółowych poczynań kompozycyjnych, splecione zostanie z 
odniesieniami do kilku wybranych przykładów takich m.in. jak: Milet, Pireus, Aleksandria 
(Egipt), Pompeje, grecki Neapol. Głównie skupimy się jednak na rozwiązaniach 
zastosowanych w Priene jako kompozycji szczególnie wyrazistej, kompletnej i perfekcyjnej. I 
tak w Priene mamy do czynienia z układem urbanistycznym z okresu rozkwitu budowy miast 
greckich. Początki osady sięgały czasów legendarnych, wiązano je z mitologią grecką. W V 
wieku  przed Chr. nękane niepokojami wojennymi, w IV w. przed Chr. miasto przejęte zostało 
przez Aleksandra Macedońskiego i z jego inicjatywy całkowicie przebudowane. Usytuowane 
u ujścia rzeki Meander należy do grupy miast „jońskich”.   

Ryc. 288, 289, 290, 291. Priene w czasach Aleksandra Macedońskiego (rekonstrukcje). Od lewej: układ 
urbanistyczny części centralnej miasta z agorą; struktura zabudowy miejskiej wpisana w ukształtowanie terenu  
i otoczona ciągiem murów obronnych; schemat wkreślenia całości układu w górskie ukształtowanie terenu, z 

wyodrębnionymi częściami miasta dolnego, górnego i akropolu; zintegrowanie geometrycznego układu 
szachownicowego w skomplikowaną lokalną topografię. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 292, 293, 294, 295, 296. Charakterystyczne przykłady rozplanowania miast greckich. Od lewej u góry: 
schemat planistyczny miasta Priene; układ planistyczny Miletu z zaznaczeniem przestrzeni publicznych;  
rozplanowanie Pireusu. Z lewej na dole: plan Priene  z podkreśleniem krzyżowej kanwy planistycznej i 

usytuowania placów miejskich; z prawej na dole: schemat planistyczny Aleksandrii greckiej (Egipt). Planiki 
skopiowane z INTERNETU (z podkreśleniami autorki)  
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Zrealizowano tu koncepcje Hippodamosa przyjmując układ planistyczny rygorystycznie 
zgeometryzowany, „szachownicowy”, wpisany w skomplikowane ukształtowanie terenu (ryc. 
279, 288 – 291, 292, 295). Na przecięciu dwóch prostopadłych osi głównych powstał, w 
centrum miasta położony plac publiczny (agora) oraz  szeroka „promenada” wytyczona na 
kierunku wschód – zachód. Rozbudowany system ulic miejskich o szerokości od 5 – 8 m 
określał kwartały zabudowy mieszkaniowej, wypełnione kameralnymi domostwami z 
wewnętrznymi, prywatnymi dziedzińcami (perystylami). Siatkę ulic stanowiącą system 
komunikacyjny pomyślano tak, że te na kierunku wschód –zachód biegły po terenie poziomym, 
pozwalając na użytkowanie ich dla ruchu kołowego. Ulice kierunku północ – południe 
wyposażono w „malownicze” ciągi schodów terenowych wprowadzonych dla pokonywania 
różnic terenowych. Podobne rozplanowanie, każdorazowo indywidualnie dostosowane do 
konkretnej sytuacji topograficznej, stosowano w wielu innych miastach (por. ryc.  293, 294, 
296). 

Całość zabudowy rozlokowano na stromym stoku górskim, z wyodrębnieniem 
wyraziście ryzujących się trzech tarasów terenowych. Generalnie utrzymano koncepcje 
podziału struktury urbanistycznej na miasto dolne i miasto górne (tu dwu tarasowe). Rangę 
Akropolu zyskał skalisty masyw piętrzący się nad miastem właściwym, na którym w tym 
konkretnym przypadku zabrakło monumentalnych budowli. Terytorium całego układu 
przestrzennego (wraz z Akropolem, por. ryc. 297) otoczono murem obronnym z bramami, 
przebiegającym linią organiczną, nieregularną, zgodną z topografią, odbiegającą od 
ortogonalnego rygoru siatki ulic (kanwy planistycznej). 

Ryc. 297, 298. Struktura urbanistyczna Prienie (rekonstrukcje). Z lewej: zintegrowanie zabudowy ze 
skomplikowanym ukształtowaniem terenu. Z prawej: strefy zabudowy zwartej ze wskazaniem najważniejszych 

obiektów publicznych. Ilustracje skopiowane z INTERNETU (z podkreśleniami autorki) 

Ryc. 299, 300, 301, 302. Komponowane „wnętrza” miast greckich - rozplanowanie. Od lewej: agora w Priene, 
wizualizacja (u góry) i rozplanowanie (na dole); akropol w Eleuzis; Ateny, kształt agory z okresu rzymskiego; 

agora w Olimpii. Rysunki skopiowane z INTERNETU 
 
Na szczególną uwagę zasługuje mistrzowskie kształtowanie przestrzeni publicznych 

(agora, inne place, promenady, ulice) jako „wnętrz” krajobrazu miejskiego. Znaczący udział w 
uzyskaniu ich harmonijnych, pełnych wartości artystycznych postaci miały liczne 
monumentalne obiekty, takie jak: świątynia Ateny, świątynia Zeusa, teatr z gymnazjonem, 
sanktuarium Demeter, gimnazjon dolny i stadion. Krajobraz miasta stał się więc wypadkową 
sekwencji „wnętrz” (przestrzeni publicznych) ramowanych kolumnadami świątyń i innych 
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budowli. Opisana tu zasadę konsekwentnie realizowano w wielu miastach greckich, zarówno 
w odniesieniu do placów miejskich (agory) jak i przestrzeni publicznych związanych z 
zabudową akropoli (ryc. 299 – 302). Przyjmuje się, że w okresie hellenistycznym miasto Priene 
mogło liczyć nawet do 20 000 mieszkańców. Obecnie w strefie archeologicznej Priene 
odsłonięte są znakomicie zachowane fragmenty teatru z jego wyposażeniem, boule(u)terionu, 
oraz kolumnady świątyni Ateny.  

Wśród 12 miast „jońskich” szczególną pozycję zajmuje Milet jako pierwsze miasto, 
wśród odbudowywanych z perskich zniszczeń wojennych (494 przed Chr.), w którym 
zastosowano zasady urbanistyki hippodamejskiej (hippodamesowej). Kompleks miejski zajął 
północną część półwyspu głęboko sięgającego w zatokę morską. Początki osady wiązane są 
z kulturą Kreteńską i datowane na ok. 1400 przed Chr. Miasto nowe budowane od 479 przed 
Chr., realizując nowatorskie koncepcje urbanistyczne stało się równocześnie obiektem 
oryginalnym, wyjątkowym (ryc. 293). Rozwijało się wokół portu, który zyskał wiodącą rolę 
funkcjonalną i kompozycyjną. Konsekwentnie realizując rozplanowanie „szachownicowe”, 
wkreślone w przybliżeniu w kierunki północ – południe i wschód – zachód, zajęło obszar 
większy niż w wielu innych miastach, tj. o wymiarach 1000 m x 1700 m. Zyskało kształt 
dwudzielny: części portowej i miasta głównego, zespolonych rejonem agory większej, świątyni 
i drugiej agory. W części południowo-zachodniej wyniosłe wzgórze stało się akropolem 
miejskim. Mistrzowsko wykorzystano zastaną sytuację terenową, tworzącą walor naturalnej 
obronności wynikającej z trójstronnego otoczenia kompleksu wodami morskimi. Kordon murów 
obronnych wzniesiono  więc tylko na południowym krańcu zabudowy. Pomiędzy murami a 
Akropolem zyskano tereny stanowiące rezerwę terytorialną dla dalszego rozwoju miasta. 
Współcześnie szczególnie cenną strefę archeologiczną stanowią ślady terenowe starożytnych 
zabudowań portowych. 

Ryc. 303, 304, 305, 306. „Jońskie” miasto Milet. Od lewej: położenie geograficzne (kolor żółty); schematy 
rozplanowania z istotnymi częściami struktury urbanistycznej (ryc. 304, 305); makieta rekonstrukcyjna kompozycji 

strefy portowej, stan ok. 200 roku po Chr. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 307, 308, 309, 310, 311. Strefa archeologiczna Miletu z reliktami zabudowy portowej i teatru (ryc. 308). 
Fotografie i schemat planistyczny (ryc. 311) skopiowane z INTERNETU 

 
Do grupy miast portowych należy m.in. także Pireus (por. ryc. 294) usytuowany w 

regionie Attyka, w pobliżu Aten. Należał on do grupy miast odbudowywanych ze zniszczeń 
perskich. Wedle przekazów Arystotelesa budowę miasta powierzono samemu 
Hippodamosowi. W rozplanowaniu miasta wykorzystano istniejące warunki terenowe i 
krajobrazowo atrakcyjne położenie pomiędzy trzema naturalnymi zatokami: Pireus, Zea i 
Munychia. Rygorystyczny plan „szachownicowy” wkreślono organicznie w mocno 
rozrzeźbioną linię brzegową. Późniejsze przebudowy Pireusu i jego współczesna zabudowa 
całkowicie zniszczyły grecki układ planistyczny w tak dalekim stopniu, że podejmowane próby 
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ustalenia precyzyjnego rozplanowania z V w. przed Chr. ciągle pozostawiają wiele wątpliwości. 
Pewnym wydaje się zastosowanie systemu ulic prostopadłych do siebie.  

Ryc. 312, 313, 314, 315. Pireus, miasto portowe. Od lewej: położenie, i kontakty z Kretą; dzisiejszy fragment 
strefy portowej; schemat zabudowy miasta z V w. przed Chr. Ilustracje skopiowane z I NTERNETU 

 
Wielkie zasługi dla rozwoju hippodamejskiej urbanistyki greckiej miał sam Aleksander 

Macedoński (Wielki). Przyjmując, jako uczeń Arystotelesa, wyższość greckiej polis nad 
lokalnymi, tradycyjnymi osadami regionów wchłoniętych przez Imperium, z wielkim 
rozmachem prowadził działalność budowlaną. Miała ona nadać krajom podbitym nowe, 
macedońskie oblicze (por. rozdz. III.2, s. 79, ryc. 71). Powstało co najmniej 60 ośrodków 
miejskich, wśród których trzynastu nadano nazwę Aleksandria. W tych największym 
osiągnięciem urbanistycznym stała się Aleksandria położona w delcie Nilu, nad Morzem 
Śródziemnych, na północnych krańcach Egiptu. Założona w 331 przed Chr., zbudowana 
została wedle planów D(e)inokratesa z Rodos (por. ryc. 296). Przez połączenie pobliskiej, 
morskiej wyspy Pharus z lądem utworzono dwa współpracujące ze sobą porty: „Wielki” i 
„Eunostos”. Dla miasta zastosowano charakterystyczny model „szachownicowy” z siatką 
równoległych i prostopadłych ulic. Po stronie zachodnie powstała wielka agora, a strukturę 
zabudowy nasycono ważnymi budowlami i obiektami publicznymi takimi jak: pałac królewski, 
teatr, świątynie, biblioteka, stadion. Ulica główna o szerokości 33 metrów  stanowiła trasę 
procesyjną. Wydaje się, że w Aleksandrii zarysowały się pewne tendencje do poszanowania 
miejscowych, egipskich tradycji. Przykładowo, dwie główne bramy miejskie nazwano: 
„Słoneczną” oraz „Księżycową”, zapewne za poradą kapłanów egipskich. 

Ryc. 316, 317, 318, 319. Aleksandria w Egipcie. Od lewej: schemat planistyczny miasta z IV w. przed Chr. z 
przyległymi portami; „szachownicowy”, ortogonalny układ planistyczny z 331 roku przed Chr.; rejestr 

archeologiczny greckiego miasta w egipskiej Aleksandrii z 1865 roku; widok na centrum współczesnego miasta 
portowego. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
W przeglądzie wybranych przykładów dojrzalej urbanistyki greckiej zatrzymajmy się 

jeszcze na południowych terytoriach dzisiejszych Włoch, gdzie na Sycylii i m.in. w regionach 
Kampanii i Calabrii, w ramach „Wielkiej Grecji” zachowały się świadectwa oryginalnych 
greckich miast. Te, stopniowo, poczynając już od III w. przed Chr., przebudowywane były przez 
Rzymian, tworząc struktury urbanistyczne klasyfikowane dziś jako grecko-rzymskie. 
Przykładowo w Selinuncie, na wcześniejszej osadzie założono miasto greckie, z wyrazistą 
krzyżową kanwą planistyczną. Kwartały zabudowy mieszkaniowej otaczały Akropol wysunięty 
w kierunku dwóch, nieistniejących dziś portów. Obecnie urządzona jest tu strefa 
archeologiczna, z kolumnadą zrujnowanej świątyni oraz z wyraźnymi śladami 
zgeometryzowanej zabudowy miejskiej (ryc. 320, 321). W regionie Kampanii, w pobliżu 
Neapolu, słynna strefa archeologiczna rzymskich Pompei, kryje w sobie ślady miasta 
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wzniesionego tu w ramach „wielkiej kolonizacji” greckiej. W południowej części obszaru 
osadniczego zarysowany jest układ osi prostopadłych, na przecięciu których rozmierzono plac 
miejski (agorę), później użytkowany przez Rzymian jako „forum” (ryc. 322).  

  Ryc. 320, 321, 322. Miasta greckie w południowych Włoszech. Od lewej: Selinunt na Sycylii, rozplanowanie;  
  strefa archeologiczna w Selinuncie; plan Pompejów (Kampania) z oznaczeniem obszaru miasta greckiego.  

  Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Na szczególną uwagę zasługują greckie początki Neapolu, stolicy regionu Kampanii. 
Miasto rozwijało się w ramach „Wielkiej Grecji” co najmniej od V w. przed Chr., a wedle 
niektórych badaczy nawet już od VIII w. przed Chr. Około IV – III w. przed Chr. zostało 
przekształcane w miasto rzymskie, w którym utrzymano charakterystyczne „szachownicowe” i 
ortogonalne rozplanowanie stosowane w urbanistyce greckiej. W nowożytności zyskiwało 
kolejno postać renesansową, a później barokową, ciągle z zachowaniem oryginalnej 
planistycznej kanwy kompozycyjnej. Widoczna jest ona dość wyraźnie również we 
współczesnym rozplanowaniu Neapolu, a w podziemiach wielu budowli centrum historycznego 
znajdują się, zabezpieczone przez archeologów, relikty starożytnej zabudowy greckiej. 

Ryc. 323, 324, 325, 326. Neapol (Kampania). Od lewej: kanwa planistyczna miasta greckiego; wizualizacja 
(rekonstrukcja) postaci miasta greckiego; centrum Neapolu „z lotu ptaka” z wyraźnie zarysowanym przebiegiem 
ulic wytyczonych na siatce planistycznej miasta greckiego; centrum Neapolu na współczesnym planie miasta. 

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Wśród wielu przykładów w pełni rozwiniętej urbanistyki lub struktur architektonicznych 
budujących kwartały specjalnej zabudowy o charakterze miejskim, wymieniane są m.in.: 
Ateny, Delfy, Olimpia, Assos, Pergamon, Milet, Efez, Smyrna, Kladzomenai, Teos, Fokaja, 
Kolofon, Erytraja, Chios, Herakleja, Priene, Notion, Pireus, Aleksandria. W koloniach greckich 
były to: Kyme, Parthenope (dzisiejszy Neapol), Sybaris, Kroton (Crotone), Poseidonia 
[P(a)estum], Lokroi (w Calabrii), Tarent, Syrakuzy, Akragas (Agrigento), Selinunt i inne. 

Ryc. 327, 328, 329. Dodatkowe przykłady charakterystycznego rozplanowania miast greckich. Od lewej: 
Demetriade (Tessalia, 192 przed Chr.); Knidos (zachodni brzeg Azji Mniejszej); strefa archeologiczna P(a)estum 
(Posejdonia)  na Sycylii ze świątyniami greckimi i osadą grecko-rzymską. Ryc. 328 [z:] Tadeusz Wróbel, Zarys 

historii budowy miast, 1971, s. 32, ryc. 18; pozostałe skopiowane z INTERNETU 
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6. Ranga dziedzictwa greckiego -  podsumowanie  
 

 W toku wywodów całego rozdziału V poświęconego dokonaniom starożytnych Greków 
wielokrotnie wskazywano na ich fundamentalne znaczenie dla rozwoju myśli kulturowej 
kolejnych epok świata Zachodniego (europejskiego), a nawet innych kontynentów. W tym 
miejscu, na tabl. II lapidarnie zestawiono więc główne obszary wpływów cywilizacyjnych, z 
chronologicznym zestawieniem stylów architektonicznych (epok artystycznych), w których 
wprost odwoływano się do  kanonów greckich. 

Tab. II. Trwałe osiągnięcia greckie, istotne dla kultury europejskiej (i światowej). Z lewej: lapidarne zestawienie 
greckich dokonań kulturowych (cywilizacyjnych). Z prawej: lista kultur i stylów architektonicznych, w których 

odwoływano się do wzorców (kanonów) Grecji starożytnej. Opr. A. Mitkowska 
 

Dla przyszłych pokoleń projektantów współczesnych obiektów architektonicznych, 
urbanistycznych i krajobrazowych szczególne znaczenie ma uzyskanie pełnego poznania i 
zrozumienia form greckich wprowadzanych do budowli architektonicznych w poszczególnych 
epokach stylowych. Te, w ujęciu przeglądowym zaprezentowano na tab. III.1. i III.2. Dla 
skonstruowania takiego zestawienia posłużono się wybranymi, konkretnymi przykładami 
architektury europejskie, z częstymi odniesieniami do przykładów polskich. Na każdej ilustracji 
podano nazwę stylu, określono konkretny przykład, ze wskazaniem wyrazistych elementów 
powtarzających wzorce greckie. Powszechnie wiadomo, że były one stosowane w 
architekturze wczesno chrześcijańskiej, romańskiej, renesansowej, barokowej, 
klasycystycznej i okresu historyzmu. W zaprezentowanym tu autorskim ujęciu wprowadzono 
również sytuacje stylowe mniej oczywiste, dotyczące rozwiniętego średniowiecza, a w nim 
stylu gotyckiego, oraz w nowożytności: rokoka, secesji, modernizmu, socrealizmu, 
postmodernizmu. Ostatecznie uzyskano obraz pełnej ciągłości tradycji greckich 
uwzględnianych we wszystkich stylach europejskich, aż do końca XX wieku. Podkreślmy, że 
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nawet współcześnie, w ramach postmodernizmu, w wielu nowych obiektach architektury 
monumentalnej pobrzmiewają nuty greckie (i rzymskie). 

Tab. III.1. Wzorce (motywy) greckie w architekturze europejskiej (i polskiej), od architektury wczesno 
chrześcijańskiej do baroku, na konkretnych przykładach: 1. Rawenna, wczesno chrześcijańska bazylika San 
Apollinare Nuovo, V/VI w.; 2. głowice, kolumny, tympanon romański (Wąchock, Strzelno, Strońsko, XIII w.);  

3. portal gotycki w Collegium Maius w Krakowie, XV w. (brak analogii greckich); 4. bazyliki średniowieczne, XIII w. 
(Padwa, S. Antonio; Asyż, bazylika św. Franciszka); 5. miasto średniowieczne organicznie zespolone z topografią 

i z górującym zamkiem („akropolem”), Caccamo, Sycylia; 6. renesansowy dziedziniec arkadowy na Wawelu  
w Krakowie (pocz. XVI w.); 7. manierystyczne detale kościoła św. Barbary w Krakowie; 8, 9. barokowe wnętrze 

kościoła św. Anny w Krakowie (2 poł. XVII w.). Fotografie 3, 6, 7, 8, 9, wyk. A. Mitkowska (2004); pozostałe 
skopiowane z INTERNETU. Opr. A. Mitkowska   

 
W bliższym odniesieniu do średniowiecza i stylu gotyckiego wyjaśnić należy, że choć 

w architekturze europejskiej wypracowano wtedy oryginalne systemy konstrukcyjne i 
specyficzne zdobnictwo, to jednak wpływy greckie, co najmniej pośrednio utrzymały się w 
budowlach tej epoki. Wśród tej kategorii działań twórczych trzeba zwrócić uwagę na 
konsekwentne stosowanie w obiektach sakralnych przestrzennego modelu bazylik wczesno 
chrześcijańskich, wprost osadzonych we wzorcach rzymskich, które z kolei kontynuowały 
doświadczenia greckie.  

Jeszcze wyraźniej modele (kanony) greckie występowały w strukturach 
urbanistycznych. Cechy miast średniowiecznych, osadzone w ideach urbanistyki 
hippodamejskiej, przejętej przez Rzymian i przekształconej w model castrum romanum, 
fundamentalne dla rozwoju miast średniowiecznej Europy, to: ład geometryczny, układy 
„szachownicowe” z placami publicznymi (rynkami) na przecięciu osi głównych, integralne 
zespolenie ze skomplikowanym ukształtowaniem terenu i wykorzystywanie zastanej sytuacji 
terenowej do celów obronnych, otaczanie obszaru zabudowy miejskiej kordonem murów 
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obronnych, a nade wszystko kształtowanie dominanty krajobrazowej monumentalnymi 
budowlami (zamek, świątynia) zlokalizowanymi na wzgórzu piętrzącym się ponad terenami 
zabudowy mieszkaniowej, co uznać można za formalne i symboliczne nawiązanie do 
„akropolu” greckiego. 

Tab. III.2. Wzorce (motywy) greckie w architekturze europejskiej (i polskiej), cd., od architektury rokowej do 
postmodernizmu, na konkretnych przykładach: 10. rokokowy kościół Trynitarzy w Krakowie (XVIII w.); 11. 

klasycystyczny Pałac Potockich w Krakowie, koniec XVIII w.; 12. klasycystyczny kapitol stanowy w Richmond, 
Wirginia, USA, koniec XVIII w.; 13. historyzujące pałace przy ul. Karmelickiej w Krakowie, XIX w.; 14. secesyjny 
Pawilon Sztuki w Krakowie, z „grecką metopą”, XIX/XX w.; 15. modernistyczny (historyzujący) gmach Akademii 

Górniczej w Krakowie, 1 pol. XX w.; 16. wnętrze budynku Sejmu w Warszawie (socrealizm), poł. XX w.; 17. 
Dzielnica „MDM” w Warszawie, socrealizm na wzorcach greckich, poł. XX w.; 18. postmodernistyczny „Sony 

Building” w Nowym Yorku, wnętrze, 2 poł. XX w.; 19. „Piazza d’Italia”, Nowy Orlean, 2 poł. XX w., postmodernizm. 
Fotografie 10, 11, 13, 14, wyk. A. Mitkowska (2004); pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU. Opr. A. 

Mitkowska 
 

Dodajmy także, iż myśląc kategoriami „architektury krajobrazu”, trzeba wśród licznych 
dokonań artystycznych Grecji starożytnej pamiętać o takich m.in., ciągle aktualnych, 
charakterystycznych postawach twórczych i dokonaniach jak: 1. poszanowanie miejsc i 
krajobrazów, tj. szacunek architekta dla środowiska i harmonijne z nim współdziałanie;   2. 
staranne uwzględnianie zastanej sytuacji, walorów i tradycji miejsca; 3. stałe poszukiwanie 
idealnej harmonii w wymiarze krajobrazowym; 4. budowanie ładu przestrzennego strukturami 
zgeometryzowanymi;  5. śmiałe wprowadzanie wielkich budowli w otoczenie o wybitnym 
pięknie natury; 6. uzyskiwanie efektu „znaku” w krajobrazie; 7. perfekcyjne integrowanie 
architektury i urbanistyki z krajobrazem, potęgowane wprowadzaniem precyzyjnych korekt 
złudzeń optycznych; 8. budowanie stref sacrum krajobrazowego; 9. kreowanie nastrojów magii 
miejsca; 10. perfekcyjność proporcji w architekturze, w urbanistyce, w rzeźbie; 11. 
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doskonałość technik wykonawczych, w tym rzeźbiarskich detali architektonicznych.  Analizując 
uzyskiwane efekty formalne krajobrazów Hellady, nazywanych dziś „kulturowymi”, w oparciu 
o greckie postawy twórcze, można powiedzieć, że projektowanie krajobrazów to 
„rzeźbienie” ich postaci, z zachowywaniem równowagi ekologicznej. 
 Kończąc przegląd ponadczasowych, uniwersalnych dokonań twórczych kultury 
greckiej, stwierdzić wypadnie, że choć fascynacja pięknem klasyki architektury starożytnych 
Greków trwa do dzisiaj, to przecież gusty estetyczne ulegają stałym  zmianom, podążając za 
mentalnością kolejnych pokoleń ludzkości. Kilkakrotnie już w przeszłości, m.in. w gotyku, 
secesji i modernizmie próbowano oderwać się od kanonów greckich. Jest jednak dokonanie 
niepodważalne, które nigdy nie utraci swej bezdyskusyjnej przydatności w procesach 
projektowania architektonicznego (i pochodnych). Chodzi tu o genialne w swej prostocie 
przyjęcie zasady złotego podziału odcinka. Wyliczalny matematycznie, wskazuje optymalne, 
perfekcyjne proporcje podziałów niesymetrycznych, gwarantujących harmonię formalną, a 
więc piękno przyjętych w ten sposób rozwiązań kompozycyjnych. 

Ryc. 330. Grecka zasada „złotego podziału” odcinka. Z lewej proporcje szerokości poszczególnych części 
Erechtejonu (od strony zachodniej) na Akropolu ateńskim. Fotografia skopiowana z INTERNETU 
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Rozdział VI 
 

TEORIA „WNĘTRZ” KRAJOBRAZOWYCH  
 
W ramach rozważań dotyczących osiągnięć urbanistyki greckiej (por. rozdz. V.5, od s. 

193 nn), mocno podkreślano, do perfekcji wtedy doprowadzone zamierzone kształtowanie ram 
formalnych („ścian”) przestrzeni publicznych, w tym placów miejskich (agor). I choć tego typu 
tendencje pojawiały się już w kulturach wcześniejszych, w tym w miastach Mezopotamii, 
Doliny Indusu i w Egipcie, to dopiero w Grecji postępowanie takie zyskało wybitną jakość 
estetyczną oraz rangę powtarzalności, kanonu stosowanego przez samych Greków, ale także 
powszechnie w epokach następnych. Stąd, w tym właśnie miejscu „podręcznika” następuje 
pochylenie się nad znaną współcześnie zasadą analizowania i projektowania  dzieł 
krajobrazowych z uwzględnieniem kategorii „wnętrz”. Zdaniem autorki, to ten fragment 
spójnych i kompleksowych, ciągle aktualnych, uniwersalnych, a nawet wizjonerskich metod 
Janusza Bogdanowskiego stanowić powinien fundament i motyw przewodni szeroko 
rozumianych działań krajobrazowych. I choć pozornie tak pomyślane rozważania dotyczą 
zasad elementarnych, to stwierdzić trzeba, iż teoria (i praktyka) „wnętrz” krajobrazowych bywa 
wśród specjalistów zapominana, pomijana z powodu jej niezrozumienia, a czasem nawet 
negowana jako błędna i nieprzydatna w warsztacie architekta krajobrazu. 

Tabl. I. Uproszczone zestawienie metodyki postępowania studialno-projektowego dla obiektów krajobrazowych, 
na bazie ustaleń J. Bogdanowskiego. Opr. A. Mitkowska 

 
Wydaje się jednak, iż stosowana rozumnie daje nieomal pewność odnotowania 

wszystkich istotnych dla konkretnego krajobrazu wątków, wskazując m.in. bezbłędnie zestaw 
specjalistów różnych dziedzin, którzy w ramach konkretnego obiektu będą niezbędni jako 
współpracujący przy jego badaniu i projektowaniu. Daje również szansę przyjęcia 
prawidłowych, co najmniej poprawnych rozwiązań formalno-kompozycyjnych w różnych 
działaniach kreacyjnych. Należy też z całym naciskiem podkreślić, że kulturowe (i 
przyrodnicze) dziedzictwo krajobrazowe obfituje w przykłady kompozycji realizujących zasadę 
uzyskania harmonii „wnętrz” i ich „sekwencji”. Zasada ta widoczna jest w wybitnych dziełach 
wszystkich epok stylowych i historycznych, co najmniej od starożytności (a nawet od neolitu), 
a występujących w różnych regionach świata. I nie ma tu istotniejszego znaczenia, że autorzy 
tych dzieł nie nazywali swych koncepcji i realizacji konstruowaniem „wnętrz” krajobrazowych 
(w tym urbanistycznych), gdyż faktycznie ten sposób myślenia twórczego stosowali w pełni, 
konsekwentnie i z powodzeniem. Dopiero w XX wieku, a w realiach polskich zwłaszcza po II 
wojnie światowej, zatracono, nieprzerwanie od najstarszych epok kulturowych utrzymującą się 
umiejętność budowania harmonijnych „wnętrz”, w tym w szczególności publicznych placów 
miejskich.  

 
1. Janusz Bogdanowski – autor teorii „wnętrz” krajobrazowych 

 
Niestrudzone działania na rzecz przypominania, starannego analizowania i opisywania 

tych fundamentalnych dla jakości estetycznej krajobrazów nurtów twórczych, prowadził w 2 
poł. XX w., związany z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej, profesor Janusz 
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Bogdanowski. Stał się on w swojej epoce klasykiem  teorii i wskazań praktycznych dla 
studialnego i projektowego warsztatu „architekta krajobrazu” pozostawiając następnym 
pokoleniom znaczący wkład w kształtowanie świadomości krajobrazowej w naszym kraju. 
Profesor Janusz Bogdanowski (1929 – 2003), rozwijał swą aktywność jako architekt i 
urbanista, architekt krajobrazu, znawca sztuki ogrodowej, „architektura militaris”, konserwator 
zabytków. Był założycielem Zakładu, a później Instytutu Architektury Krajobrazu w Politechnice 
Krakowskiej (na Wydziale Architektury). Uczeń profesorów: Tadeusza Tołwińskiego, Gerarda 
Ciołka, Zygmunta Nováka, oryginalnie rozbudowywał ich postawy i poglądy, wplatając w 
podejście architekta zagadnienia przyrodnicze, w tym osiągnięcia badawcze wybitnych 
krakowskich specjalistów: Walerego Goetla i Władysława Szafera. Zbiorcze zestawienie jego 
koncepcji zawarte zostało w monografii:  Janusz Bogdanowski, Kompozycja i planowanie w 
architekturze krajobrazu, Wydaw. Ossolineum, Wrocław 1976, później poszerzanej i 
uzupełnianej, w kolejnych jej wydaniach.  

Ryc. 1, 2, 3, 4. Profesor Janusz Bogdanowski. Od lewej: okładka monografii dotyczącej „architektury krajobrazu” 
(1976); fotografie Profesora – portrety (ryc. 2, 4) i zdjęcie z pracownikami Instytutu Architektury Krajobrazu 

Politechniki Krakowskiej z 1992 roku (ryc. 3), autorzy zdjęć nieznani  
 
Metody studialne i projektowe Janusza Bogdanowskiego objęły całą złożoność i 

szczególnie rozbudowaną interdyscyplinarność architektury krajobrazu w jej kompleksowym 
ujęciu. W tej różnorodności tematycznej, szczególnie ważne wydaje się obligatoryjne 
uwzględnianie tradycji miejsca (genius loci), a więc charakterystycznych, oryginalnych cech 
mikroregionu. To właśnie dobra kontynuacja tradycji daje zazwyczaj szansę rozwoju 
uwzględniającego przyszłościowe potrzeby mieszkańców żyjących w krajobrazach, których 
„postać” stanowi „funkcję” lokalnych tradycji (Bogdanowski, 1976, op. cit., s. 43). Nic ze swej 
aktualności nie tracą stosowane przez Profesora definicje krajobrazu i „obiektu” 
krajobrazowego, wedle autorki „podręcznika” rozumianego przez niego jako  wyodrębniony 
fragment terytorium, dla  którego przyjęto logiczne granice, który staje się przedmiotem  prac 
projektowych – projektowanym „obiektem”. 

Fundamentalne pozostaje także stwierdzenie Bogdanowskiego, że krajobraz jest 
„papierkiem lakmusowym” środowiska, wskazującym tendencje pozytywne i patologie 
występujące w gospodarowaniu terenami kraju (Bogdanowski, 1976, op. cit., s. 7 nn.), a co za 
tym idzie sygnalizującym złożoność form i mechanizmów przestrzennych (krajobrazowych). I 
choć faktyczne realizowanie tych skomplikowanych założeń wymaga specjalistycznych 
studiów, a często perfekcyjnego stosowania metod badawczych właściwych choćby np. 
uniwersyteckiej historii i historii sztuki, to na ogół w gronie dzisiejszych architektów krajobrazu 
jest uwzględniane, choć nie zawsze z pełnym powodzeniem. Wśród metod szczegółowych 
Bogdanowskiego, zazwyczaj mocno rozbudowywanych, a co za tym idzie stwarzających wiele 
trudności w ich stosowaniu, wymienić należy: określanie mechanizmów i historii (faz) przemian 
krajobrazowych; typologiczne segregowanie krajobrazów, kategorię tradycji miejsca (genius 
loci), wytyczanie obszarów ochrony (parków krajobrazowych) – kształtowania i rewaloryzacji 
krajobrazów, metodę jednostek architektoniczno-krajobrazowych. Niezbędne są również 
analizy studialne i koncepcje projektowe dla różnych typów krajobrazów i ich elementów, 
takich np. jak: drogi, woda, budowle historyczne, ochrona i kształtowanie panoram, diagnozy i 
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prognozy krajobrazowe, poszukiwania postaci krajobrazów przyszłościowych, koncepcje 
parków krajobrazowych (dzisiaj: kulturowych).  

Jedna z nich wydaje się szczególnie przydatna jako  łatwa w posługiwaniu się w jej 
fazie początkowej, a obejmująca w swej prostocie całokształt (jak już wspomniano) złożoności 
zjawisk występujących w konkretnym „obiekcie” krajobrazowym. Mowa tu o interesującej nas 
w tym fragmencie rozważań teorii „wnętrz” krajobrazowych. Podstawowe założenia tej teorii 
i proponowanych metod podał Bogdanowski, 1976, op. cit., s. 60 nn., w rozdziale pt. 
„Projektowanie – teoria wnętrz”. Zdaniem autorki „podręcznika”, także i dzisiaj niezbędne 
wydaje się nauczanie i propagowanie teorii „wnętrz” jako fundamentalnej dla poznawania i 
kształtowania konkretnych obszarów krajobrazowych. Wskazane są oczywiście dalsze, 
permanentne prace, zmierzające do uszczegółowiania tych metod i dostosowywania ich do 
postępujących stale przemian cywilizacyjnych.  

 
2. Podstawowe założenia teorii „wnętrz” krajobrazowych 

 

Wychodząc z założenia, że krajobrazy stanowią świadectwo, realny zapis charakteru 
aktywności człowieka na określonych obszarach i „papierek lakmusowy” pozytywnych lub 
negatywnych ingerencji w sytuacje zastane, należy pochylać się nad ich „postaciami” czyli nad 
warstwą formalną badanych „obiektów” pejzażowych. A faktyczny odbiór wizualny każdego 
krajobrazu odbywa się zazwyczaj z poziomu poruszającego się w nim człowieka i składa się z 
umownie wyodrębnianych „wnętrz”. Zawsze mamy więc do czynienia z przestrzeniami, które 
posiadają swe ograniczenia (ściany „wnętrza”), poza które nie mamy już wglądu w dalsze 
obszary. Aby odnotować mentalnie części odleglejsze, przechodzimy do „wnętrz” następnych, 
w ramach rozwijającej się „sekwencji wnętrz” (ryc. 13). Tak więc każdy krajobraz 
podświadomie postrzegany jest przez widza jako „wnętrze” i szerzej jako „sekwencja wnętrz”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabl. II. Założenia główne teorii „wnętrz” krajobrazowych. A. Schematy konstrukcji wnętrza architektonicznego  

 (u góry) i „wnętrza” krajobrazowego typu parkowego (na dole) ze wskazaniem charakterystycznych elementów:  
 a. płaszczyzna podstawy; b. ściana; c. sklepienie; d. bryła wolno stojąca. B. schemat „wnętrza” krajobrazowego  

„zielonego” (u góry); schemat „wnętrza” krajobrazu otwartego (na dole). C. panorama jako ściana ”wnętrza”   
krajobrazu otwartego: rysunek perspektywiczny (u góry) z podkreśleniem „widoku”; rysunek ortogonalny (na  
dole). D. typy „wnętrz” krajobrazowych wg kryterium struktury ściany: konkretne, obiektywne, subiektywne.  

Schematy A, B, C [z:] Bogdanowski, op. cit., s. 61, [tabl. XIII], ryc. 1, 2 (II.A.); s. 61, ryc. 3, 4 (II.B.); s. 63, [tabl. 
XIV], ryc. 1, 2 (II.C.), z podkreśleniami autorki. Schemat D., fotografie: górna skopiowana z INTERNETU; 

środkowa i dolna, fot. K. Hodor 
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Ta prosta zasada, przy uznaniu jej za „wspólny mianownik” wszelkich sytuacji 

terytorialnych, ze strony architekta krajobrazu wymaga konsekwentnego, logicznego procesu 
myślowego (intelektualnego). Rozumowanie kategorią „wnętrza” łatwiejsze jest w 
krajobrazach miejskich (często zgeometryzowanych), w niektórych obszarach zieleni 
komponowanej oraz w rejonach górskich. W krajobrazach otwartych, równinnych i „zielonych” 
(zazwyczaj organicznych) wymaga staranniejszego wyszukiwania charakterystycznych 
składowych „wnętrza” (por. ryc. 5 – 7).   

Ryc. 5, 6, 7. Przykłady „wnętrz” w różnych typach krajobrazu. Od lewej: „wnętrze” krajobrazu otwartego, Góra Św. 
Anny; „wnętrze” krajobrazu „zielonego”, Kalwaria Zebrzydowska; „wnętrze” krajobrazu miejskiego, Santa Croce 

del Sannio, Kampania (Włochy). Fot. A. Mitkowska, 2006 (ryc. 5, 6), 2009 (ryc. 7) 
 

Tak zarysowana swoista „gra” intelektualna polega na odnajdywaniu w krajobrazach 
analogii do wnętrz obiektów architektonicznych (budowlanych), tj. do wyszukiwania granic i 
innych elementów „wnętrz” w obszarach rozciągających się przed naszymi  oczami na 
„wolnym powietrzu”. Każde „wnętrze” krajobrazowe posiada więc swoje „ściany”, „płaszczyznę 
podstawy”, „sklepienie” i „elementy wolno stojące”. Dodać należy, że w ramach teorii „wnętrz” 
zaproponowana została przez Bogdanowskiego precyzyjna, specjalistyczna terminologia, 
stanowiąca język komunikacji w ramach rozważań krajobrazowych. Terminologia ta utrwalona 
kilkudziesięcioletnią praktyką studialną i projektową powinna pozostawać niezmienna, z 
możliwością jednak jej rozbudowywania, w ramach uszczegółowiania i poszerzania jej 
dotychczasowych ustaleń. 

Ryc. 8, 9, 10, 11. Niektóre elementy „wnętrz” krajobrazowych. Od lewej: zamknięcie perspektywiczne „wnętrza” 
miejskiego, Główne Miasto w Gdańsku; elementy wolno stojący we „wnętrzu” parkowym, kalwaria na Górze Św. 

Anny; ściana „wnętrza” parkowego zbudowana szpalerem drzew, kalwaria na Górze Św. Anny; płaszczyzna 
podstawy „wnętrza” miejskiego (nawierzchnia), Santa Croce del Sannio, Kampania (Włochy). Fot. A. Mitkowska, 

2006 (ryc. 8, 9, 10), 2009 (ryc. 11) 
 

I choć zaletą opisywanej metody jest jej prostota i nieskomplikowane założenia 

wstępne to równocześnie, w miarę drążenia złożoności wyodrębnionego dla celów studialnych 

i projektowych „wnętrza”, pojawiają się wątki indywidualne, charakterystyczne dla obiektu 

krajobrazowego. Te należy poddawać dalszym analizom z zastosowaniem innych, właściwych 

dla specyficznych uwarunkowań „wnętrza” metod szczegółowych. Przykładowo, określenie 

typu „wnętrza” determinuje zakresy badań profesjonalnych i współpracy interdyscyplinarnej. 

Wśród typów najczęściej pojawiających się w konkretnych sytuacjach krajobrazowych mamy 

do czynienia z takimi jak: „konkretne”, „obiektywne” lub „subiektywne” (por. tabl. II.D.); 

„miejskie”; „zielone”; oraz charakterystyczne dla krajobrazów: „otwartych”; „kulturowych”, 

„naturalnych”, „pierwotnych”; „wodnych”, „drogowych”, „ogrodowych”; „przemysłowych”, 
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rekreacyjnych”; „historycznych”, „współczesnych”; i bardziej szczegółowo w rozwarstwieniach 

stylowych: np. „średniowieczne”, „renesansowe”, „barokowe” itd. Szczegółowe zasady 

analizowania „wnętrz” dla różnych, specyficznych typów krajobrazów podał Bogdanowski, 

1976, op. cit., s. 86 nn (miasto zabytkowe), s. 115 nn (panoramy - jako ściany krajobrazów 

otwartych), s. 144 nn (woda), s. 160 (drogi), s. 193 nn (parki i ogrody) itd. 

Tabl. III. Przykładowe schematy kompozycyjne wybranych szczegółowych typów „wnętrz” krajobrazowych. Z 

lewej: „wnętrza” budowane taflami wody (morze, rzeka, jezioro). Z prawej: „wnętrza” traktów komunikacyjnych, 

ramowanych różnymi typami nasadzeń roślinności. Schematy [z:] Bogdanowski, op. cit., s. 146, tabl. XLVII  (z 

lewej); s. 163, tabl. LVI, ryc. 1, 2 (A, B, C); z podkreśleniami autorki 

Jak już wspominano, każde „wnętrze” przybiera charakter: konkretny, obiektywny lub 

subiektywny (por. s. 209, tabl. II.D.). Podział taki przyjmowany jest wedle uformowania jego 

„ścian”. Gdy są pełne lub posiadają prześwity dochodzące do 30% ich całej powierzchni, 

mówimy o wnętrzach konkretnych; przy prześwitach od 30% - 60% mamy do czynienia z 

wnętrzami obiektywnymi; przy prześwitach powyżej 60% całości ściany wnętrze określamy 

jako subiektywne. 

Ryc. 12, 13. Schematy kompozycyjne „wnętrz” krajobrazowych. Z lewej: rozróżnienie  na wnętrza konkretne, 

obiektywne, subiektywne. Z prawej: planistyczny schemat sekwencji „wnętrz” w krajobrazie miejskim. Ryc. 12 [z:] 

Bogdanowski, op. cit., s. 89, [tabl. XXII], ryc. 5, 6, 7. Ryc. 13 opr. autorka na makiecie skopiowanej z INTERNETU 

Przytoczone dotychczas przykłady rysunkowe stanowią wyraźne wskazanie, że w 

sensie „warsztatowym”, odwzorowań „wnętrz” krajobrazowych dokonujemy, stosownie do 

rozmaitych potrzeb w zakresie porozumiewania się z odbiorcą naszych prac oraz z 

charakterem badanego obiektu: rysunkowo (odręcznie lub z zastosowaniem grafiki 

komputerowej), a także fotograficznie. W ramach sposobów zaprezentowania analizowanego 
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„wnętrza”, konstruowane są odwzorowania: planistyczne; ortogonalne; perspektywiczne, 

aksonometryczne - wykonywane w technikach czarno-białych lub kolorowych.  

Ryc. 14, 15, 16. Przykłady odwzorowań „wnętrz” krajobrazowych. Z lewej i w środku: odwzorowania rysunkowe 

(schematy perspektywiczne), z elementami analiz studialnych. Z prawej: odwzorowania fotograficzne. Ryc. 14, 

15, [z:] Bogdanowski, op. cit., s. 179, [tabl. LXIII], ryc. A,B; s.181, [tabl. LXIV], ryc. A,B, z komentarzami autorki 

Fotografie (ryc. 16) skopiowane z INTERNETU 

W sensie merytorycznym, odwzorowania „wnętrz” badanych krajobrazów prowadzić 

należy z zachowaniem logicznego ciągu działań studialno-projektowych. Będą więc 

opracowywane ilustracje (szkice, rysunki, wizualizacje, fotografie) dotyczące: zasobu 

(inwentaryzacyjne); studialne (historyczne, przyrodnicze); analityczne (kompozycyjne, 

przyrodnicze); wartościowania zasobu; określania wytycznych dla strefowania i do rozwiązań 

projektowych; projektowe (koncepcyjne i realizacyjne). 

Ryc. 17, 18. Przykłady analiz kompozycyjnych naniesionych na schematy rysunkowe „wnętrz” krajobrazu 

miejskiego. Z lewej: podstawowe planistyczne typy „wnętrz” miejskich. Z prawej: analizy kompozycyjne „wnętrz” 

miasta z pocz. XX w. Ryc. 17, [z:] Bogdanowski, op. cit., s. 89, [tabl. XXII], ryc. 1, 2, 3. Ryc. 18, [z:] Bogdanowski, 

op. cit., s. 95, [tab. XXV], ryc. 1, 2, 3, 4, z podkreśleniami autorki 

W rozwinięciu powyższych uwag dodajmy, że pochylając się nad analizowanym 

„wnętrzem”, łatwo określimy jego „funkcje”, „formy” (cechy kompozycyjne) oraz „warstwę 

treściową” budującą jego „wartości niematerialne”. Dostrzeżemy też cechy specyficzne, 

regionalne, lokalny koloryt czyli „tradycję miejsca”. Tak uporządkowana wiedza pozwoli na 

prawidłowe „wartościowanie”, na określenie czy mamy do czynienia z krajobrazem 

„harmonijnym”, czy z krajobrazem „zdewastowanym”. W dalszej kolejności poszukiwać więc 
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będziemy mechanizmów gospodarowania przekładających się na „ład przestrzenny” 

(„harmonię, tj. piękno) lub na „dewastację” krajobrazu.  

Ryc. 19. Przykład naniesienia wartości krajobrazowych z opracowania planistycznego na studium widokowe 
Dobczyc (panorama miasta jako ściana „wnętrza” krajobrazu otwartego). Rysunek [z:] Bogdanowski, op. cit.,  

s. 55, [tabl. XII], ryc. 5 
 
Rozważania takie dadzą dobrą podstawę dla działań projektowych. Przyjęcie zasady 

stawiania koncepcji projektowych dla wyodrębnionych „wnętrz”, z założeniem uczytelniania i 
kontynuowania zastanych wartości, doprowadzi do uzyskania co najmniej „ładu 
przestrzennego” w projektowanym obiekcie krajobrazowym, a często, w przypadku 
utalentowanego plastycznie architekta krajobrazu stworzy kategorię „dzieła sztuki”. 

 Ryc. 20, 21, 22, 23. Przykłady harmonijnych „wnętrz” krajobrazowych. Od lewej: krajobrazy „zielone” (otwarte) na 

Warmii; krajobraz miejski Głównego Miasta w Gdańsku; krajobraz miasta belgijskiego. Ryc. 20, 21, 22, fot. A. 

Mitkowska, 2005; ryc. 23, fot. S. Mitkowski, 2006 

3. „Wnętrze” jako stały wątek historycznego krajobrazu miejskiego 
 
W uzupełnieniu rozważań podkreślających rangę teorii „wnętrz” w warsztacie 

studialnym i projektowym architekta krajobrazu, zatrzymajmy się na skrótowym przeglądzie 
znaczących przykładów osiągania w przeszłości jakości dzieła sztuki, właśnie poprzez 
„wnętrza”  budujące charakterystyczne postaci historycznych pejzaży kulturowych, głównie 
miejskich. Przeciwnicy teorii „wnętrz” podnoszą fakt, iż twórcy poszczególnych epok nigdy nie 
wspominali o konieczności komponowania „wnętrz”. Zdaniem autorki „podręcznika” (jak już 
wspominano), wybitni twórcy od czasów najdawniejszych intuicyjnie na tyle mocno wyczuwali 
rangę „wnętrz”, tj. zdeterminowanych formalnie przestrzeni, w których poruszał się człowiek, 
że nie widzieli w ogóle potrzeby deklarowania takiego podejścia projektowego, jako całkowicie 
oczywistego. Równocześnie wiele dzieł do dziś zachowanych świadczy po prostu o 
fundamentalnej randze „wnętrz” w kształtowaniu dawnych struktur osadniczych. 

Wystarczy pochylić się nad znanymi, docenionymi przez specjalistów (historyków 
sztuki, architektury i urbanistyki) przykładami, aby dostrzec w nich zasady kompozycyjne i 
elementy „wnętrz” wyodrębnione i zdefiniowane przez Janusza Bogdanowskiego. I tak, już w 
neolicie, w osadach mieszkalnych powstawały przestrzenie publiczne (place) otoczone 
ścianami prowizorycznych kubatur mieszkalnych. Także nekropolie i miejsca kultu operowały 
wyrazistymi „wnętrzami”. Przywołajmy przykładowo osadę Lepenski Vir nad Dunajem, 
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„słoneczny”, kamienny krąg w Stonehenge, układ planistyczny neolitycznego miasta 

Çatalhöyük w Anatolii (dzisiejsza Turcja), czy rozbudowaną strukturę urbanistyczną 
celtyckiego Mediolanu.  

Kultury starożytnej Mezopotamii i Egiptu osiągnęły mistrzostwo formalne i estetyczne 

w kształtowaniu „wnętrz” urbanistycznych, tak jak miało to miejsce w miastach: Ur, Nimrud, 

Niniwa, Babilon, czy w egipskim El-Amarna, z rozbudowaną zgeometryzowaną „sekwencją 

wnętrz”. Także na dalekim Wschodzie urządzano miasta z wyrazistymi przestrzeniami 

publicznymi („wnętrzami” ulicznymi i placowymi), m.in. w słynnym Mohendżo Daro w Dolinie 

Indusu. Szersze omówienia przytoczonych tu przykładów znalazły się już odpowiednio w 

rozdziałach: II, III, IV niniejszego „podręcznika”. 

Ryc. 24, 25, 26, 27. Przykłady formowania „wnętrz” w najstarszych osadach (miastach). Od lewej: struktura 
neolityczna w Anatolii; Mohendżo Daro; miasto Mezopotamii; miasto egipskie. Ilustracje skopiowane  

z INTERNETU 
  

Osiągnięciami szczególnie wybitnymi, do dziś stanowiącymi wzorce estetyczno-
kompozycyjne, pozostają dzieła urbanistyki antycznego świata Grecji i Rzymu. We wszystkich 
znanych miastach greckich, już od okresu wczesnego (Knossos, Troja), ale zwłaszcza od VIII 
- VII w. przed Chrystusem stopniowo powstawały kompleksy osadnicze nasycane starannie 
komponowanymi placami, obudowanymi najwyższej klasy artystycznej obiektami 
architektonicznymi. Były to, omawiane w rozdziale V, ośrodki miejskie takie jak: Pergamon, 
Milet, Prienne, grecka Aleksandria w Egipcie, czy we włoskiej dziś Kampanii: Pompeje i 
Herkulanum, a także sam Neapol - rozwijające się początkowo jako miasta „Wielkiej Grecji”.  

Ryc. 28, 29, 30, 31. „Wnętrza” urbanistyczne miast greckich i rzymskich ramowane monumentalnymi budowlami z 
kolumnadami. Z lewej: fragment centrum Priene z placami publicznymi; Pergamon (Akropol, fragment). Z prawej: 

rekonstrukcje Forum Romanum w Rzymie. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Te tradycje, splecione z geniuszem etruskim doprowadziły do osiągnięć kultury 

rzymskiej. Interesujące świadectwo urbanistyki etruskiej oglądać można w profesjonalnie 
urządzonej, udostępnionej do zwiedzania strefie archeologicznej we Fiesole pod Florencją, z 
wyraźnie zarysowaną w terenie „sekwencją wnętrz”. W samym mieście Rzym i w wielu innych 
miastach Imperium Rzymskiego powstawały, na ogół tylko w niektórych ważniejszych 
fragmentach, w pełni skończone, perfekcyjne, po prostu piękne ramy formalne przestrzeni 
publicznych, tak jak miało to miejsce np. w Forum Romanum, Forum Trajana, Forum Augusta, 
Forum Cezara, Forum Nerwy, Forum Wespazjana, czy w  kompleksach term rzymskich. 
„Wnętrza” placowe otaczano zwartą zabudową ważnych obiektów publicznych tworzących 
wyrazisty rytm kolumnadowy ścian, wśród których wyróżniano kubaturę dominującą, a także 
różne „akcenty”. Płaszczyzna podstawy zyskiwała starannie dobrane nawierzchnie. Wewnątrz 
placu sytuowano „elementy wolno stojące” w postaci rzeźb figuralnych, kolumn, pomników. 
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Formowano również powiązania widokowe z dalszymi częściami miasta i zamknięcia 
perspektywiczne ulic wyprowadzanych z „forum”. 

Ryc. 32, 33, 34, 35. Rzymskie „wnętrza” urbanistyczne. Od lewej: ulica w Pompejach rzymskich; kwartały 
zabudowy „miejskiej” z placami w ramach kompozycji parkowej willi Hadriana w Tivoli pod Rzymem (makieta 
muzealna); „forum” w Ostii rzymskiej (rekonstrukcja); wnętrze ulicy w Ostii rzymskiej. Fotografie skopiowane z 

INTERNETU 
 

Postępując dalej w historii, odnotować trzeba ulubione przez współczesnych turystów 
malownicze i urokliwe zaułki miast średniowiecznej Europy. Stanowią one perfekcyjne 
przykłady konstruowania „sekwencji wnętrz” urbanistycznych, na ogół jednorodnych 
materiałowo i kolorystycznie, wyraziście manifestujących lokalne upodobania estetyczne.  

Ryc. 36, 37, 38, 39, 40, 41. „Malownicze” krajobrazy miasteczka średniowiecznego w Abruzji (Italia, Santo 
Stefano di Sessanio). Miasteczko zniszczone trzęsieniem ziemi w dniu 6 kwietnia 2009 roku. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 

 
I choć przyjmuje się, że ich kształty kompozycyjne formowały się wtedy spontanicznie, 

to wynikały one jednak z konsekwentnego realizowania potrzeb funkcjonalnych, a także 
przyjętych regulacji prawnych. Odzwierciedlały także kunszt rzemiosła budowlanego i 
organicznie wpisywały się w miejscowe sytuacje topograficzne. Szczególnie główne place 
handlowo-publiczne (rynki) kształtowane były ze świadomym zmierzaniem do perfekcyjności 
kompozycyjnej (np. Rynek Główny w Krakowie). Zasady komponowania miast 
średniowiecznych z uwzględnieniem osiągniętych efektów estetycznych opisał, wspominany 
już w poprzednim rozdziale, Tadeusz Tołwiński, Urbanistyka, t. I: Budowa miasta w 
przeszłości, Warszawa 1934, s.  31 nn. 

Ryc. 42, 43, 44, 45, 46. Place miast średniowiecznych. Od lewej: Tivoli średniowieczne (Italia, Lacjum); San 
Gimignano (Italia, Toskania); Gromo (Italia, Lombardia); Kraków; Toruń. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Kulminację idealnie harmonijnych, a więc pięknych rozwiązań „wnętrz” 

urbanistycznych osiągnięto w renesansie włoskim. Place renesansowej Florencji i innych 
miast Toskanii, także Rzymu, Wenecji, Bolonii itd., nasycono specjalnie tworzonymi 
(zazwyczaj w strukturze miasta wcześniejszego – rzymskiego i średniowiecznego) placami 
miejskimi. Jakość estetyczna takich obiektów jak: Piazza Santissima Annunziata i Piazza della 
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Signoria we Florencji, Piazza Anfiteatro w Lucca, Piazza San Marco w Wenecji, Piazza del 
Santo w Padwie, Piazza del Campo w Sienie (ten założony na przełomie XIII/XIV w., uznawany 
za pierwszy plac renesansowy) - jest tak bezdyskusyjna, że odnotowywane są one w 
podręcznikach historii sztuki jako dzieła wybitne. Zresztą projektowane były (w całości, i w 
istotnych częściach składowych) zazwyczaj przez najznakomitszych twórców: architektów i 
rzeźbiarzy takich np. jak Brunelleschi, Donatello, Andrea del Verrocchio, Buontalenti, Alessi, 
Sansovino. Jako „elementy wolno stojące” w tych „wnętrzach” pojawiały się najwyższej klasy 
artystycznej rzeźby figuralne i pomniki konne. Np. na Piazza  della Signoria we Florencji 
ustawiono słynny posąg Dawida dłuta Michała Anioła. 

Ryc. 47, 48, 49, 50, 51. Renesansowe place („wnętrza” miejskie) Florencji. Od lewej: P-zza Signoria, ikonografia 
historyczna; P-zza Signoria, fragment z posągiem Dawida (kopia); P-zza Santa Croce, widok z XVII w.; P-zza 
Santissima Annunziata, ikonografia (XVII/XVIII w.); widok z P-zza S. Annunziata na kopułę katedry. Ilustracje 

skopiowane z INTERNETU 
 
Opisy placów renesansowych autorstwa Tołwińskiego pozostają niezrównane pod 

względem analizowania zasad projektowych i faktycznych efektów kompozycyjnych tej grupy 
krajobrazów miejskich. Wybrane place renesansowe prezentuje on w obszernym rozdziale 
swego dzieła (op. cit., s. 204 nn) zaznaczając, że:  Czynnik kompozycji (…) zaczyna tu tworzyć 
nową konwencję, pokrewną wielkim założeniom antycznym, greckim i rzymskim. Tworzy 
wewnątrz miasta plac o charakterze reprezentacyjnym, ześrodkowujący w sobie życie miasta, 
stanowiący jego ozdobę i chwałę (…). Kompozycja renesansowa tworzy od razu przestrzeń 
jednolitą, architektonicznie rozwiązaną. I choć nie używa terminu „wnętrze”, to faktycznie 
prezentuje dzieła renesansowej urbanistyki jako perfekcyjnie uformowane „wnętrza”, 
uwzględniające wszystkie części składowe i zasady ich zestawiania w jednorodną całość, tak 
jak określił je w swojej teorii „wnętrz” Janusz Bogdanowski.  

Ryc. 52, 53, 54, 55, 56. Piękno renesansowych placów miejskich budowane obiektami architektonicznymi  
i wprowadzaniem elementów rzeźbiarskich. Od lewej: dziedziniec wewnętrzny „Ospedale degli Innocenti” we 

Florencji; fragment fasady „Ospedale degli Innocenti” (ściana P-zza Santissima Annunziata we Florencji); „Loggia 
dei Lanzi” (fragment ściany P-zza Signoria we Florencji); jedna z rzeźb w  „Loggia dei Lanzi”, Florencja; „wnętrze” 

renesansowe w Pizie (Toskania). Ryc. 56, fot. K. Hodor, 2007; pozostałe skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 57, 58, 59, 60. Place renesansowe w strukturze istniejącej zabudowy miejskiej. Od lewej: P-zza Signoria, 
Florencja; P-zza Navona, Rzym; P-zza Anfiteatro, Lucca; Piazzetta przy P-zza San Marco, Wenecja. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
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Ryc. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Barokowe „scenografie” krajobrazów miejskich. Od lewej u góry: Watykan z 
Placem Św. Piotra; Plac i Schody Hiszpańskie w Rzymie; Piazza del Popolo w Rzymie; wystrój barokowy Piazza 

Navona w Rzymie. Od lewej na dole: Fontanna Trevi w Rzymie; Plac na Kapitolu w Rzymie; Piazza Mattei w 
Rzymie; rokokowy plac miejski w Palermo (Sycylia). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W miastach barokowych kontynuowano i twórczo rozbudowano osiągnięcia 

renesansowe. Place miejskie zyskiwały coraz wyraźniej charakter monumentalny. Jednorodną 
kompozycję ożywiano elementami rzeźbiarskimi bardzo ozdobnymi i dynamicznymi.  
Stosowano też z wielkim powodzeniem tzw. efekty iluzjonistyczne i scenograficzne 
wzbogacające atrakcyjność „wnętrz” miejskich, w tym placów i reprezentacyjnych ulic. W 
okresie klasycyzmu (2 poł. XVIII w., XIX w.)  „wnętrza” straciły lekkość renesansową i 
niespokojną finezję baroku, stale jednak tworzono „wnętrza” formalnie jednolite, wyraziste i 
mocno zdeterminowane proporcjonalnymi kształtami brył architektonicznych. 

Ryc. 69, 70, 71, 72. „Wnętrza” urbanistyczne ukształtowane architekturą klasycystyczną. Od lewej: fragment 

zabudowy miejskiej Paryża, 1802; plac wokół opery paryskiej z regulacją urbanistyczną Hausmanna, 1854 – 70; 

monumentalna zabudowa Londynu, 1825; klasycystyczna „ściana” wnętrza miejskiego w Londynie, British 

Museum, 1823 - 46. Fotografie [z:] Dawid Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001, s. 378, ryc. 

510; s. 389, ryc. 521; s. 396, ryc. 530; s. 398, ryc. 532 

4. „Wnętrza” ogrodowe i kilka uwag do „warsztatu”  
studialno-projektowego 

 
Równie fascynujące efekty kompozycyjne w zakresie budowania „wnętrz” 

krajobrazowych uzyskiwano w historycznych kompozycjach ogrodowych. Dzieła sztuki 
ogrodowej jako stanowiące wybitny nurt twórczej aktywności człowieka, występujący we 
wszystkich epokach i regionach kulturowych, omawiane są szczegółowo w odrębnym 
przedmiocie pt. „Historia sztuki ogrodowej”, prowadzonym przez pięć semestrów na kierunku 
„architektury krajobrazu” (dla II, III i IV roku), w Politechnice Krakowskiej. W tym miejscu 
zatrzymamy się jedynie na zasygnalizowaniu problematyki „wnętrz” występujących w tej 
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kategorii dzieł sztuki, z równoczesnym dopowiedzeniem kilku elementów „warsztatu” 
studialno-projektowego, wspólnego dla wszystkich typów i postaci (form) krajobrazowych. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że w obiektach ogrodowych odczytanie 
„wnętrz” i ich „sekwencji” nie zawsze jest tak oczywiste jak w przypadku struktur miejskich. 
Szczególnego znaczenia nabiera więc wyrobienie umiejętności dostrzegania (wyszukiwania) i 
wyodrębniania tych przestrzennych składowych całej kompozycji terytorialnej. Podobnie jak w 
sytuacjach krajobrazów miejskich tak i w ogrodach postępowanie to łatwiejsze jest w 
strukturach zgeometryzowanych, trudniejsze w układach swobodnych (organicznych). W tych 
ostatnich, własne sposoby ich „definiowania” przenosić możemy na, jeszcze najtrudniejsze do 
określenia,  „wnętrza” krajobrazów otwartych (najczęściej „zielonych”), subiektywnych.  

Ryc. 73, 74, 75, 76, 77. „Wnętrza” długie w krajobrazach włoskich miast historycznych. Schematy naniesione na 
konkretne sytuacje terenowe.  Ryc. 73, 77 (Neapol), fot. A. Mitkowska, 2009; ryc. 74 (Santa Croce del Sannio), 

fot. A. Mitkowska 2009; ryc. 75, 76 (Siena), fot. K. Hodor, 2007. Opr. autorka 
 

Ryc. 78, 79, 80, 81, 82. Schematycznie oznaczone „wnętrza” ogrodów geometrycznych. Od lewej: wirydarz San 
Lorenzo we Florencji; ogród przy Palazzo Pitti we Florencji (ikonografia); ogród dziedzińca Palazzo Medici Ricardi 

we Florencji; fragment ogrodu Villa Lante della Rovere w Bagnaia; ogrody Villa Gamberaia w Settignano pod 
Florencją. Fotografie skopiowane z INTERNETU. Opr. autorka 

 
W ogrodach typu swobodnego (krajobrazowego) „wnętrza” mają charakter 

nieregularny. Krawędzie płaszczyzny podstawy (narysy) przebiegają liniami „meandrującymi”, 
a w ścianach brak gładkich, nie zakrzywionych płaszczyzn, gdyż kształtowane są one 
swobodnie prowadzoną roślinnością. Przy staranniejszej analizie formalnej udaje się jednak 
wydobyć w nich przestrzenne, ideowe schematy geometryczne. 

Ryc. 83, 84, 85, 86, 87. Przykłady schematycznie oznaczonych „wnętrz” w ogrodach (parkach) swobodnych, 
krajobrazowych. Od lewej: Central Park na Manhattanie w Nowym Yorku; Park Skaryszewski w Warszawie; park 
rezydencjonalny w Galinach (Warmia); jezioro w płaszczyźnie podstawy „wnętrza’” parku w Galinach; fragment 
krajobrazowy ogrodów królewskich w Wilanowie. Fotografia ryc. 83 skopiowana z INTERNETU; ryc. 84, fot. A. 

Mitkowska, 2004; ryc. 85, 86, fot. A. Mitkowska, 2005; ryc. 87, fot. K. Hodor, 2006. Opr. autorka 
 

I choć zadanie wydaje się trudne, to właśnie w kompozycjach swobodnych 
geometryczne zdefiniowanie charakterystycznych „wnętrz” pomaga w uchwyceniu istotnych 
składowych kształtu ogrodu (parku) i odczytaniu przyjętych w przeszłości zasad estetycznego 
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kształtowania obiektu. Mając zdefiniowane schematy „wnętrz” łatwiej odczytujemy, zatarte 
często in situ (na miejscu), istotne ich składowe i przyjęte sposoby rozmieszczenia w terenie 
poszczególnych elementów formalnych. 

Ryc. 88, 89, 90, 91, 92. Schematy perspektywiczne swobodnych „wnętrz” ogrodowych ze wskazaniem tzw. 
punktów węzłowych (ogniskowych) przyciągających wzrok obserwatora, [z:] John Brookes, Il libro del giardino, 

„idealibri”, Milano 1988, s. 35, 239 
 

Często, właśnie na starannie wyodrębnionych „wnętrzach” badanego obiektu 
ogrodowego (krajobrazowego) wykonywane są pogłębione, szczegółowe analizy złożonych 
uwarunkowań, przemian historycznych, cech kompozycyjnych i potrzeb konserwatorskich 
oraz funkcjonalnych, z zastosowaniem metody JARK (jednostek architektoniczno-
krajobrazowych autorstwa J. Bogdanowskiego). Te prowadzą do ustalania wytycznych i do 
podejmowania decyzji projektowych. 

Ryc. 93, 94, 95, 96. Przykład skróconego studium zabytkowego ogrodu rezydencjonalnego w Kwasowie, plansze 
studialne. Od lewej: sytuacja; stan istniejący; analiza kompozycyjna; wytyczne projektowe, [z:] Anna Mitkowska  

(z zespołem), Model postępowania konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych… , OOZK, 
„Studia i Materiały, Ogrody” 2 (8), Warszawa 1994; po s. 56, Kwasów, plansze 1, 2, 4, 5 

Ryc. 97, 98, 99, 100. Studium i projekt rewaloryzacji (schematy graficzne) zabytkowego parku krajobrazowego w 
Bulowicach. Od lewej: 1. studium zieleni; 2. analiza kompozycyjna; 3. rekonstrukcja rozplanowania z poł. XIX w.;  

4. projekt rewaloryzacji. Schematy [z:] Bogdanowski, op. cit., s. 200 nn, [tabl. LXXII], ryc. 1, 2, 3, 4 
 

 W procesie projektowym wiodącej rangi nabierają poszukiwania formalnych rozwiązań 
w zakresie kształtowania odpowiednio skonstruowanych „wnętrz” i ich sekwencji. Powinny one 
budować zamierzony, zgodny z uwarunkowaniami historycznymi klimat (nastrój) dzieła 
ogrodowego. Zaleca się więc opracowywanie możliwie dużej ilości szkiców perspektywicznych 
pokazujących proponowane kształty poszczególnych „wnętrz”, ze wskazaniem koncepcji 
urządzenia płaszczyzn podstawy, charakteru ścian i proponowanych elementów wolno 
stojących. Konsekwentne przestrzenne następstwo (ciąg) starannie uformowanych „wnętrz” 
stworzy postać estetyczną całości ogrodu (obiektu krajobrazowego) w jego sekwencyjnym 
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układzie. Sama „sekwencja” na ogół łatwiejsza jest do odczytania w różnego typu ogrodach 
niż w strukturach miejskich, gdyż odpowiada w nich na podstawowe zadanie przypisywane 
ogrodom, tj. tworzenia scenerii dla wypoczynku, a zwłaszcza dla nieskrępowanych spacerów 
wśród zieleni itp. 

Ryc. 101, 102, 103, 104, 105. Przykładowe schematy planistyczne „sekwencji wnętrz” ogrodowych. Od lewej: 
koncepcja teoretyczna ogrodu kaligraficznego (J. Strumiłło); Park św. Jerzego w Lądku Zdroju; schemat 

rozplanowania ogrodów Villa Lante della Rovere; część krajobrazowa ogrodów pałacu Farnese w Caprarola; 
rozplanowanie ogrodów geometrycznych przy pałacu Farnese w Caprarola. Ryc. 102 opr. A. Mitkowska; 

pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU, z podkreśleniami autorki  

   Ryc. 106, 107, 108, 109, 110. Studialno-projektowe propozycje rewaloryzacyjnego kształtowania „wnętrz”  
   Parku Św. Jerzego w Lądku Zdroju oraz przyrodniczy charakter parku (ryc. 110). Szkice opracowała Grażyna   

   Schneider-Skalska (w konsultacji z Anną Mitkowską). Ryc. 110, fotografia skopiowana z INTERNETU 
 

 Od analizowania specyficznych, ogrodowych form kompozycyjnych, odznaczających 
się zazwyczaj dużym udziałem materiału roślinnego krok tylko do przeniesienia takich metod 
do badania postaci kompozycyjnych występujących w krajobrazach otwartych. Te, gdy 
związane są z terenami równinnymi, dają postać „wnętrza” sprowadzającego się do 
płaszczyzny podstawy ukształtowanej zazwyczaj rozłogami pół uprawnych. Przy prawidłowo 
prowadzonej gospodarce rolnej powstają barwne „mozaiki” upraw, budujące różnorodność i 
walor estetyczny pejzażu. A samo „wnętrze” rozciąga się po linię horyzontu, przyjmującą na 
siebie rolę umownej „ściany”, podobnie jak na morzu (por. tabl. III, s. 212). Sklepieniem staje 
się czasza „nieba”, zmienna kolorystycznie i nastrojowo w porach dnia i roku. 

 Ryc. 111, 112, 113, 114, 115. Przykłady „wnętrz” krajobrazów rolnych (otwartych, zielonych, subiektywnych),  
 na terenach równinnych, z pokazaniem jakości estetycznej płaszczyzny podstawy formowanej rozłogiem  

 pól uprawnych. Fotografie skopiowane z INTERNETU, z podkreśleniami autorki 
 
 Należy ponadto zwrócić uwagę na istotny, czysto utylitarny element równinnych 
krajobrazów rolnych, stosowany z powodzeniem już w cywilizacji rzymskiej, a polegający na 
świadomym wprowadzaniu wśród kultur rolnych, pasmowych zadrzewień ochronnych (przeciw 
wiatrowych). W naszym kraju szczególnie dużo tego typu zabiegów techniczno-estetycznych 
wprowadzano w majątkach ziemskich Wielkopolski w XIX w., m.in. staraniem Dezyderego 
Chłapowskiego. Szpalery nasadzeń drzew, rozmieszczane wśród monotonnych często upraw, 
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stanowiły element ożywiający postać krajobrazu produkcyjnego, tworząc równocześnie 
wyraziste podziały na mniejsze „wnętrza” pejzażowe.      

 Ryc. 116, 117, 118, 119, 120. Krajobrazy „zielone” z ciągami zadrzewień ochronnych, budujących ściany 
   „wnętrz”. Fotografie skopiowane z INTERNETU z podkreśleniami autorki 

 
5. Estetyczne konsekwencje ignorowania kategorii „wnętrz” miejskich 

  
Pomimo ponad 60 lat nauczania i stosowania teorii „wnętrz” krajobrazowych, ciągle 

jeszcze wielu środowiskom polskich projektantów, zwłaszcza architektów (jak już wspomniano 
we wstępie rozważań tego rozdziału) jest ona obca, nie znajduje więc zastosowania w ich 
pracach koncepcyjnych i w faktycznych realizacjach. Dla potwierdzenia tego poglądu, 
zatrzymajmy się przykładowo na centrum historycznym i dzisiejszej postaci krajobrazu 
miejskiego znanego ośrodka przemysłowo-mieszkalnego i turystycznego, jakim jest Bielsko-
Biała (Województwo Śląskie). Miasto znane jest obecnie jako prężny ośrodek przemysłowo-
handlowy, z dobrze rozbudowaną infrastrukturą komunikacyjną. W kategorii miast 
historycznych stanowi bardzo wartościowy (choć chyba nie doceniany) przykład złożonej 
struktury urbanistycznej, udokumentowanymi początkami osadniczymi sięgającymi co 
najmniej XII wieku, a założonej na ważnym tranzytowym, średniowiecznym węźle 
komunikacyjnym. Osady mieszkalne: Grodzisko, Bielsko właściwe, Stare Bielsko, Biała 
Krakowska - osadzone zostały w atrakcyjnym górskim krajobrazie, z fascynującymi 
powiązaniami widokowymi na wzgórza Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Miasto posiada 
utrwalone tradycje znanego ośrodka turystycznego, związanego głównie z narciarstwem.  

Ryc. 121, 122, 123, 124. Kontekst przyrodniczo – krajobrazowy (wzgórza beskidzkie) lokalizacji miasta Bielsko-
Biała. Fotografie skopiowane z INTERNETU  

Ryc. 125, 126, 127. Widoki panoramiczne Bielska (i Białej) z pocz. XX w. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Nawarstwienia kulturowe, widoczne w całości miasta, różnorodność swą zawdzięczają 
transgranicznemu położeniu i zmieniającej się sytuacji politycznej, ułatwiającej kontakty 
kulturalne z ośrodkami artystycznymi Pragi, Bratysławy, Wiednia, Budapesztu, Lwowa, 
Krakowa, a pośrednio także Mediolanu i Turynu. Bogate są również tradycje profesjonalnie 
rozwijającego się tu rzemiosła, a od XVIII wieku przemysłu, głównie włókienniczego. Obecnie 
Bielsko kojarzone jest z przedsiębiorstwem „FIAT AUTO POLAND”. Wśród zabytków 
architektonicznych spotykamy obiekty gotyckie, barkowe, w przeważającej części dopiero 
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historyzmu z elementami secesji. Miasto w zauważalnym stopniu ucierpiało w czasie walk II 
wojny światowej, co wraz z zaniedbaniami okresu PRL-u doprowadziło do konieczności 
podejmowania ostatnio szeroko zakrojonych działań naprawczych i rewaloryzacyjnych. 

Ryc. 128, 129, 130, 131. „Wnętrza” urbanistyczne średniowiecznego Bielska (rynek i otoczenie; grafika 
komputerowa) 

Ryc. 132, 133, 134, 135. „Wnętrza” urbanistyczne historycznego centrum Bielska w 1 poł. XX w. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
 W mieście widoczna jest troska środowisk lokalnych o wydobywanie historycznych 
walorów, które mają stanowić atrakcję turystyczną. Niektóre ważne obiekty kubaturowe (np. 
Zamek Sułkowskich, budynek poczty, budynek teatru) zostały poddane profesjonalnym 
zabiegom konserwatorskim i starannie odnowione. Trwają też obecnie liczne prace remontowe 
na niektórych ulicach centrum Bielska i Białej. Zrewaloryzowano już ciąg ulicy 11 – Listopada, 
średniowieczny rynek Bielska właściwego i Plac Chrobrego. I choć widać, że działania te 
odbyły się wg spójnych projektów, a wykonawstwo odznacza się starannością, to jednak, 
zdaniem autorki „podręcznika”, właśnie w tych częściach miasta popełniono dość podstawowe 
błędy, wynikające z pominięcia tradycji (kolorytu) miejsca, a nade wszystko z pominięcia 
kategorii „wnętrza” krajobrazowego (urbanistycznego).  

Najwięcej nieprawidłowości zauważyć można na centralnie ulokowanym w 
planistycznej strukturze miasta, Placu Chrobrego. Niefortunnie wprowadzono tu stylistykę 
„para renesansową”, widoczną w detalach urbanistycznych placu, a przecież całkowicie 
nieobecną w historycznych tradycjach Bielska. Nie udało się uzyskać wyrazistych granic 
„wnętrza”, a dobory materiałowe nawierzchni placu nie odpowiadają duchowi miejsca i jego 
skomplikowanej topografii (mocno sfalowany stok wzgórza). Nie poradzono sobie również z 
przelotową arterią komunikacyjną kaleczącą obrzeża placu. Szczególnie rażący jest jednak 
całkowity brak rozwiązań formalnych dla zamknięć perspektywicznych „wnętrza” placowego, 
które powinny pojawić się (lub być podkreślone) w widokach na uliczki wybiegające z placu. 

Ryc. 136, 137, 138, 139, 140, 141. Plac Chrobrego w Bielsku po „rewaloryzacji” z pocz. XXI w. Przykład błędnych 
założeń projektowych, bez uwzględnienia tradycji miejsca i kompozycji „wnętrza” miejskiego.  

Fot. A. Mitkowska, 2009 
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 Także we fragmentach nowo wznoszonych odnotowujemy pominięcie kategorii 
„wnętrza” w budowaniu współczesnej postaci miasta. Mowa tu o eksponowanym obszarze 
miejskim, zlokalizowanym w obszarze historycznej osady Biała Krakowska, rozciągającym się 
od rejonu ekskluzywnego centrum handlowego „Sfera”, w pobliżu rzeczki Biała, do ulicy 11-
Listopada i dalej do wspomnianego Placu Chrobrego. Mamy tu konglomerat pojedynczych 
obiektów architektonicznych, często solidnych, a nawet atrakcyjnych, składających się jednak 
na chaos przestrzenny, pozbawiony kameralnych i harmonijnych zaułków („wnętrz”) 
przywołujących dziedzictwo kulturowe dawnego miasta.  

Ryc. 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148. Bielsko-Biała, katastrofalny stan estetyczny krajobrazu urbanistycznego 

w centrum miasta (dawniej Biała Krakowska). Fot. A. Mitkowska, 2009 

Opisana tu sytuacja działań nieporadnych jest o tyle niezrozumiała, że w wielu 

środowiskach architektów i urbanistów polskich, w całym okresie po II wojnie światowej (2 poł. 

XX w.) pielęgnowane są postawy poszanowania tradycji miejsca i atrakcyjnego kształtowania 

„wnętrz” miejskich. Dotyczy to m.in. krakowskiej szkoły architektonicznej (i architektury 

krajobrazu) związanej z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej, a także ośrodków 

akademickich i architektonicznych Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Poznania, Kielc, Lublina. 

Ryc. 149, 150, 151, 152, 153, 154. Ul. Sienkiewicza w centrum historycznym Kielc po pracach rewaloryzacyjnych. 

Przykład pozytywny. Fot. Anna Mitkowska, 2005 
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Rozdział VII 
 

STAROŻYTNA KULTURA RZYMSKA  
i jej etruskie początki 

 
Mianem kultury i sztuki rzymskiej w jej rozumieniu najszerszym określa się 

osiągnięcia artystyczne i intelektualne miasta Rzymu  rozprzestrzeniające się stopniowo na 
terytoria dzisiejszej Italii oraz kolejno powstających prowincji rzymskich. Ostatecznie 
zasięgiem swym objęła całość obszarów Imperium Rzymskiego od regionów brytyjskich 
(Szkocja), poprzez kraje nazywane dziś Europą Zachodnią, wszystkie regiony bezpośrednio 
związane z basenem Morza Śródziemnego, w tym rejony Afryki Północnej, m.in. Maroka i 
Egiptu, a także Azji Mniejszej, aż po dolinę Eufratu (starożytna Mezopotamia). Początkami 
swego etruskiego jeszcze kształtowania  sięgała połowy VIII w. przed Chr., aby utrwalić się w 
swych formach oryginalnych ok. VI w. przed Chr. Roz kwitała głównie w okresie cesarskim, tj. 
od końca I w. przed Chr. do około III (IV) w. po Chr., zmierzając stopniowo do upadku, który 
po rozpadzie na Imperium Zachodnie i Wschodnie (395 rok ), dla Zachodu nastąpił ostatecznie 
w końcu V w. (rok 475/6). Łącznie od swych początków, poprzez rozkwit, do politycznie 
uwarunkowanego zaniku, kultura nazywana „rzymską” trwała nieprzerwanie około 1200 lat. 

Najczęściej jednak, mówiąc o osiągnięciach kultury rzymskiej, mamy na myśli zrazu 
dokonania Republiki Rzymskiej (509 – 27 przed Chr.), a później całego Imperium 
Rzymskiego (Zachodniego; do 475 roku), czyli od V w. przed Chr. do V w. po Chr. Ranga 
starożytnej cywilizacji rzymskiej dla współczesnych krajów europejskich pozostaje 
fundamentalna. Rzymianie scalając politycznie wszystkie kraje basenu Morza Śródziemnego 
(Mare Nostrum) i dalej na północny-zachód aż po wyspy brytyjskie, zbudowali trwałe podstawy 
i zapoczątkowali ciągłość kulturową świata Zachodniego, z oficjalnie rozprzestrzeniającym się 
w Imperium od IV wieku, chrześcijaństwem.  

Ryc. 1, 2. Mapy poglądowe rozprzestrzeniania kultury rzymskiej. Z lewej: schematyczne oznaczenie 
występowania stylów architektonicznych (do końca XIX w.) europejskiego kręgu kulturowego, z fundamentalną 
rangą Imperium Rzymskiego. Z prawej: zasięg terytorialny podbojów rzymskich w końcu II w. przed Chr. Ryc. 1, 
opr. A. Mitkowska; ryc. 2 [z:]  Ilustrowana historia świata, praca zbiorowa (wielotomowa), tom 10, Od 190 do 59 
roku p.n.e. (Rzymskie podboje. Wielka dynastia Han), wydaw. Hachette Livre Polska (oryginał: Larousse 1992-

2005), Warszawa 2005, s. 6. 
 

1. Wstępna charakterystyka rozwoju cywilizacji rzymskiej 
 

  Ryc. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scenki rodzajowe z życia Rzymian na mozaikach z okresu od III w. przed Chr. do III w.  
po Chr. Fotografie skopiowane z INTERNTU 
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Całość istotnych przejawów życia i dokonań tej fascynującej cywilizacji stale skupiała 
się wokół centralnego ośrodka miejskiego jakim od początków jej istnienia stał się Rzym. W 
nim rozkwitały różne nurty aktywności intelektualnej, artystycznej, technicznej, militarnej, 
produkcyjnej, społecznej, obyczajowej i administracyjnej. Tu powstawały też najdoskonalsze, 
często do dziś zachowane w całości lub w ruinach, trwałe świadectwa mistrzostwa budowlano-
architektonicznego promieniujące swymi formami kompozycyjnymi na wszystkie inne, 
podbijane regiony i podległe prowincje. 

Ryc. 9, 10, 11, 12, 13. Scenki rodzajowe z życia bogatych Rzymian (patrycjuszy) na freskach (malowidłach 
ściennych) w Pompejach. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Patrząc z perspektywy dzisiejszych ludzkich oczekiwań, można powiedzieć, że 

cywilizacja rzymska uzyskała wszechstronność i kompletność swojego rozwoju, wysuwając 
się na czoło dotychczasowych (wcześniejszych) kultur starożytnych. Filarami jej rozkwitu stało 
się z jednej strony wysoko rozwinięte, oparte na starannie opracowywanych podstawach 
teoretycznych (naukowych), rolnictwo. Dobrobyt rzymski wyrastał po prostu ze stale, w całym 
okresie swego politycznego istnienia, dominującego wiejsko-rolniczego modelu życia. Z 
drugiej strony ukształtowała się tutaj potężna, na niespotykaną dotychczas skalę, cywilizacja 
wojskowa. Konsekwentnie rozszerzająca się ekspansja polityczna na obszary Morza 
Śródziemnego i krajów przyległych krystalizowała się w stale prowadzonych podbojach 
militarnych. Sukces tych działań wynikał z perfekcyjnie rozwijanych strategii i technik 
wojennych, doskonalenia uzbrojenia, solidnego szkolenia żołnierzy i mistrzowskiej organizacji 
armii. Legiony rzymskie konsekwentnie tworzone już od VIII w. przed Chr., podlegały stałym 
modyfikacjom, reorganizacjom i wszechstronnemu nowatorskiemu doskonaleniu. 

Ryc. 14, 15, 16. Współczesne rekonstrukcje uzbrojenia i taktyk wojennych legionów rzymskich. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 17, 18, 19, 20. Motywy militarne na płaskorzeźbach Kolumny Trajana w Rzymie (pocz. II w.). Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
Obie, wymienione tu siły napędowe (rolnicza i militarna) pociągały za sobą 

wielopłaszczyznowy rozwój techniczny i artystyczny wspomagany koncepcjami teoretycznymi, 
intelektualnymi, filozoficznymi, tworzącymi niezbędną nadbudowę dla kształtowania rzymskich 
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dokonań cywilizacyjnych i kulturowych. Na doniosłe osiągnięcia rzymskie oddziaływujące 
intensywnie na różne regiony oraz kształtujące podwaliny świata europejskiego następnych 
epok historycznych (średniowiecza i nowożytności), składały się obok wspomnianego już 
rolnictwa i wojskowości, także: koncepcje urbanistyczne, rozwój architektury monumentalnej 
(sakralnej i świeckiej), dzieła sztuki (rzeźba, płaskorzeźba, malarstwo ścienne, sztuka 
ogrodowa), poezja i literatura, rozwój technik inżynierskich (budowlanych, wodnych, 
drogowych); organizacja polityczna i administracyjna, prawo rzymskie, piśmiennictwo 
naukowe (specjalistyczne traktaty teoretyczne). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabl. I. Ekspansja polityczna Rzymu w przekrojach historycznych. Kolejno: okres powstawania miasta Rzym (I.); 
okres Republiki w II w. przed Chr. (II.); rozszerzanie terytoriów Imperium Rzymskiego w końcu okresu Republiki 
(III.); i w pocz. II w. po Chr. (IV). Mapki skopiowane [z:] Rzym cesarski i chrześcijański, wydaw. Lozzi Roma – 

Millenium, Roma [br., ok. 2000], s. 5 

Ryc. 21, 22, 23. Terytoria Imperium Rzymskiego w swym największym zasięgu (od II do V w. po Chr.), oraz 
podział na Cesarstwo Zachodnie i Wschodnie (ryc. 22, 23). Mapy skopiowane z INTERNETU (ryc. 22 z 

podkreśleniami autorki) 

 
W historiografii i historii sztuki rzymskiej utrwalił się, powszechnie stosowany podział 

na charakterystyczne okresy kulturowe, ściśle związane z przekształceniami politycznego 
porządku, z przemianami ustrojowymi, z nasilającymi się podbojami (tabl. I), a także ze 
zmieniającą się rangą gospodarczo-polityczną Rzymu i całego Cesarstwa (Imperium). 
Kształtowanie i utrwalanie tendencji kompozycyjnych widocznych głównie w obiektach 
architektonicznych następowało w okresie Republiki, aby swą kulminację artystyczną osiągnąć 
w okresie cesarskim, nade wszystko w przedziale czasowym od I – III w. po Chr. I choć  w 
dekadach późnego antyku zmierzały do stopniowego zaniku, to rzymskie koncepcje 
architektoniczne wytyczały kierunki dla  świątyń wczesno chrześcijańskich (bazylik) oraz dla 
rozkwitu budownictwa sakralnego i świeckiego świata bizantyńskiego (Cesarstwo Wschodnie).    
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Typologiczne rozwarstwienie kultury rzymskiej, w jej charakterystycznych okresach, 
przedstawiono na, poniżej zamieszczonym, zestawieniu tabelarycznym (tabl. II). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabl. II. Typologiczne rozwarstwienie (charakterystyczne okresy) kultury rzymskiej.  
Opr. Anna Mitkowska 

 

2. Przed rzymska kultura Etrusków  
                                                 (Półwysep Apeniński) 

 
Terytoria Półwyspu Apenińskiego, żartobliwie nazywane „butem włoskim”, dziś 

stanowiące obszary państwa Włoskiego (Italii), historycznie kojarzono z  centralną częścią 
potężnego Imperium Rzymskiego. Co najmniej od IX w. przed Chr. w znacznym stopniu 
zasiedlone były przez lud Etrusków przybyłych tu drogą morską, prawdopodobnie z Azji 
Mniejszej, początkowo osiadłych wzdłuż Padu (północne Włochy); (patrz: ryc. 24, 25, 26, 27). 

Ryc. 24, 25, 26, 27, 28. Półwysep Apeniński. Od lewej: zdjęcie satelitarne; terytoria dzisiejszych Włoch; zasięg 
osadnictwa etruskiego od poł. VIII do końca VI w. przed Chr. (ryc. 26, 27); sytuacja polityczna na Półwyspie 

Apenińskim w poł. XI w. Mapy skopiowane z INTERNETU  
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Ostatecznie, w wyniku rozmaitych nacisków politycznych, aktywność swą rozwijali głównie 
rejonach środkowych Włoch, między rzekami Arno i Tybrem oraz wzdłuż Morza  Tyrreńskiego 
aż po całą Kampanię.  W okresie największego rozkwitu, tj. w VII – VI w. przed Chr. w obrębie 
wpływów etruskich znajdowały się tereny wspomnianej Niziny Padańskiej (Lombardia), a także 
Emilii z Bolonią, Umbrii, Toskanii, nawet Korsyki, a także Lacjum z Rzymem, Kampanii z 
Kapuą i Salerno. Etruskowie nigdy nie zdołali utworzyć  jednolitego organizmu państwowego, 
działali w ramach związku niezależnych miast-państw z centrum w Volsinii (Orvieto). 
Stopniowo, od V/IV w. przed Chr. podbijani przez Rzymian, w końcu III w. przed Chr. utracili 
swą niezależność polityczną. Pomimo tego, w poszczególnych ośrodkach zachowywali 
odrębność kulturową, językową i artystyczną, trwającą aż do schyłku Republiki Rzymskiej.  

Ryc. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Etruskie okręty wojenne (ryc. 30, 31, 32), statki handlowe (ryc. 29, 33)  
i łodzie rybackie (ryc. 34, 35) w ikonografii (malarstwo ścienne) i modelach muzealnych (ryc. 30, 31, 32). 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

  Ryc. 36, 37, 38. Terytoria etruskie i rozmieszczenie zidentyfikowanych zabytków etruskich. Z lewej: Etruria  
  ok. VII w. przed Chr. (kolor pomarańczowy) i regiony sprzymierzone (kolor zielony). Z prawej, u góry:   

  rozmieszczenie zabytków; na dole: schemat obszarów etruskich. Ryc. 36, 38 skopiowane z INTERNETU;  
   ryc. 37 [z:] Witold Dobrowolski, Etruska sztuka, [w:] Encyklopedia sztuki starożytnej. Europa, Azja, Afryka,   

   Ameryka, praca zbiorowa, Warszawa 1975, s. 174 
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Ten lud dzielnych żeglarzy i kupców, swym zasiedleniem ukształtował rodzaj „klamry” 
spinającej wody Adriatyku,  Morza Liguryjskiego i Morza Tyrreńskiego, pozwalającej na 
czerpanie z doświadczeń kulturowych wysoko zorganizowanych wschodnich cywilizacji 
śródziemnomorskich, m.in. egipskiej i fenickiej. Wśród głównych gałęzi rozwoju 
gospodarczego znalazły się: eksploatacja złóż metali, handel morski, a od V w. przed Chr. 
rolnictwo. Sztuka etruska rozwijała się nade wszystko równolegle i w pewnym stopniu 
porównywalnie z Grecją, ze zbliżonymi wzajemnie charakterystycznymi epokami, z 
najwyraźniej występującymi jej wpływami artystycznymi od końca VII w. przed Chr.  I tak w 
twórczości Etrusków wyodrębnia się okresy: willanowiański, odpowiadający greckiemu 
geometrycznemu (IX – VIII w. przed Chr.); orientalizujący (VII – pocz. VI w. przed Chr.); 
archaiczny (4 ćw. VII – poł. V w. przed Chr.); klasyczny (2 poł. V – końca IV w. przed Chr.); 
hellenistyczny (III – I w. przed Chr.). Wśród szczególnie wartościowych pól artystycznych 
dokonań Etrusków znalazły się: płaskorzeźba i rzeźba sepulkralna (związana z kultem 
zmarłych); architektura (świątynie, grobowce, zabudowa mieszkalna); budowa miast 
(urbanistyka); nekropolie terytorialno-architektoniczne (krajobrazowe), rzemiosło artystyczne 
(„sztuki mniejsze”). Świadectwa sztuki etruskiej, stale odnajdywane przez archeologów, ciągle 
jeszcze pozostają nie do końca rozpoznane, a dotychczas odkryte jej relikty skupiają się na 
terytoriach rozciągających się od Bolonii i Luni po Rzym, w szerokim paśmie Półwyspu 
Apenińskiego, usytuowanym wzdłuż Morza Tyrreńskiego (ryc. 37).  

 
RZEŹBA GROBOWA i ARCHITEKTONICZNA 

 
Odkryte świadectwa etruskiej twórczości artystycznej wskazują na szczególnie bogaty 

w niej udział dzieł rzeźbiarskich, w tym specyficznie kształtowanych portretów, posągów i grup 
rodzajowych związanych najczęściej z kultem zmarłych. Powstawały też płaskorzeźby 
architektoniczne (świątynne) i sepulkralne, zdobiące urny i sarkofagi (ryc. 39 – 43; 48 – 52). 
Przedstawienia figuralne wykonywane były najczęściej w malowanej, wypalanej glinie i 
terakocie, brązie, czasem w alabastrze. Wszystkie odznaczały się daleko idącym realizmem, 
formalnie wywodzącym się z tendencji estetycznych greckiego stylu jońskiego w jego 
archaicznej odmianie. W wielu rzeźbach etruskich splatał się w jednorodną całość mocno 
akcentowany realizm, z pewnymi, delikatnie zarysowanymi cechami schematyzmu oraz z 
dynamiką dobrze uchwyconych, charakterystycznych ruchów postaci ludzkich i zwierzęcych, 
dynamiką nieomal „ekspresjonistyczną” i „kubistyczną”, więc bliską współczesnym 
upodobaniom estetycznym.  A ich psychologiczne nastroje, zatrzymane w trwałym materialne, 
emanowały nutami dostojeństwa splecionego z pogodą ducha prezentowanych postaci, dając 
łącznie, łatwo rozpoznawalny, specyficzny rzeźbiarski „styl etruski”.  

Ryc. 39, 40, 41, 42, 43. Rzeźbione urny i sarkofagi etruskie z okresu od VI – II w. przed Chr. Eksponaty 
muzealne. Ryc. 40, sarkofag pary małżeńskiej, malowana terakota, Państwowe Muzeum Etruskie Villa Giulia w 
Rzymie; ryc. 39 i 41, urny etruskie z ok. II w. przed Chr. (ryc. 41, urna z Metropolitan Museum w Nowym Jorku); 

ryc. 42. Sarkofag z Chianciano, V w. przed Chr.; ryc. 43, sarkofag Letiti Saeianti. Fotografie skopiowane z 
INTERNETU 

 
Urny na prochy i sarkofagi rodzinne wieńczone były pojedynczymi figurami zmarłych, 

lub parami małżeńskimi, przedstawionymi w pozach pół leżących (biesiadnych). W swych 
dolnych częściach zdobione było mocno rozbudowanymi i zazwyczaj kolorowanymi 
płaskorzeźbami o bogatej tematyce narracyjnej. Odznaczały się one na ogół głębokim 
reliefem, dającym wyraziste efekty światłocieniowe. Tu, bardziej niż w przedstawieniach pełno 
figuralnych, wprowadzano niespokojną dynamikę ruchów oraz mocne, finezyjne fałdowanie 
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szat. Reliefy stosowano także jako zdobnictwo architektoniczne w świątyniach i grobowcach 
etruskich. Na trzony i głowice filarów konstrukcyjnych często wprowadzano motywy 
ornamentów geometrycznych. 

Ryc. 44, 45, 46 (a, b), 47. Architektoniczne reliefy etruskie. Od lewej: skrzydlate konie (pegazy) ze świątyni w 
Tarquinia, IV w. przed Chr., muzeum w Tarquinia (Viterbo, Italia); wojownik etruski, ok. 540 – 520 przed Chr.; 
dekoracje rzeźbiarskie we wnętrzu grobowca rodziny Matunas w nekropolii w Banditaccia pod Rzymem, IV w. 

przed Chr.; relief z urny grobowej, Museo Etrusco Guarnacci. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 48, 49, 50, 51, 52. Eksponaty muzealne sztuki etruskiej (Boston – ryc. 48; Perugia; Volterra – ryc. 52). 
Sarkofagi (ryc. 48, 52) i urny na prochy zmarłych, z ok. III – II w. przed Chr. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Znaczącą grupę stanowiły etruskie rzeźby portretowe oraz posągowe (figuralne, 

ludzkie i zwierzęce) wykonywane w brązie. Odznaczały się techniczną doskonałością, a 
formalnie, wspomnianym już realizmem zespolonym z pewnym schematyzmem. Niektóre 
zapowiadały późniejsze stojące posągi rzymskie, przedstawiające zwycięskich władców (ryc. 
53, 57). Inne odwzorowywały zwierzęta realne i fantastyczne, w pozach dynamicznych (ryc. 
54, 55).  Najsłynniejsza w tej kategorii twórczości etruskiej pozostaje, powszechnie znana, 
„wilczyca kapitolińska”, z wyraźnie widoczną jej dzikością i agresywnością. Figurki karmionych 
przez wilczycę chłopców (legendarnych bliźniąt: Romulusa i Remusa) dostawione zostały 
dopiero w 1509 roku. Rzeźba ta, datowana do niedawna na V w. przed Chr., w świetle 
nowszych badań metodą węgla C-14 i analiz odlewniczych, bywa traktowana jako dzieło 
dopiero średniowieczne (VIII – XIV w.). 

Ryc. 53, 54, 55, 56, 57. Etruskie figury z brązu. Od lewej: ubóstwiona matka z dzieckiem, ok. 500 – 450 przed 
Chr.; „wilczyca kapitolińska”, V w. przed Chr., Muzea Kapitolińskie w Rzymie; chimera z Arezzo, ok. 380 – 360 

przed Chr., Muzeum Archeologiczne we Florencji; portret kobiecy, II w. przed Chr., Muzeum Luwru; posąg 
mówcy, I w. przed Chr., Muzeum Archeologiczne we Florencji. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
MALARSTWO ETRUSKIE  

 
Podobnie jak rzeźba, także twórczość malarska w kulturze etruskiej wiązana była nade 

wszystko z nekropoliami. Liczne zachowane przykłady tej działalności sprowadzają się do 
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zdobienia ścian budowli grobowych. Przez specjalistów (historyków sztuki) oceniane są jako 
nie posiadające wybitniejszych walorów artystycznych. Wskazywany bywa widoczny we 
freskach etruskich brak poczucia rytmu i harmonii oraz przeciążenie kompozycyjne. Pomimo 
tych niedociągnięć stanowią jednak znaczące świadectwa wybitnej wrażliwości malarskiej. 
Kulturowo wiązane z wzorcami wczesno greckimi, charakteryzowały się przedstawieniami 
figuralnymi i scenkami rodzajowymi malowanymi na płaskim tle. Grupy narracyjne 
prezentowano schematycznie i linearnie, dwuwymiarowo, bez perspektywy, z żywą, jasną i 
bogatą kolorystyką. Godne odnotowania jest wprowadzanie motywów roślinnych, kwiatowych 
i ptactwa, przedstawiane z finezyjną delikatnością i wyczuciem piękna przyrody. Najogólniej 
mówiąc, Etruskowie stworzyli w swych freskach architektonicznych (grobowych) wyrazistą i 
jednorodną, długotrwale utrzymującą się stylistykę. Tematycznie związane z religijną ideą 
życia po śmierci, odzwierciedlały etruską radość życia. W dziełach tych dominowały nuty 
pogodne, eksponujące charakterystyczne przejawy obyczajowości: uczty, zapasy, taniec, 
muzykowanie. Dzisiaj stanowią więc ważne, historyczne źródło informacji o realiach życiowych 
cywilizacji etruskiej. 

Ryc. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Grobowe freski etruskie, datowane na ok. VI w. przed Chr. Od lewej u góry: 
zapaśnicy; muzykanci; uczta, szczegół (Grobowiec Leopardów, w Tarquinia). Od lewej na dole: tancerze; uczta 

(Grobowiec Leopardów, w Tarquinia); muzykant; tancerz. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

NEKROPOLIE ETRUSKIE  
(architektura grobowa) 

 

W nurcie etruskiej działalności budowlanej i architektonicznej grupę podstawowa 
stanowią terytorialne zazwyczaj, starannie wykonywane nekropolie. Badacze kultur 
starożytnych korzeni tych koncepcji upatrują m.in. w egipskich mastabach Starego Państwa, 
w hypogeach Nowego Państwa i w perskich grobowcach skalnych (ryc. 65 – 67). 

  Ryc. 65, 66, 67. Inspiracje dla nekropolii etruskich. Od lewej: struktura terytorialna mastab egipskich, 
   Stare Państwo (na dole przykład z Sakkary); skalne grobowce królów perskich (V w. przed Chr.);  
  hypogeum Hal-Saflieni w Paola na Malcie (ok. 3300 – 3000 przed Chr.). Ryc. 65 [z:] tekst Michała  

  Zalewskiego, INTERNET; pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Etruskie nekropolie  często przybierały formy metodycznego, zgeometryzowanego, 

ortogonalnego, „para urbanistycznego” zgrupowania pojedynczych obiektów, z wyraziście 
wytyczoną siatką „uliczek”. Na układ przestrzenny składały się niewielkie, kubiczne,  
prostopadłościenne budowle wznoszone z kamienia, a także kopce  budowlano-ziemne, od 
góry przysypywane warstwą ziemi porastającą roślinnością, formalnie nawiązujące zapewne 
do koncepcji wspomnianego hypogeum. Były to podziemne grzebalne pomieszczenia 
zbudowane na planie okręgu lub litery „T”, z niewielką partią nadziemną. Wiele komór 
grzebalnych wykuwano wprost w litej skale. Szczególną wartość tak pomyślanych kompleksów 
sepulkralnych stanowiło uzyskiwanie efektu pełnej organiczności polegającej na 
kształtowaniu „zielonych dachów” maskujących właściwą strukturę budowlaną. Delikatnie 
falujące płaszczyzny terytoriów nekropolii etruskich nasuwają nieodparte skojarzenia ze 
współczesnymi, uznawanymi za nowatorskie, eksperymentalnymi poszukiwaniami i 
koncepcjami architektury ekologicznej. Dwa ogromne cmentarzyska etruskie z czasów od IX 
w. przed Chr. – I w. po Chr. zachowały się w Cerveteri i w Tarquinia (Lacjum, prowincja 
Viterbo). Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, udostępniane są do 
zwiedzania w ramach utworzonego tam „parku archeologicznego”. 

Ryc. 68, 69, 70, 71. Grobowce etruskie z cmentarzyska w Cerveteri, stan dzisiejszy. Fotografie skopiowane z 
INTERNETU 

Ryc. 72, 73, 74, 75. Etruskie grobowce skalne z rejonu Viterbo (Lacjum). Od lewej: w Sutri; w Norchia 
(ryc. 73, 74); w Cerveteri. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Grobowce, budowane z kamienia, posiadały wnętrza przykryte sklepieniem pozornym, 

warstwowo zeschodkowanym.  Niekiedy całość konstrukcji podtrzymywano kolumnami lub 
filarami ze spiralnymi głowicami, nawiązującymi do stylistyki jońskiej. Ściany zdobino, 
opisanymi już na s. 231 n, barwnymi freskami, czasem także rytami o tematyce obyczajowej, 
a związanej z ceremoniałem pogrzebowym. Powszechnie przyjmuje się, że odzwierciedlały 
one tendencje budownictwa mieszkalnego, którego przykłady nie zachowały się do dzisiaj.  

Ryc. 76, 77, 78, 79. Przykłady grobowców etruskich, konstrukcją i formami nawiązujące do modeli budynków 
mieszkalnych.  Od lewej: tumulus z III w. przed Chr., nekropolia w San Cerbone, park archeologiczny w Baratii  
i Populonii (prowincja Livorno, Toskania); wnętrze grobowca w Cerveteri; wnętrze grobu typu tolos z nekropolii 
etruskiej Casale Marittimo w Poggiarella, (prowincja Piza, Toskania), V w. przed Chr.; grób etruski z nekropolii 

San Cerbone, w Populonii. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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ŚWIĄTYNIE 

(architektura sakralna) 

Ryc. 80, 81, 82. Domniemany kształt świątyni etruskiej (próby rekonstrukcji). Od lewej: schemat kompozycji,; 
model przestrzenny; struktura budowlano-konstrukcyjna. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Wiadomo, że Etruskowie wznosili także budowle świątynne, czasem kamienne, 

najczęściej jednak drewniane. W obiektach tych, sytuowanych zazwyczaj na wzgórzach poza 
terenami miejskimi, stosowano wzorce wczesno greckie, doryckie, z daleko idącym ich 
uproszczeniem. Wykształcił się w nich specyficzny schemat kompozycyjny nazywany 
porządkiem etruskim, tworzącym podwaliny rzymskiego stylu (porządku) toskańskiego. 
Świątynie etruskie w swej ogólnej dyspozycji architektonicznej nigdy nie osiągnęły 
doskonałości greckiej. Budowane na planie prostokąta w proporcjach 5 : 6, stawiane były na 
kilkuwarstwowym postumencie (cokole). W części przedniej formowano bardzo głęboki portyk 
z dwoma rzędami kolumn z głowicami zbliżonymi do grecko – doryckich. W głębi znajdowała 
się, trójdzielna zazwyczaj cella. Całość przykrywano dwuspadowym, płasko nachylonym 
dachem. Belkowania były gładkie, bez tryglifów i metop. Zewnętrznie skromne, świątynie 
etruskie wnętrza miały bogato zdobione posągami bóstw, stiukami, freskami i ceramicznymi 
ozdobami. Obiekty te nie zachowały się do dzisiaj, a wspomniane tu rozwiązania 
architektoniczne znane są z opisów rzymskiego architekta i budowniczego, Witruwiusza (I w. 
przed Chr.), autora słynnego traktatu O architekturze ksiąg dziesięć. 

Ryc. 83, 84, 85, 86, 87. Schematy kompozycyjne świątyń etruskich.  Od lewej: (u góry:) schemat świątyni z 
trzema cellami, fasada i rozplanowanie; pierwotna (etruska) świątynia Jowisza Kapitolińskiego w Rzymie, fasada 

(u góry), rozplanowanie (na dole); dekoracja architektoniczna fasady świątyni. Na dole z lewej: fasada i 
rozplanowanie świątyni z trzema cellami (wariant kompozycyjny). Ryc. 84 (górny i dolny), [z:] Tadeusz 

Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, wyd. II, Wrocław … 1980, s. 74, ryc. 128; pozostałe ilustracje, [z:] 
Architektura. Style i detale, red. (i autorka rozdziału) Emily Cole , wydaw. „Arkady”, Warszawa 2007, 92 i 93 

 
INNE BUDOWLE ETRUSKIE 

 
Etruskowie uznawani są także za znakomitych inżynierów budowlanych. Odnotowano 

liczne świadectwa konstruowanych przez nich mostów, akweduktów, murów i bram miejskich, 
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a także z wielkim rozmachem zakładanych systemów kanalizacyjnych, ze słynnym „Cloaca 
Maxima” w Rzymie. Ten, jako podziemny tunel kamienny został perfekcyjnie uformowany z 
poprzecznym przekrojem o kształcie okręgu (o średnicy ok. 3,5 m). Uznawany jest za 
najstarszą europejską konstrukcję sklepienną. Etruskowie masowo stosowali, zarówno w 
budowlach grobowych jak i w świeckiej, publicznej architekturze miejskiej mistrzowsko 
skonstruowane łuki kamienne, półkoliste i zaostrzone, układane z  precyzyjnie obrobionych 
„klińców”. To w tym właśnie zakresie przewyższyli dokonania inżynierskie Greków nie 
stosujących w swych budowlach sklepień i łuków.  

Ryc. 88, 89, 90, 91. Etruskie konstrukcje łukowe. Od lewej: łuki z klińców kamiennych (ryc. 88, 89); kamienny łuk 
ostry; brama etruska w Perugii (Umbria) z łukiem kamiennym. Ryc. 88, 89, 90, [z:] Architektura. Style i detale.., 

op. cit., s.  93; ryc. 91 skopiowana z INTERNETU 

 
 Niewiele posiadamy potwierdzonych informacji o kształtach domostw etruskich (por. 
s. 233, ryc. 76 – 79). Przyjmuje się, że najstarsze wznoszono na polanie okręgu jako 
prowizoryczne szałasy z drewna (gałęzi). Prawdopodobnie już od VIII w. przed Chr. budowano 
domy na planie kwadratu z wewnętrznym niewielkim dziedzińcem (atrium – perystylem). 
Wspierano je na narożnych słupach i przykrywano dachami 4 –spadowymi, odprowadzającymi 
wody opadowe na zewnątrz. Stosowano też dachy typu „pogrążonego” tj. z połaciami 
zwróconymi do wnętrza dziedzińca. Rody zamożniejsze wznosiły rezydencje okazalsze,  
pałacowe, różniące się od domów przeciętnych znacznie większą skalą. 

Ryc. 92, 93, 94, 95. Hipotetyczne (nie potwierdzone) kształty etruskiej architektury mieszkalnej. Od lewej: 
domostwa na planie okręgu, typu szałasowego; grupa prostych domów; pojedynczy dom piętrowy; rozplanowanie 

rezydencji typu pałacowego z obszernym atrium. Rysunki skopiowane z INTERNETU 
 
 

MIASTA ETRUSKIE 
 

Etruskie tendencje osadnicze ewoluowały od układów prymitywnych, o charakterze 
wiejskim (rolniczym), kształtowanych nieregularnie, do stopniowego ich doskonalenia w 
okresie willanowiańskim (IX – VIII w. przed Chr.), a zwłaszcza orientalizującym (VII – VI w. 
przed Chr.). Mieliśmy wtedy do czynienia z prawdziwym fenomenem urbanizacji 
polegającym na systematycznym nasycaniu zasadniczych terytoriów Etrurii  licznymi, 
metodycznie zakładanymi ośrodkami miejskimi. Zabiegom tym podlegał region nazywany 
„Tuscia” (nazwa łacińska Etrurii), rozciągający się głównie w obszarach dzisiejszej Toskanii 
oraz częściowo Umbrii i Lacjum. Prowincja ta, w okresie „augustowskim” (panowanie cesarza 
Augusta, I w. przed Chr./I w. po Chr.) określana mianem „Etruria VII”, trwała jako wyodrębnione 
terytorium w ramach rozkwitającego do V w. po Chr. Imperium Rzymskiego. Wiele miast 
etruskich przetrwało do średniowiecza, zyskując wtedy właściwy tamtej epoce wystój 



236 
 

architektoniczny, romańsko – gotycki. Obecnie  stanowią one atrakcję turystyczną środkowej 
Italii, wiązaną głównie z dziedzictwem średniowiecznym.  Ciągle jednak wyczuwalny jest w 
nich specyficzny, nieomal irracjonalny „duch” etruski (por. ryc. 100 – 103).  

Ryc. 96, 97, 98, 99. Główne terytoria urbanizacji etruskiej. Od lewej: strefa „dodecapoli etrusca”; VII prowincja 
Cesarstwa Rzymskiego w czasach Augusta (pocz. I w. po Chr.); terytoria prowincji VII, etruskiej; zasięg Etrurii  

na historycznej mapie nowożytnej. Mapy skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 100, 101, 102, 103. Centra średniowiecznych (i renesansowych) miast Italii wzniesionych na etruskich 
układach planistycznych. Od lewej: Orvieto; Bolonia (z renesansowymi regulacjami); Perugia; Cortona. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 
Równomierne nasycenie zasadniczych terytoriów „Tuscii” zespołem dwunastu miast-

państw (łac. „dodecapolis”; wł. „dodecapoli”), założonych na „prawie etruskim”, a tworzących 
wspólnotę ekonomiczną, religijną i militarną, zbudowało potęgę polityczną pierwszej chyba w 
historii ludzkości w pełni miejskiej cywilizacji. Fenomen ten dostrzegł już i opisał grecki 
historyk Strabone, żyjący na przełomie I w. przed Chr. i I w. po Chr., mówiący o dwunastu 
miastach regionu „Tirreno” (Tyrreńskiego, dzisiejsza Toskania). W tej jednorodnej grupie 
znalazły się takie ośrodki miejskie jak: Arezzo, Cerveteri, Cortona, Perugia, Chiusi, Orvieto 
(Volsini), Populonia, Vetulonia, Vulci, Tarquinia, Volterra, Veio. W szerszym zakresie 
terytorialnym pojawiły się także: Mantowa, Adria, Spina, Bolonia, Alaia, Sutri, Fiesole, Falerii, 
Roma (Rzym), Bisenzio (Gonfienti), Campeva i wiele jeszcze innych, mniejszych osad.  

Precyzyjne i logiczne wytyczenie w terenie układu zabudowy miejskiej  powiązane było 
z tajemniczymi, ciągle nie do końca wyjaśnionymi ceremoniałami. Wiadomo, że w pierwszej 
kolejności wyznaczano zewnętrzne granice całości (czynność ta nazywana jest limitatio). Linie 
zewnętrzne utrwalano kordonem murów obronnych, często cyklopowych, z ukształtowanymi 
w nim bramami miejskimi, przesklepionymi łękami. Ogólne rozplanowanie osad etruskich 
wywodzone jest się zazwyczaj z wcześniejszych doświadczeń Mezopotamii oraz z greckich 
koncepcji urbanistycznych. Kanwę planistyczną miasta zawsze stanowiły dwie prostopadłe 
osie. Z północy na południe biegła ulica nazywana cardo, ze wschodu na zachód – decumana 
(decumanus). W  obszarze o narysie kwadratowym pojawiał się więc podział na cztery kwartały 
zabudowy (także kwadratowe). Po obu stronach decumanus powstawały: pars sinistra (część 
lewa) i pars dextra (część prawa). Cardo wydzielała pars ultrata (część wyższą) i pars citrata 
(część dolną). Podobnie jak w obiektach greckich, także i tym razem, przy sytuowaniu miast 
w rejonach zróżnicowanych topograficznie, granice odbiegały od wstępnie przyjętego narysu 
prostokątnego (kwadratowego) na rzecz nieregularności umożliwiającej ich zintegrowanie ze 
skomplikowanym ukształtowaniem terenu. O mocnym zaawansowaniu teorii i praktyki budowy 
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miast etruskich świadczyło wyraziste wydzielanie terenów o różnym ich przeznaczeniu 
funkcjonalnym: mieszkalnym, publicznym, handlowym, sakralnym i grzebalnym (nekropolie). 

Ryc. 104, 105, 106, 107. Rozplanowanie miast etruskich. Od lewej: schemat układu urbanistycznego 
Kainua (Marzabotto); schemat hipotetycznej osady we Florencji; schemat ideowo-astronomiczny rytualnego 
miasta etruskiego [wg:] Adriano Gaspani, il Cielo sulla Terra: Astronomia e Simbolismo Cosmico nella Brixia 

Cenomane e Romana, publikacja INTERNETOWA [http://www.duepassinelmistero2.com/studi-e-

ricerche/archeoastronomia/brixia/]; centrum Orvieto z zachowanym rozplanowaniem etruskim, ikonografia 
historyczna. Ilustracje skopiowane z INTERNETU (z podkreśleniami autorki) 

 
I choć oryginalne, nienaruszone zniszczeniami, przekształceniami i nawarstwieniami 

stylowymi świadectwa urbanistyki etruskiej przetrwały do dzisiaj śladowo to jej osiągnięcia 
odegrały fundamentalną wręcz rolę w kształtowaniu podwalin europejskiej sztuki budowy 
miast. Stwierdzenie takie uzasadnia niezaprzeczalny fakt, że zarówno w warstwie rytualnej jak 
i techniczno-formalnej wzorce etruskie przyswojone zostały w pełni przez Rzymian, zwłaszcza 
w okresie rozkwitu urbanistyki Cesarstwa Rzymskiego. Symbol osiągnięć w tej dziedzinie 
cywilizacyjnego i artystycznego rozwoju sprowadzający się do modelu castrum romanum 
(warownego obozu rzymskiego) jako podstawy dla kształtowania miast średniowiecznej 
Europy, w całości osadzony został w dokonaniach etruskich, powielając nieomal ich schematy 
planistyczne, z dostosowaniem do własnych potrzeb militarnych. 

Ryc. 108, 109, 110, 111, 112. Relikty miejskiej zabudowy etruskiej istniejące do dzisiaj w niektórych miastach 
Italii. Od lewej: dwie  bramy etruskie (z łukami) w Perugii; fragment murów etruskich w Perugii; mur cyklopowy 

 w Vetulonia; brama z łękiem w Volterra. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Urbanistyczne świadectwa etruskiej aktywności, w formie poglądowej i edukacyjnej 
udostępniane są w licznych, starannie urządzonych strefach (parkach) archeologicznych, 
przystosowanych do powszechnego zwiedzania.  Eksponowane są w nich ślady oryginalnych 
zabudowań miejskich, fundamenty świątyń i zachowane fragmenty terenowych nekropolii. 

Ryc. 113, 114. 115, 116. Terenowe ślady osadnictwa etruskiego. Od lewej: dwa fragmenty strefy archeologicznej 
Kainua (Marzabotto); park archeologiczny Bisenzio (Gonfienti); ślady osady etruskiej we Fiesole pod Florencją. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

http://www.duepassinelmistero2.com/studi-e-ricerche/archeoastronomia/brixia/
http://www.duepassinelmistero2.com/studi-e-ricerche/archeoastronomia/brixia/
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3. Rzym latyński, etruski, republikański i cesarski 
(powstanie i rozwój) oraz Rzym średniowieczny  

 
Roma Eterna (Rzym – Wieczne Miasto), takie słynne i trafne określenie miastu nadane 

zostało już przez cesarza Hadriana w II wieku po Chr., w okresie największego rozkwitu 
Imperium Rzymskiego. Od początków swego istnienia stało się ono centrum i symbolem potęgi 
politycznej, artystycznej, technicznej, gospodarczej, militarnej, intelektualnej. To w tym 
mieście, jak w soczewce skupiły się wszystkie przejawy cywilizacyjnych i kulturalnych dokonań 
rzymskich, w ich najznakomitszych realizacjach powstających w kolejnych, 
charakterystycznych okresach (por. ryc. 122). Pomimo rozpadu Imperium i upadku jego 
zachodniego członu, miasto trwało i rozwijało się dalej, przyjmując na siebie kolejne warstwy 
kulturowe, wplatając w tkankę miejską coraz to nowsze regulacje urbanistyczne. 
Współcześnie, tętniąc intensywnym codziennym życiem, przemawia do nas trzema tysiącami 
lat swej nieprzerwanej historii i nagromadzeniem nadzwyczajnych świadectw geniuszu 
twórczego jego mieszkańców. Nikogo, kto raz znajdzie się tutaj, nie pozostawia obojętnym na 
dostojeństwo, wdzięk i piękno jego kształtu rzeczywistego, a bardziej chyba jeszcze na siłę 
oddziaływania  irracjonalnego „ducha” (genius loci) i wszechobecnego klimatu sacrum. 

 

Ryc. 117, 118, 119. Kształt urbanistyczny Rzymu w istotnych fazach historycznych, po upadku Imperium 
Zachodniego (ikonografia i kartografia historyczna). Od lewej: Rzym średniowieczny; Rzym renesansowy; Rzym 

barokowy. Archiwalia skopiowane z INTERNETU 
 
Za sprawą wykrystalizowania się tu architektury i kultury wczesno chrześcijańskiej oraz  

utrwalającej się watykańskiej siedziby papiestwa (Głowy Kościoła Katolickiego), jako „miasto 
święte” ściąga do siebie nieprzebrane tłumy pielgrzymów, ale również turystów i specjalistów 
zainteresowanych archeologią, historią sztuki i architekturą zabytkową, także  tą starożytną: 
etruską, republikańską i cesarską. W jednym z lepszych pod względem faktograficznym, po 
polsku wydanym  przewodniku po Rzymie, jego autor Adam Broż (1982, s. 5) wspomina, iż: 
ktoś kiedyś powiedział, że nie można od Rzymu rozpoczynać zwiedzania Europy, bo później 
wszystko wyda się wtórne i nieciekawe (...) gdyż w dziedzinie sztuki, kultury i myśli, wszystko 
– lub prawie wszystko tutaj się rodziło i miało swój początek. Dodaje także, że: od prawie 
tysiąca lat Rzym jest szczególnie bliski Polakom i kulturze naszego kraju, która stamtąd, 
poprzez chrześcijaństwo, zaczerpnęła zdobycze duchowe świata antycznego. W okresie 
renesansu, baroku i w następnych stuleciach oddziaływanie sztuki i kultury włoskiej miało 
ogromny wpływ na treść i formę polskiej kultury i naszych zdobyczy duchowych. Te bliskie i 
serdeczne związki polsko – włoskie, w tym rzymsko – krakowskie wzmocnione zostały w 2 poł. 
XX w. (od 1978 roku) i w pocz. XXI w. wieloletnim, wybitnym pontyfikatem św. Jana Pawła II 
(Karola Wojtyły). 
  Wbrew pozorom, pomimo długotrwałych prac studialnych, początki kształtowania 
struktury osadniczej Rzymu ciągle owiane są  „mgiełką” tajemnicy i niepewności. Stale ścierają 
się różne, często wyraźnie odmienne hipotezy i koncepcje badawcze. Na obecnym etapie 
rozważań i w przyjętej koncepcji tematycznej niniejszego podręcznika, skupimy się na 
budowaniu obrazu przestrzennego rozwoju tego wyjątkowego w dziejach urbanistyki miasta, 
z wydobyciem „sekwencji” (faz) dążeń kompozycyjnych zmierzających do scalania jego układu 



239 
 

planistycznego i na próbie określenia uzyskiwanych efektów krajobrazowych (krajobrazu 
miejskiego).  

I tak, gdy w okresie swej szczytowej potęgi Etruskowie posuwający się z północy na 
południe rywalizowali o wpływy cywilizacyjne na Półwyspie Apenińskim z Grekami 
obejmującymi obszary od południa ku północy, na styku zbliżających się do siebie, a nawet 
przenikających obu stref oddziaływań, systematycznie umacniał swą rangę osiadły na wschód 
od Tybru lud Latynów.  Latynowie, uznawani za indoeuropejską grupę etniczną, pojawili się 
w rejonach dzisiejszego Lacjum w drugim tysiącleciu przed Chr. Im przypisuje się 
ukształtowanie języka (łacina) i kultury nazywanej „rzymską”. Co najmniej w XI w. przed Chr. 
zamieszkiwali kilkadziesiąt osad obronnych, które tworzyły federację polityczną ze stolicą w 
Alba Longa, usytuowaną na zboczach „Monte Cavo”. W X w. przed Chr. jedna z grup Latynów 
osiedliła się nad samym Tybrem, na wzgórzu Palatyńskim zakładając tam osadę miejską na 
planie kwadratu (Roma Quadrata), w której kształtowało się społeczeństwo rzymskie w 
splocie ludności: latyńskiej, etruskiej i sabińskiej (Sabinowie, łac. Sabini). 

Ryc. 120, 121, 122. Początki i okresy historyczne Rzymu. Od lewej: mapa lokalizacji Rzymu na styku obszarów 
etruskich, sabińskich i latyńskich; domniemany obszar osady rzymskiej na Palatynie w 753 roku przed Chr.; 

tabelaryczne zestawienie charakterystycznych okresów historii Rzymu starożytnego. Mapy skopiowane  
z INTERNETU (z podkreśleniami autorki); tabela w opracowaniu autorki 

Ryc. 123, 124, 125. Początki miejskiej zabudowy Rzymu. Od lewej: Roma Quadrata na Palatynie (latyńsko- 
  etruska); zaczątek „wielkiego Rzymu” jako konglomerat wielu sprzymierzonych osad (okres królewski, etruski);  
  najstarsze osady rzymskie: na Palatynie i na Kapitolu (wł. Campidoglio) i pozostałe główne wzgórza rzymskie.  

  Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Pomimo tego, potwierdzonego chyba osadnictwa sięgającego X w., tradycyjnie uznaje 

się, ze Rzym założony został przez legendarnego Romulusa w 753 roku przed Chr. Centrum 

zabudowy na Palatynie i na Kapitolu (wł. Campidoglio), szybko objęło tereny siedmiu wzgórz 

piętrzących się pomiędzy kilkoma dolinami. W istocie więc, poza rejonem Roma Quadrata 

odznaczającym się układem metodycznym, zgeometryzowanym, powstał tu zespół 

spontanicznie rozrzuconych w rozrzeźbionym terenie jednostek osadniczych. Te, w sensie 

administracyjno-politycznym, w celach obronnych zawarły przymierze nazywane „Ligą 

Siedmiu Wzgórz” (łac. Liga Septimontium), tworząc podwaliny kształtowania się złożonej, 

nieregularnej struktury planistycznej „wielkiego Rzymu”. Elementem scalającym  ten 

chaotyczny wręcz układ, z naturalnych uwarunkowań terenowych stały się właśnie liczne tu 

wzgórza, do dziś pozostające jednym z symboli Rzymu. Są to, wszystkie usytuowane po 
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wschodniej stronie Tybru: Palatyn, Kapitol, Kwirynał, Wiminał, Eskwilyn, Celius, Awentyn. W 

istocie w obszarach Rzymu znajdują się jeszcze inne wzniesienia, także istotne w całości jego 

kompozycji urbanistycznej: Welia (przekształcone i zatarte w XX w.) oraz Pincio, a po 

zachodniej stronie Tybru wzgórza: Watykańskie i Gianicolo (Ianiculum). To one, już w okresie 

wczesnym, stały się charakterystycznym, oryginalnym motywem przestrzennym kształtującym 

postać krajobrazu miejskiego. Odnajdujemy liczne, znacznie późniejsze, bo średniowieczne (i 

renesansowe) świadectwa ikonograficzne (i kartograficzne) potwierdzające ich wiodącą rangę 

formalną w urbanistycznym układzie Rzymu (ryc. 130 - 132). Dodajmy w tym miejscu, że 

analizując kartografię średniowieczną należy pamiętać o zwyczajowym jej orientowaniu na 

wschód (sporadycznie także na zachód), a nie na północ, jak to czynimy dzisiaj. 

Ryc. 126, 127, 128, 129. Schematyczne oznaczenie rozkładu wzgórz rzymskich. Od lewej: na modelu 

ukształtowania terenu (okres latyńsko-etruski); na schemacie rozplanowania Rzymu Cesarskiego (ok. II w. po 

Chr.); na planistycznym schemacie poglądowym sytuacji topograficznej; na zdjęciu lotniczym współczesnej 

zabudowy miasta. Ilustracje skopiowane z INTERNETU (z podkreśleniami autorki) 

Ryc. 130, 131, 132. Ranga formalna wzgórz rzymskich dla postaci krajobrazu miejskiego Rzymu w kartografii 
oraz ikonografii średniowiecznej (i renesansowej). O d lewej: schemat planistyczny Rzymu przedstawiający stan  

z okresu cesarskiego; średniowieczny plan „fantastyczny” Rzymu z zabudowaniami zamkniętymi w symbolicznym 
okręgu; panorama Rzymu z 1490 roku autorstwa Hartmanna Schedla. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Dość dynamicznie kształtujący się latyński ośrodek miejski prawdopodobnie ok. 616 

roku przed Chr. znalazł się pod całkowitym panowaniem Etrusków. Wspomniany związek 
„Siedmiu Wzgórz”, ustrojowo działający jako monarchia, zarządzany był przez królów etruskich 
współpracujących ze zgromadzeniem o charakterze doradczym. W końcu VI w. przed Chr., w 
wyniku ruchów powstańczych nastąpił kres monarchii, która w 509 przed Chr. przekształcona 
została w republikę arystokratyczną działającą pod przywództwem, obieralnych corocznie, 
dwóch konsulów. Zmiany te położyły kres dominacji etruskiej. Zanim to jednak nastąpiło, 
związek osad tworzących wspólny organizm miejski stale rozwijał się, zyskując kolejne 
znaczące budowle. Rozrastał się obszar zabudowań na Kwirynale, a na Kapitolu powstała 
etruska świątynia Jowisza, wykonana z kamienia ciosowego, z potrójną kolumnadą frontową, 
i pojedynczą po bokach. Przedostatni król etruski Seweriusz Tuliusz, około poł. VI w. przed 
Chr. otoczył murem miasto „siedmiu wzgórz”, obejmując nim obszar ponad 400 ha. 

Fundamentalne znaczenie dla scalenia i stworzenia rozwojowych możliwości 
odrębnych dotychczas osad miało, wspominane już, wybitne inżynierskie przedsięwzięcie 
Etrusków, którzy w czasach Tarkwiniusza Starszego, a więc przed wzniesieniem murów 
obronnych, już w VII w. przed Chr. zbudowali gigantyczny, długości ok. 600 metrów, kanał 
ściekowy „Cloaca Maxima” jako narzędzie osuszenia podmokłych terenów w dolinie 
pomiędzy wzgórzami  Eskwilinu, Wiminału, Kwirynału i Kapitolu. Wody zbierane przez kanał 
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odprowadzane są do dzisiaj do Tybru. Urządzenie, początkowo otwarte, zakryte zostało w II 
wieku przed Chrystusem. 

Ryc. 133, 134, 135, 136. „Cloaca Maxima” w Rzymie. Od lewej: przebieg kanału w strukturze miasta 
republikańskiego; system rozbudowanej kanalizacji w Rzymie barokowym (XVII w.), kreską czerwoną pogrubioną 
zaznaczono „Cloaca Maxima”; dzisiejszy stan wnętrza kanału (ryc. 135, 136). Ilustracje i fotografie skopiowane z 

INTERNETU 
 
To za sprawą uruchomienia „Cloaca Maxima”, osuszona dolina pomiędzy Palatynem a 

Kapitolem i Kwirynałem, stała się obszarem służącym za publiczne miejsce spotkań 
mieszkańców i prowadzenia ważnych narad. Tak pozyskany dla celów użytkowych teren 
nabierał zrazu charakteru placu targowego, który wraz z powstaniem Republiki stał się 
starannie urządzonym placem publicznego (forum rzymskim), znanym jako Forum Romanum 
(Forum Magnum). Miejsce to nadawało się znakomicie dla użytkowania społecznego, jako 
zajmujące centralne położenie wśród sześciu z siedmiu zasiedlonych wzgórz rzymskich. Ale i 
to ostatnie: Awentyn, pozostawało w całkowitej bliskości z kształtującym się centrum wielkiego 
układu urbanistycznego.  

Ryc. 137, 138, 139, 140. Fazy rozwoju Rzymu starożytnego z utrwalającą się wiodącą rolą Forum Romanum 
(schematycznie zaznaczonym czerwonym prostokątem). Od lewej: Rzym królewski (etruski); Rzym republikański; 
centrum Rzymu republikańskiego; Rzym Cesarski. Planiki skopiowane z INTERNETU (z podkreśleniami autorki) 

Ryc. 141, 142. Forum Romanum w Rzymie. Z lewej: stan współczesny strefy archeologicznej; z prawej: plan 
placu z obiektami architektonicznymi, stan z okresu cesarskiego (ok. IV w.). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Wiodąca funkcjonalnie i formalnie rola Forum Romanum utrwalała się w całym okresie 

republikańskim, stale zyskując na swym naczelnym dla miasta znaczeniu. Rangę tę podkreślił 
Juliusz Cezar inicjując, stopniowo poszerzaną w początkach okresu imperialnego budowę 
kompleksu „forów cesarskich” (wł. Fori Imperiali) otaczających forum najstarsze. 
Ostatecznie więc to doliny pomiędzy wzgórzami, a nie osady na wzgórzach Palatynu, Kapitolu 
i Kwirynału stały się centrum struktury urbanistycznej rozkwitającego Rzymu.  Na ich 
obszarach od połowy I w. przed Chr. do pocz. II w. po Chr. wykrystalizował się monumentalny 
kompleks architektoniczno-urbanistyczny składający się z sześciu okazałych placów 
miejskich, otoczonych wysokiej klasy artystycznej budowlami sakralnymi i świeckimi. 
Ukształtowano więc perfekcyjną sekwencję „wnętrz” miejskich, najwyższej klasy 
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artystycznej, mistrzowskiej w sensie kompozycji krajobrazu miejskiego (por. rozdz. VII.6). Były 
to w kolejności ich powstawania: Forum Cezara, Forum Augusta, Forum Wespazjana, Forum 
Nerwy, Forum Trajana. Samo Forum Romanum zyskiwało kolejne budowle wznoszone tu w 
następnych wiekach rozkwitu Imperium, tj. do IV w. po Chr. Po upadku Cesarstwa 
Zachodniego, w okresie wczesnego średniowiecza, kompleks ten popadał w coraz większą 
ruinę, aż do jego zanikania zapoczątkowanego ok. IX – X wieku.  

Ryc. 143, 144. Architektoniczno-urbanistyczny kompleks „forów cesarskich” w Rzymie, rozplanowanie  
z usytuowaniem ważniejszych budowli. Plany skopiowane z INTERNETU 

 
Systematycznie nasilające się podboje rzymskie, zapoczątkowane przez Republikę w 

V w. przed Chr., przybrały na sile w połowie III w. przed Chr., prowadząc do  opanowania 
terytoriów całego Półwyspu Apenińskiego. Później (jak już wspominano w początkowej części 
niniejszego rozdziału), zwłaszcza od czasów panowania Juliusz Cezara i formalnego 
utworzenia Cesarstwa, zasięg wpływów rzymskich rozprzestrzeniał się na kraje Europy 
Zachodniej z Brytanią włącznie oraz na wiele prowincji wschodnich. W oczywisty więc sposób, 
dbałość o odpowiednio godny i potężny, prestiżowy wygląd stolicy tworzącego się Imperium 
stawała się zadaniem priorytetowym. Tkankę zabudowy miejskiej wypełniano kolejno 
wznoszonymi monumentalnymi świątyniami, pałacami, obiektami publicznymi oraz 
infrastrukturą techniczną (mosty, akwedukty, trakty komunikacyjne). Te wraz z perfekcyjnie 
kształtowanymi wnętrzami placów (forów) wypełniały wybrane fragmenty wśród spontaniczne 
powstających skromniejszych domostw, kamienic czynszowych i schronień biedoty. W 
obiektach stref reprezentacyjnych i luksusowych skupiały się charakterystyczne rzymskie 
tendencje artystyczne, konsekwentnie rozwijane aż do kulminacji w okresie cesarskim. Wtedy 
powstawały najwspanialsze świątynie, rezydencje imperatorów, hippodromy, cyrki, teatry, 
gigantyczne kompleksy term, łuki triumfalne i portyki.  Na cześć władców wznoszono wysokie, 
smukłe kolumny bogato zdobione płaskorzeźbami. Ten czas stałego rozkwitu trwał do ok. III - 
IV wieku. 

Intensywne zabudowania rzymskiego kompleksu miejskiego, obok centralnej doliny z 
urządzonym w niej Forum Romanum, już od czasów etruskich (królewskich) rozprzestrzeniały 
się także w kierunku północnym, na rozległą równinę pomiędzy wzgórzem Pincio i korytem 
rzeki Tyber. Przechodziły także na rejony wzgórz Gianicolo i Watykańskiego, znajdujących się 
po zachodniej (prawej) stronie rzeki. Tu od najdawniejszych czasów rozwijała się najuboższa 
osada rzymska nazywana Zatybrzem (wł. Trastevere). Na zachód od Kapitolu, w zakolu Tybru 
pod patronatem ostatniego króla etruskiego Tarkwiniusza Pysznego krystalizowała się 
przestrzeń placowa poświęcona Marsowi, nazywana Polem Marsowym (łac. Campus 
Martius). W okresie republikańskim obszar nasycano licznymi świątyniami oraz obiektami 
publicznymi. Użytkowany był jako ośrodek życia polityczno-obywatelskiego, przeznaczony dla 
czynności państwowych, a także kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Od początku 
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okresu cesarskiego stał się luksusową dzielnicą miasta, z przeznaczeniem dla realizowania 
różnych wydarzeń kulturalnych. Na rozkaz Juliusza Cezara urządzono tu m.in. sztuczne 
jezioro jako teatr wodny dla inscenizacji bitew morskich (naumachia). Do III w. kolejni 
imperatorzy wznosili tu własne okazałe budowle różnego typu, wszystkie dla upamiętniania 
ich panowania. Łącznie powstało ponad 40 monumentalnych obiektów architektonicznych. W 
271 roku, w ramach przebudowy fortyfikacji rzymskich przez cesarza Aureliana, Pole 
Marsowe, wcześniej znajdujące się poza kordonem murów miejskich, włączone zostało w 
obszar Rzymu właściwego. 

Ryc. 145, 146, 147, 148. Pole Marsowe w Rzymie. Od lewej: kompleks w okresie republikańskim, poza murami 
miejskimi; plan rozmieszczenia budowli w 2 poł. I w. przed Chr.; makieta (rekonstrukcja) stanu ok. 300 roku po 

Chr.); rozplanowanie budowli w okresie cesarskim; układ budowli naniesiony na współczesny plan Rzymu. 
Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 

Stałe poszerzanie terytoriów i politycznych wpływów rzymskich zrodziło konieczność 
dobrej komunikacji z bliższymi i odleglejszymi prowincjami. Zarządzanie nimi wymusiło 
podjęcie szeroko zakrojonej akcji budowania traktów tranzytowych. Ta zapoczatkowana 
została już w okresie republikańskim. Od IV - I w. przed Chr. powstawała większość  dróg 
rzymskich, rozbudowywanych w dalszym ciągu w okresie cesarskim.  Były to biegnące we 
wszystkich kierunkach: Via Salaria, Via Nomentana, Via Tiburtina, Via Collatina, Via 
Praenestina, Via Labicana, Via Latina, Via Appia, Via Ardeatina, Via Laurentina, Via 
Portuensis, Via Vitellina, Via Aurelia, Via Cornelia, Via Triumphalis, Via Cassia, Via Flaminia, 
Via Tiberina. Starannie brukowane, swój główny bieg rozpoczynały na obrzeżach miasta 
penetrując jednak strukturę jego wewnętrznej zabudowy i sięgając jego części centralnej, tj. 
Forum Romanum. Tak powstała wyrazista, promienista kanwa planistyczna, w pewnym 
sensie nakładając na nieregularny układ miejski pewien ład przestrzenny. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że była to pierwsza w dziejach Rzymu wielka regulacja urbanistyczna, scalająca 
luźny dotychczas kompleks wielu osad mieszkalnych i dzielnic reprezentacyjnych, 
pobudzająca dalszy równomierny, wielokierunkowy rozwój miasta.   

Ryc. 149, 150, 151. Sieć dróg rzymskich budująca promienistą kanwę planistyczną miasta. Od lewej: schemat 
dróg wylotowych z Rzymu do różnych prowincji Imperium; schemat dróg z zaznaczeniem ich nazw; Rzym 

Cesarski ok. III w. po Chr. z promienistym układem traktów komunikacyjnych. Ryc. 149 [z:] Adriana Rosset, 
Starożytne drogi i mosty, Warszawa 1970, s. 87, rys. 22; pozostałe plany skopiowane z INTERNETU 

Już w końcowym okresie Republiki nasilały się postawy pochwały życia wiejskiego. W 
wielu traktatach architektonicznych i rolniczych pojawiały się koncepcje zakładania wilii 
podmiejskich (villa suburbana). Popularność wiejskiego modelu życia zwiększała się  
szczególnie za sprawą poetyckiej twórczości Wergiliusza  (Publius Wergilius Maro, 70 - 19 r. 



244 
 

przed Chr.), głoszącego m.in. w swych „Bukolikach” idealistyczny obraz wiejskiego zacisza 
willowego jako najlepszego miejsca zamieszkania. Luksusowe rezydencje patrycjuszy 
rzymskich wraz z powstającymi od początku okresu cesarskiego siedzibami imperatorów 
otoczonymi okazałymi ogrodami, stały się elementem dopełniającym wyrazistość 
przestrzenną Rzymu. Stopniowo kształtował się bowiem, od ok. III/II w. przed Chr. do IV w. po 
Chr., z trzech stron otaczający miasto (zachód – północ – południe) pierścień zieleni 
willowej, wkraczający częściowo do centrum  układu urbanistycznego, w pobliże Palatynu, 
Forum Romanum i Pola Marsowego. Ślady tak uformowanego ciągu ogrodowego, wielokrotnie 
przekształcanego w renesansie i baroku, do dziś widoczne są przestrzennej strukturze Rzymu. 

Ryc. 152, 153, 154. Ogrody rezydencjonalne Rzymu w okresie cesarskim (ok. II – III w. po Chr.). Z lewej: 
schemat rozplanowania Rzymu ok. II w. po Chr., z pierścieniem ogrodowym. Z prawej: mapa ogrodów Rzymu 

starożytnego, cesarskiego (wykonana w 1897 roku). Pośrodku: rycina przedstawiająca rzymski krajobraz willowy, 
z „Bukolik” Wergiliusza wydanych w Strasburgu w 1502 roku. Ilustracje skopiowane z INTERNETU. Na ryc. 152 i 

154 nazwy ważniejszych ogrodów naniesione przez autorkę 

Gdy w pocz. IV wieku, za sprawą decyzji Konstantyna Wielkiego (Edykt Mediolański, 
313 r.) chrześcijaństwo podniesione zostało, po latach krwawych prześladowań, do rangi 
oficjalnej religii Imperium, w strukturę miasta stołecznego wkroczył kolejny, znaczący wątek 
formalno-treściowy w postaci dość równomiernie rozmieszczonych, wczesno chrześcijańskich 
bazylik. W ciągu IV wieku powstało stopniowo siedem świątyń (bazylik konstantyńskich) 
usytuowaniem swym tworzących kolejny pierścień przestrzenny (zachód – południe – 
wschód), z dwoma obiektami umieszczonymi w centrum istniejącego już miasta cesarskiego 
(Santa Maria Maggiore i Św. Jan na Lateranie). Były to, istniejące do dzisiaj (z wieloma 
przebudowami) bazyliki „większe”, tj. patriarchalne, papieskie: Św. Piotra (wł. San Pietro) na 
Watykanie; (wł.) Santa Maria Maggiore; Św. Jana na Lateranie (wł. San Giovanni in Laterano) 
i Św. Pawła za Murami (wł. San Paolo fuori le Mura). Pozostałe trzy uzyskały rangę bazylik 
„mniejszych” (tytularnych): Św. Wawrzyńca (wł. San Lorenzo); Świętego Krzyża 
Jerozolimskiego (wł. Santa Croce in Gerusalemme); Św. Sebastiana (wł. San Sebastiano). Od 
początku swego istnienia świątynie te przyciągały rzesze pielgrzymów, którzy odwiedzali je 
przemierzając, utrwalające się na stałe trasy procesyjne (ryc. 157). 

Ryc. 155, 156, 157. Usytuowanie bazylik wczesno chrześcijańskich (konstantyńskich) w Rzymie. Od lewej: 
rozmieszczenie bazylik w topografii Rzymu (ikonografia historyczna); schemat planistyczny Rzymu z 

usytuowaniem bazylik; widok topografii rzymskiej z usytuowaniem bazylik, ikonografia A. Lafréry’ego z 1575 roku, 
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z podkreśleniem tras pielgrzymkowych. Ilustracje skopiowane z INTERNETU (z podkreśleniami i podpisami 
autorki, z zastosowaniem włoskich nazw bazylik) 

 
Wraz z upadkiem Zachodniego Cesarstwa, w końcu V wieku nastąpił kres rozkwitu 

starożytnego Rzymu. Tym samym rozpoczął się, trwający dziewięć wieków czas 
średniowiecza, kiedy dotychczasowa stolica Imperium utraciła swą wiodącą rolę polityczną w 
świecie śródziemnomorskim. Stale jednak pozostawała znaczącym, rozbudowującym się 
ośrodkiem miejskim, produkcyjnym i handlowym, umacniającym swą nową pozycję jako 
centrum chrześcijaństwa. W sensie dyspozycji przestrzennej, w całej tej epoce Rzym 
bazował na utrwalonym, starożytnym układzie urbanistycznym. Wiele konkretnych budowli 
okresu republikańskiego i cesarskiego ulegała jednak stopniowej degradacji. Niektóre 
niszczały utraciwszy swoje funkcjonalno-użytkowe znaczenie, inne rozpadały się w 
konsekwencji kolejnych trzęsień ziemi, jeszcze inne dostosowywano do potrzeb kultu 
chrześcijańskiego. Systematycznie wzrastała też rola i prestiż papiestwa oraz nasilał się 
intensywny ruch pielgrzymkowy. W strukturze istniejącej, odziedziczonej po Cesarstwie 
zabudowy miejskiej powstawały obiekty nowe, w tym liczne kościoły, a także skromne budynki 
mieszkalne formowane w ciasne uliczki oraz kameralne place handlowe, wpisywane w 
urozmaicone uksztaltowanie terenu, tworzące malownicze, nieregularne zaułki. W początku 
IX wieku na krótko Rzym ponownie stał się stolicą reaktywowanego przez Karola Wielkiego 
Cesarstwa Rzymskiego, nazywanego Karolińskim a pomyślanego  jako Zachodnia 
przeciwwaga dla Cesarstwa Wschodniego i jego stolicy Konstantynopola (dawnego 
Bizancjum, obecnie Stambuł). Do końca XIV wieku, aż do rozkwitu kultury renesansu, Rzym 
podlegając zmiennej sytuacji gospodarczo-politycznej Europy, przeżywał okresy 
intensywniejszego rozwoju, ale także okresy stagnacji. Ogólnie można jednak powiedzieć, że 
epoka średniowiecza pozostawiła w urbanistycznym kształcie Rzymu trwałe, wyraźne, często 
bardzo wartościowe materialne świadectwa. Znacznie dobitniej zapisały się w nim jednak 
kolejne epoki: renesansu i baroku, z ich wielkimi regulacjami planistycznymi i budowaniem 
artystycznego wyrazu krajobrazów i „wnętrz” miejskich (place renesansowe, rzeźba 
monumentalna, fontanny, promienisty układ barokowy). 

Ryc. 158, 159, 160, 161, 162, 163. Kształt urbanistyczny Rzymu średniowiecznego. Od lewej u góry: topografia 
i zasięg zabudowy miasta cesarskiego (porównawczo); postać centralnej części miasta średniowiecznego 

(ikonografia z XV w.); struktura zabudowy Rzymu średniowiecznego (kartografia historyczna). Od lewej na dole: 
rozmieszczenie ważniejszych budowli średniowiecznych (schemat planistyczny);  widok miasta w obrębie murów 

średniowiecznych (ikonografia z 1550 roku); średniowieczna zabudowa Zatybrza (Trastevere) w Rzymie. 

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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Trudno jednak w przypadku Rzymu mówić, że na opisywanym etapie swego istnienia 
stanowił on reprezentatywny przykład europejskiej urbanistyki średniowiecznej w jej pełnym 
kształcie. Jednak, choć zdominowany tradycjami antyku, zyskał stopniowo klimat „wnętrz” 
miejskich z całą pewnością stosowny dla periodo medievale (okresu średniowiecznego). A 
jego, nowy wtedy „duch”, pomimo późniejszego zdominowania renesansowymi i barokowymi 
regulacji (omówionymi bliżej w tomie II „podręcznika”), ciągle odczuwalny jest wyraźnie w 
niektórych obszarach zabudowy dzisiejszego Rzymu, a zwłaszcza w „labiryncie” wąskich 
uliczek Zatybrza (wł. Trastevere). Znamienny jest fakt, że właśnie rejon „Trastevere”, 
początkami swego istnienia sięgający okresu etruskiego, emanując nade wszystko tradycjami 
średniowiecznymi (a także wczesno chrześcijańskimi), dziś stanowi ulubione miejsce 
wieczornych spotkań rdzennych mieszkańców Rzymu i turystów. Liczne tu kawiarenki, pizzerie 
i skromne restauracje codziennie tętnią życiem towarzyskim do późnych godzin nocnych. 

Ryc. 164, 165, 166, 167, 168. Średniowieczne zaułki dzisiejszego Zatybrza (Trastevere) 
w Rzymie. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W konkluzji rozważań nad kształtem urbanistycznym starożytnego Rzymu stwierdzić 

należy, że mamy tu do czynienia z tworem całkowicie oryginalnym, niepowtarzalnym. 
Krystalizowanie i rozwój układu przestrzennego rządziły się specyficznymi czynnikami 
miastotwórczymi, osadzonymi w miejscowych uwarunkowaniach, a także w potrzebach 
politycznych i bytowych jego mieszkańców. Czynniki te stworzyły splot elementów składowych, 
z których wyłoniła się postać miasta, jedyna w skali ogólnoświatowej. I choć oczywiście 
pojawiały się w nim sygnały i świadectwa tendencji epoki i regionu, to Rzym nie należy do 
żadnego, znanego z historii urbanistyki nurtu kompozycyjnego, pozostając unikatem twórczej 
i inżynierskiej myśli latyńskiej, etruskiej oraz rzymskiej w jej odmianach: republikańskiej i 
cesarskiej, a także chrześcijańskiej. 

   Ryc. 169, 170, 171. Ranga topografii w kształtowaniu postaci kompozycyjnej Rzymu starożytnego. Trzy   
  schematy planistyczne Rzymu cesarskiego z wydobyciem wiodącej roli siedmiu wzgórz i dolin pomiędzy tymi 

   wzgórzami oraz zespolenie z korytem rzeki Tyber. Planiki skopiowane z INTERNETU 
 
Ostatecznie, Rzym wszedł w okres średniowiecza jako w pełni uformowany osadniczy 

organizm przestrzenny stanowiący wypadkową czynników naturalnych i kulturowych. 
Rozplanowanie zdeterminowane zostało atrakcyjną sytuacją topograficzną. Zabudowa 
rozwijała się zrazu na charakterystycznych wzgórzach, a wkrótce także w obszarach 
wyrazistych dolin. Planistycznie uporządkowane zostało przestrzennie naturalnym 
„kręgosłupem” koryta Tybru, w całości swego terytorium zyskując kształty wyraźnie 
nieregularne, organiczne. Kolejne grupy etniczne, okresowo dominujące politycznie, w  
krystalizującym się mieście pozostawiły charakterystyczne ślady regulacji rozszerzającej się 
zabudowy miejskiej. Były to odpowiednio: 1. latyńska spontaniczność z zespołem luźno ze 
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sobą powiązanych osad, z geometryzacją Palatynu (Roma Quadrata); 2. etruska 
geometryzacja centralnej, niewielkiej części zespołu; 3. krystalizowanie obszarów 
reprezentacyjnych, ze starannym kształtowaniem „wnętrz” miejskich (forów rzymskich); 4. 
zespolenie luźnego kompleksu osad promienistym układem traktów komunikacyjnych, 
rozbudowywanym wraz kolejnymi podbojami rzymskimi; 5. ujęcie znacznej części miasta 
obrzeżnym „zielonym” pierścieniem ogrodów rezydencjonalnych (villa suburbana), 
penetrujących także centrum miasta; 6. uchwycenie terytoriów Rzymu cesarskiego kultowymi 
trasami pielgrzymkowymi obejmującymi siedem bazylik chrześcijańskich.  

Ryc. 172, 173, 174. Kształt kompozycyjny Rzymu cesarskiego. Od lewej: postać krajobrazu miejskiego Rzymu 
imperialnego na rysunku Pirro Ligorio, z poł. XVI w., przechowywanego w Bibliotece Narodowej w Paryżu; kształt 

planistyczny Rzymu imperialnego(cesarskiego) w splocie uwarunkowań naturalnych i działań kulturowych; 
schemat planistyczny Rzymu starożytnego z układem organicznym splecionym z promienistymi traktami 

komunikacyjnymi i obszarami „wnętrz” zgeometryzowanych. Planiki skopiowane z INTERNETU 
 

Niektórzy badacze podkreślają, że w Rzymie antycznym ludzkość po raz pierwszy w 
swych dziejach miała do czynienia z rozpowszechnionym dopiero na szeroką skalę w ostatnich 
stuleciach w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zjawiskiem megalopolis, tj. 
powstawania wielomilionowych stref urbanizacji wspólnie działających jako zespół wielu 
obszarów miejskich. Liczbę ludności Rzymu starożytnego, w okresie jego szczytowego 
starożytnego rozwoju, ocenia się co najmniej na 450 tysięcy, często przyjmując jednak jej 
wielkość jako jeden milion, a nawet 3,5 miliona mieszkańców.  

 

4. Architektura rzymska 
 
Wśród nadzwyczaj bogatych rzymskich dokonań architektonicznych zatrzymamy się 

na wyodrębnieniu ich cech charakterystycznych, istotniejszych okresów rozwojowych oraz na 
zaprezentowaniu wybranych, szczególnie spektakularnych, powszechnie znanych obiektów i 
typologicznego ich rozsegregowania. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że wiele dzieł 
najwybitniejszych powstało w samym mieście Rzymie. Budowle tam wznoszone stawały się 
wzorcem dla wielu innych, sytuowanych w różnych, oryginalnie greckich lub etruskich 
miastach Półwyspu Apenińskiego, a także w odleglejszych prowincjach rzymskich, często z 
uwzględnianiem lokalnych tradycji kulturowych.  

Ryc. 175, 176. Nasycenie Rzymu budowlami architektonicznymi. Od lewej: fragment zabudowań w rejonie forów 
cesarskich, kolorem pomarańczowym oznaczone budowle republikańskie; schemat Rzymu cesarskiego z 

oznaczeniem 38 ważniejszych budowli; z prawej: lista nazw tych obiektów. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Ryc. 177, 178, 179. Architektura rzymska okresu królewskiego i republikańskiego. Od lewej: świątynia Jowisza  
i inne świątynie kapitolińskie; model najstarszej świątyni Jowisza na Kapitolu w Rzymie; świątynia Ercole Vincitore 

(Vesty) w Rzymie. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Krystalizowanie się w pełni oryginalnych cech architektury rzymskiej w oczywisty 
sposób wyrastało z tradycji etruskich, w które wplatano wzorce greckie w ich formach 
najbardziej rozbudowanych, właściwych końcowym fazom rozkwitu hellenizmu. Jednakże już 
od czasów republikańskich budowle rzymskie stopniowo zyskiwały własny kształt 
kompozycyjny, często wynikający z postaw pragmatyzmu i utylitaryzmu wojskowego, a także 
talentów organizacyjnych Rzymian. Pomimo tych nowatorskich tendencji, jeszcze w ostatnich 
dwóch stuleciach Republiki Rzymskiej ciągle dominowały hellenistyczne kanony 
architektoniczne. Ze szczególnym upodobaniem stosowane były one w dekoracjach domów 
prywatnych i okazałych rezydencji, w wyposażeniu architektonicznym, malowidłach, 
sztukateriach i mozaikach posadzkowych. Wiele wartościowych przykładów takiej, grecko-
rzymskiej twórczości zachowało się do dzisiaj w strefie archeologicznej Pompejów rzymskich 
(Kampania), zniszczonych wybuchem Wezuwiusza w 79 roku po Chrystusie. 

Ryc. 180, 181. Dekoracje malarskie domów w Pompejach rzymskich (strefa archeologiczna). Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
 Już od V – IV w przed Chr., a zwłaszcza od III - II w. przed Chr., stopniowe zmierzanie 
do własnego, rzymskiego stylu architektonicznego zaowocowało pełnią specyficznych form w 
końcowych latach Republiki Rzymskiej, aby rozwijać się nadal w epoce cesarskiej 
(imperialnej). Dzieła najznakomitsze powstawały więc głównie w przedziale czasowym od I w. 
przed Chr. do III, IV w. po Chr., ze szczególnym nasileniem w wiekach I i II (III) po Chr. Z 
punktu widzenia występowania prawdziwie rzymskich cech szczegółowych przyjmowany jest 
przez historyków sztuki podział, w ramach okresu cesarskiego, na etapy (podokresy) wiązane 
z panowaniem kolejnych władców (imperatorów): 1. augustiański, przypadający na czas 
panowania Oktawiana Augusta (od 30 r. przed Chr. do 14 r. po Chr.), nazywany okresem 
klasycznym sztuki rzymskiej; 2. od Tyberiusza do Trajana (14 – 117 po Chr.), obejmujący 
panowanie cesarzy z dynastii julijsko-klaudyjskiej oraz rodu Flawiuszy; 3. od Hadriana, 
poprzez Antoniuszy do Aleksandra Sewera (117 – 235 r. po Chr.); 4. od Maksymiana do 
Konstantyna (235 – 337 r. po Chr.). 
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Ryc. 182, 183, 184, 185. Monumentalność architektury rzymskiej. Od lewej: świątynia Maison Carrée w 
Nemausus (Nimes, Francja), pocz. I w. po Chr.; Forum Romanum w okresie cesarskim; Łuk Konstantyna   

w Rzymie, pocz. IV w.; akwedukt Tarragona, Hiszpania, I w. po Chr. Fotografie skopiowane z I NTERNETU 
 
Odmienny od greckiego, rzymski model życia, wynikający z konsekwentnego 

budowania potęgi politycznej na skalę dotychczas niespotykaną, prowadził już w okresie 
republikańskim do wprowadzania całkowicie oryginalnych, nie stosowanych przez Greków 
typów budowli, wiązanych najczęściej ze strukturami miejskimi, w tym nade wszystko z samym 
Rzymem. Nowe typy obiektów architektonicznych wymagały innych niż dotychczasowe 
rozwiązań formalnych, ale także wprowadzania nowatorskich technik budowlanych i 
materiałowych. To wtedy wykrystalizował się na szeroką skalę stosowany typ monumentalnej, 
świeckiej architektury miejskiej. A ta, oraz oczywiście nie tracące na swym znaczeniu 
budowle sakralne, w całej swej złożoności form szczegółowych, ogólnie rzecz ujmując 
odznaczały się takimi cechami jak: 1. monumentalność; 2. realizowanie zapotrzebowania 
społecznego obyczajowego i użytkowego; 3. trwałość i solidność materiałowa; 4. 
perfekcyjność konstrukcyjna; 5. doskonalenie technik budowlanych; 6. ewolucja systemów 
konstrukcyjnych; 7. nowatorstwo materiałowe (m.in. stosowanie betonu); 8. wysoka jakość 
artystyczna; 9. staranność wykonywania detalu klasycznego. 

Ryc. 186, 187, 188. Mistrzostwo rzymskiej płaskorzeźby architektonicznej. Od lewej: medaliony z Łuku 
Konstantyna w Rzymie; fragment reliefu „Ara Pacis Augustae” („Ołtarza Pokoju”) na Polu Marsowym w Rzymie, 
koniec I w. przed Chr.; płaskorzeźba sarkofagu „Portonaccio”, koniec II w. po Chr., z Museo Nazionale Romano  

w Rzymie. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 189, 190, 191. Koloryt monumentalnej, miejskiej architektury rzymskiej w epoce cesarskiej. Od lewej: 
symboliczne przedstawienie postaci kompozycyjnej Rzymu antycznego, nowożytne malarstwo sztalugowe 

(Galeria Uffizi we Florencji); widok Rzymu Cesarskiego (rejon Koloseum), ikonografia historyczna (ze zbiorów w 
Cesena); fragment strefy archeologicznej Forum Romanum w Rzymie, na pierwszym planie ruiny świątyni 

Saturna (ok. IV w. przed Chr., okres republikański). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
  

Postępująca polityczna potęga samego miasta Rzymu oraz rozrastającego się w 
szeroko rozumianym świecie śródziemnomorskim i przyległych prowincjach Imperium, 
prowadziła do złożonych, skomplikowanych i perfekcyjnie organizowanych działań 
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logistycznych. Te zaowocowały, krystalizowaniem się wielu typów budowli, których specyfika 
wynikała z wprowadzania wielu całkowicie oryginalnych funkcji. Jak już wspominano, 
poczynając od V i IV w. wieku przed Chr. w Rzymie systematycznie wznoszono kolejne 
budowle rozmaitego przeznaczenia. Sąsiadując ze sobą tworzyły one obszary monumentalnej 
zabudowy miejskiej, kompozycyjnie scalanej wedle koncepcji kształtowania 
reprezentacyjnych, publicznych placów (forów). Za sprawą Rzymian znacząco więc 
poszerzony został asortyment typologiczny obiektów architektonicznych i inżynierskich, 
które na stałe weszły do europejskich tradycji architektonicznych. I tak w strukturę 
urbanistyczną Rzymu (i innych miast Imperium) wprowadzono: 1. świątynie; 2. pałace 
cesarskie (z ogrodami); 3. bazyliki rzymskie (wielofunkcyjne budowle świeckie); 4. teatry i 
amfiteatry, odeony, naumachie; 5. cyrki, stadiony, hippodromy; 6. termy (wielofunkcyjne 
obiekty z łaźniami); 7. wille z perystylami; 8. domy mieszkalne (dla różnych grup społecznych); 
9. bloki (kwartały) mieszkalne nazywane insulae; 10. mauzolea (grobowce); 11. łuki triumfalne; 
12. kolumny pamiątkowe; 13. architekturę towarzyszącą traktom komunikacyjnym (prestiżową 
i użytkową); 14. koszary wojskowe; 15. akwedukty; 16. mosty; 17. portyki i kolumnady 
budujące ściany wnętrz urbanistycznych (forów); 18. ołtarze dziękczynne. 

Ryc. 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199. Kilka przykładów charakterystycznych typów budowli rzymskich. Od 
lewej u góry: „Circus Maximus” w Rzymie, IV w. przed Chr., makieta rekonstrukcyjna; świątynia Fortuny Virilis w 

Rzymie, I w. przed Chr. (rys. Andrea Palladio); wizualizacja Bazyliki Maksencjusza w Rzymie, pocz. IV w., 
rekonstrukcja; Łuk Konstantyna w Rzymie, pocz. IV w. Od lewej na dole: Mauzoleum imperatora Augusta, koniec 

I w. przed Chr., ikonografia historyczna; cesarski kompleks „Domus Aurea” z ogrodami, I w. po Chr., 

(rekonstrukcja); most rzymski w Alcántara (Hiszpania), 104 – 106 po Chr.; rozplanowanie term rzymskich  

w Pompejach. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
 W sensie zasad formalno-kompozycyjnych, w rzymskich budowlach monumentalnych, 

a zwłaszcza w świątyniach stosowano wszystkie znane już, greckie porządki architektoniczne. 
Przejmowano utrwalone sposoby rozplanowania, proporcje, wygląd zewnętrzny, a nade 
wszystko kształty kapiteli kolumn i wiele innych detali. Nigdy jednak wzorców hellenistycznych 
nie kopiowano w pełni, lecz często wprowadzano wiele własnych modyfikacji wynikających z 
podkreślanego już, powszechnego w twórczości rzymskiej, zmysłu praktycznego . 

Ryc. 200, 201, 202, 203, 204. Kapitele (i bazy) kolumn w rzymskich porządkach architektonicznych. Od lewej 
porządki: rzymsko-dorycki i toskański; rzymsko-joński; rzymsko-koryncki; kompozytowy; baza rzymsko-koryncka. 

Rysunki [z:] Wilfried Koch, Style w architekturze…, Warszawa 1996, s. 32 
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 Ostatecznie więc w budowlach Republiki i Cesarstwa mieliśmy do czynienia z 
porządkami: rzymsko-doryckim; rzymsko-jońskim; rzymsko-korynckim. Jako oryginalnie 
rzymskie, na szeroką skale stosowano porządki: toskański (nawiązujący do doryku 
greckiego) oraz kompozytowy stanowiący zespolenie w jednym dziele form jońskich i 
korynckich (ryc. 200 – 204 i 205 – 208). 

Ryc. 205, 206, 207, 208. Głowice kolumn rzymskich. Od lewej: toskańska; grecko-rzymskie (dorycka, jońska, 
koryncka); kompozytowa; przykład głowicy kompozytowej z Łuku Septymiusza Sewera na Forum Romanum w 

Rzymie, pocz. III w. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

 Wśród głowic (kapiteli) kolumn największą ozdobnością odznaczały się te nazywane 
kompozytowymi. To one stosowane były najczęściej, zarówno w budowlach Rzymu jak i w 
wielu odległych prowincjach Imperium. 

 Ryc. 209, 210, 211, 212. Przykłady kapiteli kompozytowych. Od lewej: klasyczny schemat kompozycyjny; 
głowica z Łuku Tytusa w Rzymie, I w. po Chr.; głowica pochodząca ze świątyni Venery na Forum Cezara  

w Rzymie; głowica z Koloseum w Rzymie (wykonana w III w.). Rysunek i fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

 
Nieustannie postępujące odrywanie się od greckich wzorców architektonicznych 

przybierało na sile wraz z wszechstronnym rozwojem dokonań cywilizacyjnych. Do różnych w 
sensie funkcjonalnym typów budowli na szeroką skalę wprowadzano inne niż tradycyjnie 
greckie systemy konstrukcyjne, odmienne rozwiązania materiałowe i stale doskonalone 
technologie budowlane. Tendencje te splatały się z przywiązywaniem zdecydowanie większej 
niż w świątyniach Hellady wagi do starannego, logicznego i praktycznego kształtowania 
wnętrz budowli architektonicznych.  

Ryc. 213. Przykłady niuansów kompozycyjnych ramowania otworów w ścianach budowli rzymskich 
 z zastosowaniem pilastrów, kolumienek, łęków i różnego prowadzenia belkowania (gładkiego, wysuniętego, 
„wykrępowanego”, tj. wysuniętego tylko nad kolumienkami ). Rysunki [z:] Broniewski, Historia architektury…,  

op. cit.,  s. 81, ryc. 145 
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Decydującą rolę konstrukcyjną zaczęły odgrywać masywne mury układane z ciosów 
kamiennych lub z drobnych bloczków. Coraz częściej stosowano też cegłę, od I w. przed Chr. 
powszechnie wypalaną. Wraz ze wzrostem znaczenia ścian malała ranga kolumn, które 
zaczęto sprowadzać do form detalu w postaci półkolumn lub pilastrów i lizen zdobiących lico 
budowli. W wielu obiektach ciągle jednak kolumnady elewacji i portyki kolumnowe stanowiły 
motyw wiodący w budowaniu estetycznego nastroju całego obiektu (zwłaszcza w okresie 
republikańskim). 

Ze względu na intensywniejsze niż w Grecji użytkowanie wnętrz, istotne stawały się 
otwory kształtowane w ścianach (drzwiowe, okienne, arkady), starannie ramowane pilastrami, 
kolumienkami, łękami i belkowaniami (ryc. 213). A poszczególne elementy samych murów 
łączono zaprawą wprowadzaną w strukturę ścian na mokro lub bez stosowania zaprawy. Do 
perfekcji doprowadzono też konstrukcję łęków (łuków) kształtowanych w arkady stanowiące 
atrakcyjny, rytmiczny motyw wielu budowli sakralnych, świeckich i obiektów inżynierskich, 
takich m.in. jak akwedukty.  

Ryc. 214, 215, 216. Przykłady konstrukcji łęków rzymskich. Z lewej u góry: charakterystyczne łuki kamienne  
(od lewej: etruski łuk bramny; Łuk Septymiusza Sewera w Rzymie; konstrukcja łuków w Koloseum w Rzymie).  

Z lewej na dole: łuki ceglane (od lewej: fragment ściany Koloseum w Rzymie; łuki odciążające bazyliki 
Maksencjusza w Rzymie, pocz. IV w.). Z prawej: przęsła akweduktu „Pont du Gard” w Nimes, I w.  

po Chr., konstrukcja z bloków kamiennych bez zaprawy. Rysunki [z:] Koch, Style w architekturze…,  
op. cit., s. 31 

 
 Mistrzostwo osiągnięto także w konstruowaniu sklepień kolebkowych (beczkowych). 
Rzymianie zastosowali również pierwsze chyba w historii architektury sklepienia krzyżowe, na 
szeroką skalę rozpowszechnione dopiero w fazie końcowej romanizmu europejskiego 
(średniowiecze). Także kopuły budowli rzymskich (świątyń i pałaców), zwłaszcza okresu 
cesarskiego, zyskiwały formy w pełni dojrzałe, perfekcyjne w swej konstrukcji i efektach 
wizualnych. Realizowanie zamierzeń konstrukcyjnych, użytkowych i formalnych często 
wiązało  się z powszechnym stosowaniem betonu, tj. sztucznego kamienia stanowiącego 
efekt połączenia zaprawy wapiennej (cementowej) ze starannie dobranym kruszywem 
kamiennym. Betony, choć sporadycznie wytwarzane wcześniej (Asyria), popularność zyskały 
właśnie za sprawą Rzymian. I choć w średniowieczu zapomniane, to współcześnie stanowią 
jeden z ważniejszych materiałów budowlanych, technologicznie nawiązujący do tradycji 
rzymskich. Na masową skalę wprowadzane do budownictwa lądowego i wodnego od 1 poł. 
XIX wieku, dopiero w  XX wieku, a zwłaszcza w jego ostatnich dekadach, w ramach daleko 
idącego postępu technologicznego, osiągnęły najwyższe parametry techniczne. Rzymski 
beton rozpowszechniał się już w ostatnich dwóch stuleciach okresu republikańskiego. Stosując 
tufy wulkaniczne jako kruszywo (wypełniacz) mieszane z zaprawą wapienną, uzyskiwano 
wtedy masy plastyczne (tzw. bitumen) wodoszczelne, lekkie i wytrzymałe, pozwalające na 
modelowanie skomplikowanych kształtów różnych fragmentów budowli. Godny odnotowania 
jest fakt, że powierzchni betonowych nigdy nie pozostawiano odsłoniętych. Zawsze pokrywano 
je warstwą cegieł lub wykańczano malowanymi stiukami (sztukaterią) tworzącymi w licu ścian 
rozbudowane motywy dekoracyjne.   
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WYBRANE PRZYKŁADY ARCHITEKTURY RZYMSKIEJ 

(wg charakterystycznych typów budowli) 
 

ŚWIĄTYNIE, licznie wznoszone przez Rzymian w całym okresie swego bytu 
politycznego, sytuowane były zazwyczaj w centrum zabudowy ośrodków miejskich. 
Kształtowane pod wyraźnymi wpływami greckiej estetyki architektonicznej, uzyskiwały układy 
planistyczne: prostokątne, a także centralne, tj. o narysie okręgu, w ich rozmaitych odmianach 
szczegółowych (ryc. 217). Jednak proporcje całych budowli często odbiegały od kanonów 
greckich, a to ze względu na wyraźne odwołania do tradycji etruskich, wpływających na 
przysadzistość bryły. W piśmiennictwie naukowym dla świątyń rzymskich bywają stosowane 
określenia: „świątynia toskańska” oraz templum latino. Budowle te, w okresie republikańskim 
wznoszono zazwyczaj na wysokim cokole, często z szerokim ciągiem schodów 
wprowadzającym użytkowników do wnętrza. Ustawiane frontalnie do przestrzeni publicznej 
(placu), w fasadzie posiadały portyk kolumnowy, zwieńczony trójkątnym szczytem. Wnętrze 
otaczano solidnym murem pozwalającym na różnorodne użytkowanie obiektu: nie tylko 
sakralne ale także administracyjne, kulturalne i społeczne. Wzdłuż murów ścian  bocznych 
ustawiano ciągi kolumnadowe. Tył budowli zamykała „ślepa”, gładka ściana. W okresie 
cesarskim następowało coraz większe zróżnicowanie formalnych rozwiązań stosowanych w 
obiektach sakralnych miasta Rzymu i całego Imperium, prowadząc do powstania wielu 
całkowicie oryginalnych budowli. 

Ryc. 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223. Przykłady świątyń rzymskich osadzonych w estetycznych wzorcach 
greckich. Z lewej: rozplanowanie charakterystycznych typów szczegółowych realizujących greckie zasady 

kompozycyjne. Nazwy poszczególnych typów rozplanowania podano w wersji włoskojęzycznej. Od lewej u góry: 
świątynia Marte Ultore (Marsa Mściciela) na Forum Augusta w Rzymie, koniec I w. przed Chr.; świątynia Wenus 

(Venery) na Forum Romanum w Rzymie, poł. II w. przed Chr.; świątynia rzymska we Vienne, Francja,  
I w. przed Chr. - I w. po Chr. Od lewej na dole: próba rekonstrukcji świątyni Saturna na Forum Romanum w 

Rzymie, wzniesionej ok. V – IV w. przed Chr., a przebudowanej w I w. przed Chr.; rzymska świątynia w Garni 
(Armenia) z I-II w. po Chr.; kolumnada świątyni rzymskiej w Evora, Portugalia, okres cesarski. Ilustracje 

skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 224, 225, 226, 227. Grecki charakter świątyń rzymskich wzniesionych przy Forum Romanum w Rzymie.  
Od lewej: szkic wyglądu świątyni Kastora i Polluksa (pierwsze lata I w. po Chr.); świątynia Saturna, świątynia 

Wespazjana i świątynia Zgody (ryc. 225, 227); model świątyni Venery (Wenus), II w. przed Chr. Ilustracje 
skopiowane z INTERNETU  
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W całym okresie cesarskim w  mieście Rzymie ciągle przybywało budowli 
wznoszonych przez kolejnych władców, głównie w rejonach forów cesarskich i Pola 
Marsowego, nieustająco łączących stylistykę grecką z rzymską. 

Ryc. 228, 229, 230, 231. Świątynie w stylistyce grecko-rzymskiej. Od lewej: świątynia Westy w Tivoli pod 
Rzymem, II/I w. przed Chr. (elewacja, rzut poziomy, stan współczesny); rekonstrukcja świątyni Trajana  

w Rzymie; rekonstrukcja świątyni Wespazjana i Tytusa w Rzymie. Rysunki i fotografie  
skopiowane z INTERNETU 

 
 Za „ikonę” i symbol szczytowego rozwoju rzymskiej architektury i inżynierii budowlanej 
uznawany jest słynny do dziś Panteon (łac. Pantheon), usytuowany w obszarze Pola 
Marsowego w Rzymie (por. ryc. 145 – 148), oceniany powszechnie jako arcydzieło w kategorii 
obiektów sakralnych. Poświęcony był wszystkim bóstwom i kultowi cesarzy podniesionych do 
rangi boskiej. Jego nazwa na trwałe weszła do europejskiej kultury zachodniej, w formie 
zmodyfikowanej oznaczając zestaw wybitnych przedstawicieli narodu, a także wybranej 
dziedziny nauki lub sztuki. Panteon rzymski początkami swymi sięga czasów Oktawiana 
Augusta. W pierwotnej formie zbudowany został ok. 27 roku przed Chr. Ostateczny kształt 
uzyskał w latach 118 – 128 po Chr., przebudowany staraniem cesarza Hadriana. W roku 608 
obiekt podarowany papieżowi Bonifacemu IV, przekształcony został w świątynię katolicką i do 
dziś użytkowany jest jako bazylika Santa Maria Rotonda, stanowiąc spektakularny przykład 
znakomicie zachowanej architektury rzymskiej  okresu cesarskiego. 

Ryc. 232, 233, 234, 235, 236. Świątynie rzymskie na planie centralnym (okręgu). Z lewej: świątynia Westy w 
Rzymie (rzut poziomy i elewacja), początek VII w. przed Chr., przebudowa w II w. po Chr.; usytuowanie świątyni 
Panteonu wśród zabudowań Rzymu cesarskiego; Panteon (pocz. II w. po Chr.), rzut poziomy; Panteon, przekrój 

pionowy; Panteon, fasada. Ryc. 233 skopiowana z INTERNETU; pozostałe rysunki [z:]  Koch, Style w 
architekturze…, op. cit., 1996, s. 34 

 
 W ogólnym rozwoju europejskiej myśli architektonicznej Panteon rzymski stanowi 
dzieło wybitne, znaczące z punktu widzenia wpływu mistrzowskich rozwiązań konstrukcyjnych 
i materiałowych na uzyskiwanie nieskrępowanych możliwości formalnych. Było to znamienne 
w swych skutkach kompozycyjnych, technologiczne przekroczenie ograniczeń greckiej 
konstrukcji typu: „słup – belka”. Budowniczowie obiektu wznieśli tu rotundę, częściowo 
kamienną i ceglaną, w głównej mierze jednak betonową. Uformowana na planie okręgu, 
wydźwignięta została w górę kształtem bębna, z wyraźnym zaznaczeniem dwóch kondygnacji 
podkreślonych wewnętrzną dekoracją architektoniczną i przykryta perfekcyjnie skonstruowaną 
kopułą o średnicy 43,4 m. Wysokość budowli od posadzki do szczytu kopuły równa jest 
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średnicy planu, a przekrój kopuły odpowiada połowie idealnego okręgu. Kopuła Panteonu, 
rozmiarami i mistrzostwem inżynierski pozostawała niedościgłą w świecie aż do XIX wieku.  

Ryc. 237, 238, 239. Panteon w Rzymie. Od lewej: przekrój pionowy z artykulacją ściany bębnowej wnętrza 
oraz z pokazaniem kształtu czaszy kopuły z wewnętrznymi kasetonami oraz zewnętrznymi ściankami 

wzmacniającymi konstrukcję; widok zewnętrzny bryły świątyni (rekonstrukcja stanu z pocz. II wieku); wygląd 
współczesny od strony portyku 16 –kolumnowego. 

Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

To ta właśnie kopuła, najwspanialsza wśród wzniesionych przez Rzymian, 
ukształtowana została na mokro z betonu, przygotowanego specjalnie dla Panteonu. 
Zastosowano tu rozmaite kruszywo dla różnych części czaszy. W jej dolnych partiach, tj. u 
podstawy, kruszywo było cięższe dla zyskania większej wytrzymałości materiału na ściskanie. 
W częściach górnych, dla odciążenia konstrukcji wprowadzono do bitumenu (betonu) lekkie 
tufy wulkaniczne, zmniejszające ciężar kolosalnej konstrukcji. W punkcie najwyższym 
(zworniku) wprowadzono okrągły otwór o średnicy 8 metrów (oculus), dodatkowo 
zmniejszający ciężar sferycznej powłoki wieńczącej tę monumentalną budowlę. Oculus stał 
się równocześnie głównym sposobem wprowadzania światła dziennego do wnętrza obiektu. 
Dodatkowym zabiegiem odciążającym powłokę kopuły stało się wyprofilowanie wewnętrznych 
kasetonów, schodkowo wyżłobionych w grubości powłoki, dzielących całość na kilkadziesiąt 
kwadratowych pól ujętych grubszymi pasami pionowymi i poziomymi, tworzącymi rodzaj 
„szkieletu” wzmacniającego. Same żłobienia kasetonów korygowały zniekształcenia optyczne 
(perspektywiczne), występujące przy ich oglądaniu z poziomu posadzki budowli. Wszystkie te 
konstrukcyjne rozwiązania dały wnętrze świątyni o wysokich walorach estetycznych, 
wzbogacone dekoracjami z kolorowych marmurów, z nastrojem tajemniczości, dostojeństwa 
a równocześnie lekkości. Kształt całości bryły nie zyskał tak perfekcyjnej postaci. Gigantyczna 
kopuła właśnie od zewnątrz wzmocniona została konstrukcyjnie ściankami bębnowymi typu 
gzyms koronujący z motywem tryglifów i dalej, mniej więcej do 2/3 wysokości schodkowymi 
ściankami osłonowymi. W wyniku takich zabiegów uzyskano kubaturę zdecydowanie 
masywną i ciężką. Okazały, wielokolumnowy portyk zwieńczony trójkątnym szczytem nie do 
końca koresponduje formalnie z masywnością bryły właściwej. 
 W zakresie architektury FUNERALNEJ (grobowej) cechą główną pozostawała daleko 
idąca różnorodność typów poszczególnych budowli, wynikająca ze splatania się 
przejmowanych przez Rzymian wzorców i zwyczajów pogrzebowych rozmaitych podbitych 
narodów. Zrazu dominowały tendencje etruskie, tj. kształtowanie miejsc pochówku w formie 
izb grobowych umieszczanych pod kopcami ziemnymi lub kutymi w skale. Szybko też 
rozpowszechniały się kolumbaria, tj. niewielkie wnęki dla przechowywania prochów zmarłych. 
Inne typy grobów przyjmowały postać niewielkich świątyń hellenistycznych, piramid, wież i 
innych obiektów „fantastycznych”. Szczególnie intensywny rozwój architektury grobowej 
nastąpił w okresie cesarskim, kiedy to wznoszono wiele okazałych, kamiennych budowli 
noszących nazwę mauzoleum. Zakładano je na planach okręgu, kwadratu lub prostokąta, ze 
starannie profilowanym detalem rzeźbiarskim. Wobec stosowanego przez Rzymian zakazu 
pochówku w obrębie murów miejskich, wiele grobów i pomników ku czci możnych zmarłych 
sytuowano wzdłuż traktów komunikacyjnych wyprowadzanych z miasta (np. Mauzoleum 
Cecylii Metelli przy Via Appia w Rzymie). Kilka mauzoleów cesarskich uzyskało formy 
szczególnie okazałe, a niektóre z nich zachowały się do dzisiaj w całości lub we fragmentach, 
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często z przebudowami wykonanymi w późniejszych epokach. Jedno z nich, znane pod nazwą 
Mauzoleum Augusta (Rzym), budowane było od roku 27 przed Chr. W sensie dyspozycji 
architektonicznej stanowi zespolenie rotundy świątynnej ozdobionej wysuniętym portykiem 
(analogia z Panteonem rzymskim) z wyniosłym kopcem ziemnym uformowanym ponad bryłą 
główną z kopułą, a obsadzonym cyprysami (analogie etruskie). Całość prawdopodobnie 
otoczona kompozycją „zieloną” stanowiła typ obiektu architektoniczno-ogrodowego. Na 
szczycie całości ustawiono posąg cesarza. 

Ryc. 240, 241, 242, 243. Mauzoleum (Oktawiana) Augusta w Rzymie. Od lewej: rekonstrukcja stanu oryginalnego 
(wg Luigi Canina); dzisiejsze pozostałości mauzoleum (strefa archeologiczna); próba rekonstrukcji (wg badaczy 

węgierskich); renesansowa rekonstrukcja autorstwa Baldassarre Peruzzi’ego. Ilustracje skopiowane  
z INTERNETU 

 
W podobnym duchu, lecz w formie jeszcze bardziej okazałej, ok. 130 r. po Chr. 

ukształtowano najsłynniejszy obiekt tej kategorii, tj. Mauzoleum Hadriana w Rzymie. Budowlę 
usytuowano na prawym brzegu Tybru, przy specjalnie dla dostępu do grobowca wzniesionym 
moście Elio (moście Hadriana, obecnie Most Anioła), w pobliżu Watykanu i w bezpośrednim 
sąsiedztwie granic obszaru Pola Marsowego. Komorę grobową wyposażono wewnątrz w 
bogate marmurowe dekoracje. Trzon bębnowej (walcowej) budowli  otoczono zewnętrzną 
kolumnadą, a kopiec usypany na wewnętrznej kopule obsadzono cyprysami. Na szczycie  
ustawiono kwadrygę z posągiem imperatora. Cesarz Hadrian pochowany tu został w 139 roku, 
gdy trwały jeszcze końcowe prace budowlane. Później mauzoleum stało się miejscem 
pochówku kilku następnych władców rzymskich i ich rodzin.  Obiekt swą oryginalną funkcję 
pełnił do końca III w., później przekształcony w fortecę (V w.), pod koniec VI wieku przejęty 
został przez papiestwo jako Zamek św. Anioła, a w XIII w. połączony został podziemnym 
korytarzem z Watykanem. W strukturze architektonicznej budowli, w jej wewnętrznych 
dziedzińcach wprowadzone zostały także elementy renesansowe, być może projektowane w 
pocz. XVI wieku przez Michała Anioła, dla papieża Leona X. 

Ryc. 244, 245, 246, 247. Mauzoleum Hadriana (dziś Zamek św. Anioła). Od lewej: współczesny widok budowli  
z Mostu Anioła; kompleks Zamku św. Anioła z widokiem na przęsła mostu; makieta mauzoleum z czasów 

Hadriana wraz z mostem na Tybrze; próba rekonstrukcji oryginalnego kształtu mauzoleum. Ilustracje skopiowane 
z INTERNETU 

 
Imponującym świadectwem potęgi Rzymu cesarskiego stało się „Koloseum” 

(Colosseum), czyli „Amfiteatr Flawiuszy” należący do kategorii budowli ludycznych, tj. 
przeznaczonych dla urządzania w nich spektakli o charakterze masowej, często bardzo 
brutalnej i okrutnej rozrywki. Podobnie jak w innych nurtach architektonicznych, także TEATRY 
rzymskie wyrastały z najlepszych tradycji Hellady. Jednak  już samo ich naczelne 
przeznaczenie wskazywało na wyraźne odmienności w stosunku do greckiego pierwowzoru, 
przeznaczonego dla wyrafinowanego kontaktu z wysokich lotów kulturą, w tym nade wszystko 
z pięknem poezji, literatury i muzyki. Wśród różnic natury formalnej na plan pierwszy wysuwa 
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się wznoszenie teatrów rzymskich jako budowli wolno stojących, usytuowanych najczęściej 
wśród zabudowy miejskiej. Trybuny dla publiczności umieszczano na sklepionych galeriach, 
w planistycznym układzie półokręgu (pół elipsy), a czasem w narysie pełnej elipsy czy okręgu, 
zyskując wtedy nazwę amfiteatru. Zaniechano greckiego zespalania widowni z zastanym, 
górskim ukształtowaniem terenu. Orchestra dla chóru była niewielka, gdyż w przeciwieństwie 
do teatrów greckich nie stanowiła istotnego elementu funkcjonalnego wobec braku urządzania 
przedstawień typu „tragedia grecka”. Specyficznie rzymską cechą pozostawało 
rozbudowywanie podziemi całego obiektu o liczne pomieszczenia pomocnicze (techniczne) 
dla obsługi rozmaitego typu widowisk. Na zewnątrz budowli pojawiała się starannie 
ukształtowana architektoniczna artykulacja ścian. Wyodrębniano dwie lub trzy kondygnacje, z 
rytmicznymi pionowymi podziałami, znaczonymi kolumnami (lub półkolumnami) w konwencji 
porządku spiętrzonego, w którym w pasie dolnym stosowano stylistykę dorycką, a wyżej 
odpowiednio jońską i koryncką lub kompozytową. Podobnie jak w teatrach greckich, także w 
obiektach rzymskich uzyskiwano zazwyczaj bardzo dobrą akustykę. 

Ryc. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255. Zestawienie przykładowych teatrów rzymskich (pas górny)  
z teatrami greckimi (pas dolny). Od lewej u góry:  teatr rzymski w Merida (Hiszpania); domniemany kształt teatru 

w Voison (Francja); Colosseum (amfiteatr) w El Jem, Tunezja (widok zewnętrzny oraz fragment murów 
wewnętrznych. Od lewej na dole: teatr grecki w Syrakuzach; teatr Dionizosa w Atenach; teatr w Efezie; teatr w 

Milecie. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W rozszerzeniu przytoczonych już uwag zbiorczych, bliższego omówienia wymaga 
zapowiedziany przed chwilą, stale wzbudzający ogromne zainteresowanie turystów 
przybywających do Rzymu, starożytny amfiteatr znany powszechnie jako „Koloseum”. Obiekt 
ten nazwę swą zawdzięcza prawdopodobnie zlokalizowanemu w jego sąsiedztwie 
gigantycznemu, o wysokości przekraczającej 36 metrów, posągowi Nerona.  Sama budowla 
przeznaczona była dla organizowania w niej rozmaitych igrzysk, okazałych widowisk i spektakli 
cyrkowych, a także walk gladiatorów, polowań na dziką zwierzynę, a nawet dla naumachii tj. 
inscenizacji bitew morskich. Może więc być porównywalna z dzisiejszymi, wielofunkcyjnymi 
ogromnymi stadionami sportowymi. Amfiteatr ten wzniesiony został staraniem cesarza 
Wespazjana, założyciela dynastii Flawiuszy. Budowa przeprowadzona została w latach 72 – 
80 po Chr. Tak krótki czas wykonania obiektu możliwy był dzięki nadzwyczaj sprawnej 
organizacji robót, a także wykorzystywaniu modularnych „prefabrykatów” i 
wyspecjalizowanych maszyn oraz doskonale wyszkolonej sile roboczej. Ostatecznie powstała 
budowla mogąca pomieścić ponad 50 tysięcy widzów. Wzniesiono ją na planie elipsy o 
średnicach 188 i 156 metrów, a wydźwignięto na wysokość 48 metrów. Trzonem konstrukcji 
stały się  cztery kondygnacje potężnych, osiemdziesięciu w każdym pasie horyzontalnym, 
arkad filarowych, z zastosowaniem trawertynu z pobliskich kamieniołomów, częściowo także 
cegły, tufów, betonów, ze zdobieniami marmurowymi. W ścianach zewnętrznych, na filarach 
konstrukcyjnych zastosowano półkolumny stanowiące ornament architektoniczny, ułożone w 
logicznym następstwie, od dołu: doryckie, wyżej, jońskie i dalej korynckie, dające efekt 
porządku spiętrzonego. Łęki dwóch wyższych kondygnacji ozdobiono ustawionymi w nich 
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posągami, a wejście podkreślono ozdobną rzeźbą w kształcie kwadrygi. Kondygnację górną 
osłonięto wysoką ścianą z półkolumnami i z otworami okiennymi, stanowiącą formę zbliżoną 
do „attyki”. To w niej zamocowano specjalne uchwyty pozwalające na rozciąganie płócien 
chroniących widzów przed słońcem i deszczem, a rozwijanych w miarę bieżących potrzeb 
przez marynarzy floty morskiej. Pośrodku amfiteatru, w jego podziemiach pobudowano wiele 
pomieszczeń dla gladiatorów, dla zwierząt i do przechowywania rozmaitego sprzętu 
niezbędnego dla organizowania widowisk. Arena mogła być wypełniana wodą, co miało 
miejsce w razie urządzania naumachii. Wewnątrz obiektu ustawiony był tron cesarski, dalej 
siedziska dla senatorów i dworu, dla generałów i trybunów. Dla plebsu przeznaczone były 
miejsca stojące. „Koloseum” zrazu bardzo intensywnie użytkowane, w V i pocz. VI w. 
dwukrotnie ucierpiało na skutek trzęsień ziemi, ale ciągle jeszcze odbywały się w nich imprezy 
rozrywkowe. Wkrótce jednak zostało opuszczone, zamienione na cmentarz, a później na 
fortecę, a od poł. XIV w., po kolejnych zniszczeniach powstałych na skutek wstrząsów 
sejsmicznych, rozbierane było dla łatwego pozyskiwania materiałów budowlanych. W połowie 
XVIII w. niszczenie budowli zatrzymane zostało przeznaczeniem jej przez papieża Benedykta 
XIV dla kultu Drogi Krzyżowej (Via Crucis). Pomysł takiego użytkowania „Amfiteatru Flawiuszy” 
stanowił nawiązanie do legendarnej tradycji chrześcijańskiej mówiącej o masowych 
egzekucjach i męczeństwie pierwszych wyznawców Chrystusa mających odbywać się na 
arenie „Koloseum”. Współcześnie kojarzone jest właśnie z nabożeństwem Drogi Krzyżowej, 
zwłaszcza tej odprawianej pod przewodnictwem papieża, co roku w Wielki Piątek wieczorem, 
przy światłach pochodni.   

Ryc. 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263. „Koloseum” („Amfiteatr Flawiuszy”) w Rzymie. O lewej u góry: 
usytuowanie „Koloseum” w strukturze zabudowy miejskiej (makieta rekonstrukcyjna); widok zachowanych ścian 

obiektu (ryc. 257, 258); współczesny stan wnętrza „Koloseum” z odsłoniętymi pozostałościami części podziemnej. 
Od lewej na dole: rekonstrukcja wnętrza i ścian zewnętrznych; makieta rekonstrukcyjna z pokazaniem istoty 

konstrukcji i dyspozycji przestrzennej obiektu; stan „Koloseum” w późnym średniowieczu (ikonografia 
historyczna); domniemany wygląd spektaklu naumachii (ikonografia przedstawiająca naumachię Domicjusza, II w. 

po Chr.). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
 W ramach istotnego dla cywilizacji rzymskiej rozkwitu ośrodków miejskich, intensywnie 
rozwijała się grupa budowli mieszkalnych. Typowe DOMY RZYMSKIE (łac. domus), 
wyrastające z tradycji etruskich i greckich były siedzibami prywatnymi, często piętrowymi, 
wznoszonymi z trwałych materiałów (kamień, cegła, beton). Stosowano w nich filary i mury 
ceglane zespalane zaprawą, z otworami drzwiowymi wzmacnianymi łękami. Domy bogatszych 
właścicieli (patrycjuszy) zdobione były wysokiej klasy artystycznej barwnymi freskami, 
mozaikami naściennymi i posadzkowymi  oraz wyposażane w drobne elementy rzeźbiarskie. 
Zasady kształtowania tych obiektów znane są ze starannych opisów Witruwiusza, zawartych 
w szóstej księdze jego traktatu, a także z licznych świadectw archeologicznych, szczególnie 
dobrze zachowanych w samym Rzymie, a także w Pompejach i w Herkulanum (por. ryc. 264 
- 268), tj. miastach zniszczonych wybuchem Wezuwiusza w 79 po Chr. (oba stanowiska na 
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Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO). Odznaczały się one zazwyczaj klarowną, 
ortogonalną dyspozycją przestrzenną, w rozplanowaniu o narysie kwadratu lub prostokąta 
(ryc. 269, 271). 

Ryc. 264, 265, 266, 267, 268. Oryginalne pozostałości domów rzymskich ze strefy archeologicznej w Herkulanum 
(Kampania). Fot. Anna Mitkowska, 2009 

  
 W indywidualnych domach dawniejszych (okresu Republiki) oraz tych skromniejszych 
w czasach cesarskich, układ pomieszczeń mieszkalnych skupiał się wokół centralnie 
usytuowanego atrium, w którym urządzano palenisko obsługujące dom. W przykryciu atrium 
(strop, dach) kształtowano otwór zwany compluvium, przez który do wnętrza dostawało się 
światło i powietrze oraz spływała woda deszczowa przechwytywana przez umieszczony w 
posadzce zbiornik (sadzawkę) nazywany impluvium. W siedzibach zamożniejszych 
użytkowników program domu rozbudowywano o część drugą, bardziej okazałą z 
ukształtowanym pośrodku wewnętrznym, otwartym od góry dziedzińcem nazywanym 
perystylem, stanowiącym miejsce wypoczynku i podejmowania gości. Otaczano go 
kolumnadą, a do wnętrza wprowadzano elementy roślinne i liczne rzeźbiarskie artefakty. 
Perystyle rzymskie, obok swych funkcji mieszkalnych, stały się ważnym ogniwem rozwoju 
rzymskiej i późniejszej europejskiej sztuki ogrodowej. W niektórych rejonach przeludnionego 
coraz bardziej miasta Rzymu powstawały też domy wielorodzinne (czynszowe) znane jako 
insulae (l. poj.: insula). 

Ryc. 269, 270, 271, 272, 273. Schematy kompozycji domów rzymskich. Od lewej: rozplanowanie skromnego 
domu z atrium pośrodku; rekonstrukcja wnętrza atrium domu rzymskiego z compluvium oraz impluvium; bryła 

 i rozplanowanie domu bogatszego, z atrium i z perystylem; wizualizacja rozbudowanego, dwuczęściowego domu 
rzymskiego; insula rzymska (dom czynszowy w mieście Rzymie). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 Ryc. 274, 275, 276, 277. Istota kompozycji architektonicznej atrium i perystylu w domach rzymskich. Z lewej: dwa   
 przykłady rekonstrukcji wnętrza atrium. Z prawej: dwa przykłady rekonstrukcji perystyli w Pompejach (Casa dei  

Vetti i Casa degli Amorini Dorati). Fotografie skopiowane z INTERNETU  
 
 Domy rzymskie zaopatrywane były w bieżącą wodę doprowadzaną do ich wnętrz 
systemami urządzeń hydrotechnicznych. W pomieszczeniu przeznaczonym dla pobierania 
wody wprowadzano ozdobne dekoracje architektoniczne podkreślające rangę tego miejsca, 
kształtowane w nisze ze ściankami ożywianymi dekoracją mozaikowa, z basenami na planie 
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półokręgu (lub półelipsy) osadzonymi w posadzce. Te fragmenty domów noszą nazwę 
nimfeum. W swych formach mocniej rozbudowanych nimfea już w kulturze grecko-rzymskiej 
stały się ważnym elementem kompozycji ogrodowych i wnętrz miejskich, często zyskując 
znaczne rozmiary, a wznoszone były jako złożone struktury budowlano-architektoniczne. Do 
perfekcji inżynierskiej i mistrzostwa artystycznego doprowadzone zostały w ogrodach i we 
wnętrzach obiektów rezydencjonalnych (wille, pałace) renesansu, manieryzmu i baroku. W 
sensie treściowym stanowiły nawiązanie do greckiego sacrum, jako dedykowane nimfom 
znanym z mitologii Hellady. Zarówno w kulturze greckiej, rzymskiej jak i w nowożytności 
europejskiej stawały się złożonymi, najczęściej eliptycznymi (czasem kolistymi lub 
wielobocznymi) budowlami z apsydami, niszami, kolumnami, portykami, eksedrami, ze 
znacznym udziałem elementów wodnych (baseny, fontanny) tworząc w miejscu ich 
usytuowania sugestywne, krajobrazowe efekty scenograficzne. 

Ryc. 278, 279, 280, 281, 282, 283. Przykłady nimfeów. Od lewej: nimfeum w domu ze strefy archeologicznej w 
Herkulanum; nimfeum doryckie z Castel Gandolfo; nimfeum domu w Pompejach (strefa archeologiczna); nimfeum 

na Forum Trajana w Rzymie (z pałacu Tyberiusza); nimfeum „Egeria” (Rzym, rejon Via Appia); rekonstrukcja 
renesansowego nimfeum ogrodowego. Ryc. 278, fot. Anna Mitkowska, 2009; pozostałe fotografie skopiowane z 

INTERNETU 

Ryc. 284,285, 286, 287, 288, 289. Ślady archeologiczne domów w Herkulanum, z przykładami perystyli  
(ryc. 284, 285, 288, 289) i atrium (ryc. 286, 287). Fot. Anna Mitkowska, 2009 

 
Wśród najznakomitszych przykładów domów rzymskich najczęściej wymienia się: Dom 

Fauna w Pompejach (z końca II w. przed Chr.) z bogatymi dekoracjami mozaikowymi,  
stiukowymi  oraz z posążkami; Dom Liwii na Palatynie w Rzymie (z I w. przed Chr.), z licznymi 
dobrze zachowanymi malowidłami ściennymi; Dom Westalek na Forum Romanum Rzymie, z 
okresu republikańskiego; a także Dom Mitry w Mérida (Hiszpania). 

Ryc. 290, 291, 292, 293. Próby rekonstrukcji willi rzymskich w zespoleniu z kompozycją ogrodową. Od lewej: 
warianty ukształtowania willi wiejskich; z prawej przykładowy, domniemany wygląd willi miejskiej. Ilustracje 

skopiowane z INTERNETU 
 

Bogatsze, mocno rozbudowane rezydencje, należące do patrycjuszy rzymskich 
przybierały formy różnego typu WILLI. Najwspanialsze z nich należały wprost do kolejnych 
imperatorów (cesarzy rzymskich). Ten specyficzny typ budowli mieszkalnej rozwijał się 
konsekwentnie w ostatnich dwóch wiekach okresu Republiki, doskonałość i okazałość 
kompozycyjną uzyskując głównie od II w. po Chr., w rozkwicie potęgi politycznej Imperium. 
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Obiekty te, każdorazowo traktowane były indywidualnie, często w nawiązaniu do lokalnych 
warunków terenowych. Wykrystalizowały się wśród nich trzy grupy główne, związane z ich 
usytuowaniem w stosunku do ośrodków miejskich  oraz z różnym funkcjonalnym 
przeznaczeniem. Były to wille wiejskie (villa rustica), wille miejskie (villa urbana) oraz wille 
podmiejskie (villa suburbana). Wszystkie na trwałe weszły do tradycji europejskiej architektury 
rezydencjonalnej. Ich rozwój wiązał się z rzymską fascynacją i pochwałą życia wiejskiego 
(Katon Starszy, Varrone, Catullo, Horacy, Cyceron, Columella, Wergiliusz, Pliniusz Starszy i 
Pliniusz Młodszy), ale również z praktycznymi i ekonomicznymi względami, istotnymi dla 
gospodarczej kondycji Imperium. Powstawały nie tylko wokół Rzymu, ale rozkwitały w 
najodleglejszych nawet prowincjach rzymskich, m.in. na terenach Hiszpanii, Galii, Afryki 
Rzymskiej i Bliskiego Wschodu. 

Ryc. 294, 295, 296, 297. Próby rekonstrukcji przykładowych willi rzymskich. Od lewej: willa z terenów Hiszpanii 
(Toledo); willa w Casale (Sycylia, IV w.); willa miejska w Pompejach; wnętrze późno rzymskiej willi w Sepphoris 

(Izrael). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Wille wiejskie były nie tylko miejscem zamieszkania, ale przede wszystkim centrum 
gospodarstwa rolnego. Ich funkcjonowanie wiązane było z naukowymi podstawami aktywności 
rolniczej i kształtowania krajobrazów otwartych, a zespół zabudowań składał się z głównego 
obiektu mieszkalnego i z wielu budowli gospodarczych, wszystko otaczane rozmaitymi 
urządzeniami obronnymi. W okresie Cesarstwa późnego kompleksy te ewoluowały od obsługi 
małych gospodarstw (dominus) do wielko obszarowych latyfundiów pozostających zazwyczaj 
w rękach bogatych wojskowych. W willach miejskich na plan pierwszy wysuwała się funkcja 
mieszkalna zespolona z aspektami prestiżowymi, co prowadziło do mocno rozbudowanych i 
skomplikowanych układów planistycznych. Obiektom architektonicznym towarzyszyły, z 
wielkim rozmachem urządzane kompozycje ogrodowe, w których materiał roślinny zespalano 
z elementami architektonicznymi w integralną całość formalną.  

Ryc. 298, 299, 300, 301. Rzymskie rezydencje willowe zespolone z kompozycją ogrodową. Od lewej: 
rozplanowanie kompleksu zabudowań willi miejskiej w Casale (Sycylia); makieta rekonstrukcyjna kompozycji 

ogrodowej przy „Domus Aurea” w Rzymie (willa Nerona); kompleks willowy „Laurentina” pod Rzymem (panorama 
krajobrazowa, schemat planistyczny i makieta obiektów architektonicznych). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Można w pewnym uproszczeniu przyjąć, że z połączenia tych dwóch typów powstały, 

najznakomitsze pod względem artystycznym, wille podmiejskie (villa suburbana). 
Potwierdzały one rangę społeczną i polityczną właścicieli oferując równocześnie uroki życia 
wiejskiego, w bliskim sąsiedztwie z ośrodkiem urbanistycznym. Stanowiły izolowaną od zgiełku 
miejskiego, prywatną enklawę spokojnego wypoczynku i prac intelektualnych. To w nich 
realizowano filozoficznie podbudowany, optymalny model życia rzymskiego. W 
poszczególnych rezydencjach doskonalono rozwiązania architektoniczne, odzwierciedlające 
gusty i obyczaje epoki, a tworzące wzorce funkcjonalne i kompozycyjne dla kolejnych epok 
kultury europejskiej. Obiekty te, w większości słabo zachowane, ciągle stanowią przedmiot 
specjalistycznych, szczegółowych badań. Pojawiają się kolejne koncepcje rekonstruowania 
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ich układów planistycznych, elementów zdobnictwa architektonicznego, dyspozycji brył 
budowlanych i przestrzennego uformowania ogrodów, nieustająco obarczone sporym 
stopniem niepewności. Bezdyskusyjne jest, że zespalane były z kompozycjami roślinnymi 
budując trwały typ ogrodów rezydencjonalnych (willowych), w tym szczególnie określanych 
jako villa suburbana, a stanowiący w nowożytnej kulturze europejskiej fundamentalny nurt 
kształtowania dzieł ogrodowych i architektury rezydencjonalnej. Wśród historycznych 
świadectw z epok,i znaczącą rolę odgrywają licznie przez archeologów znajdowane mozaiki 
rzymskie, na których w tej „para malarskiej” technice powstawały przedstawienia obiektów 
willowych. 

Ryc. 302, 303, 304, 305. Mozaiki rzymskie z przedstawieniami obiektów willowych. Od lewej: mozaiki z Muzeum 
w Bardo (Tunezja), z przedstawieniem willi wiejskiej z ok. IV w. (ryc. 302, 303); willa rzymska z III w. (południowe 

prowincje rzymskie); fragment mozaiki z willi „Materno”, Hiszpania. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Najwięcej, naukowo potwierdzonych informacji posiadamy dla willi cesarskich, których 
ślady terenowe zachowały się w znacznym stopniu i poddawane były pogłębionym badaniom. 
Do dziś największe zainteresowanie wzbudza pochodząca z pocz. II w. po Chr. willa Hadriana 
w Tivoli pod Rzymem, urządzona obecnie jako strefa archeologiczna udostępniona do 
zwiedzania przez turystów, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Budowana 
w latach 118 – 134, prawdopodobnie wedle pomysłu i pod osobistym patronatem cesarza, 
stała się dla niego wiejskim ustroniem, w którym spędził ostatnie lata swego życia. 

Ryc. 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312. Willa Hadriana w Tivoli pod Rzymem. Od lewej u góry: rozplanowanie 
krajobrazowo-ogrodowego kompleksu willowego; makieta rekonstrukcyjna całości obiektu; makieta 

rekonstrukcyjna fragmentu nasyconego budowlami architektonicznymi. Od lewej na dole: fragment kolumnady 
„Canopo”; ruiny właściwego pałacu cesarskiego; pozostałości architektoniczne term; ruiny świątyni Wenus 

(Vesty). Plan i fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Po raz pierwszy w dziejach sztuki europejskiego kręgu kulturowego powstał tu w pełni 
rozbudowany, całkowicie oryginalny, nie kształtowany nigdy wcześniej obiekt krajobrazowo-
ogrodowo-architektoniczny, stanowiący kulminację koncepcji rzymskiej villa suburbana (willa 
podmiejska). To tu zapoczątkowano fascynujące zjawisko kulturowe, mieszczące się w 
pierwszej kolejności w kategorii sztuki ogrodowej, a polegające na urządzaniu rezydencji, w 
których rolę wiodącą odgrywa kompleks ogrodów, wzbogacany licznymi obiektami 
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architektonicznymi i elementami rzeźbiarskimi najwyższej klasy artystycznej. W Tivoli 
kompozycja objęła od 80 – 120 hektarów położonych na stokach Monti Tiburtini. Czasem mówi 
się nawet o 300 ha. Obecnie ślady zabudowań i urządzeń terenowych występują jedynie na 
56 hektarach. Cały teren nasycono licznymi budowlami pogrupowanymi w trzy wyraziste 
kompleksy, przeznaczone dla cesarza i jego rodziny oraz dla żołnierzy, służby i niewolników. 
Powstał tam specyficzny „krajobraz wyobraźni”, symbolicznie i formalnie nawiązujący do 
licznych podróży imperatora Hadriana. W obszarze ogrodowym urządzono zespoły 
architektoniczne i krajobrazowe inspirowane obiektami istniejącymi m.in. w Tesalii, Atenach, 
Aleksandrii i w delcie Nilu. Pomyślano je więc jako urządzone w terenie ogrodowym 
wspomnienie odwiedzanych przez cesarza atrakcyjnych miejsc i budowli, jako swoiste 
terenowe pamiątki z podróży. 

Ryc. 313, 314, 315, 316. Willa Hadriana w Tivoli pod Rzymem. Od lewej: Kariatydy nad kanałem 
Aleksandryjskim; widok na świątynię boga Serapide (zbudowanej wg wzorca z Aleksandrii) wieńczącą sadzawkę–

kanał symbolizujący Nil; kolumnada zamykająca kanał Aleksandryjski (Canopo), ruiny Teatru Morskiego. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Konstrukcja planistyczna obiektu była złożona i skomplikowana, podporządkowana 

urozmaiconej rzeźbie terenu, z wieloma rygorystycznie wytyczonymi osiami kompozycyjnymi 
i widokowymi biegnącymi w różnych kierunkach. Ostatecznie uzyskano klarowną i harmonijną 
organizację przestrzeni. Całość składała się z wielu części (wnętrz ogrodowych), układających 
się w „sekwencję wnętrz”. Obiekt wyposażony w liczne symboliczno-treściowe elementy 
architektoniczne, zintegrowano z elementami roślinnymi (aleje, szpalery, boskiety). 
Wybudowano tu i urządzono m.in. stadion, amfiteatr, teatr morski, termy, nimfeum, bibliotekę, 
agorę „ateńską” z portykiem, koszary, wyspę, kolumnadę nad kanałem (Canopo), posągi 
kariatyd greckich, pawilony, świątynię boga Serapide. Części ogrodu połączono alejowymi 
ciągami drzew, a osie kompozycyjne posiadały perspektywiczne zamknięcia. Funkcjonalną 
kulminację  kompozycji stanowił architektoniczny zespół pałacowy otoczony niewielkimi, 
zgeometryzowanymi ogrodami.  

Willa Hadriana (Villa Adriana) zaliczana jest do kilku najwybitniejszych dzieł sztuki 
ogrodowej wszech czasów (w ich nurcie rezydencjonalnym) na równi z wiszącymi ogrodami 
Semiramidy w starożytnym Babilonie, średniowiecznymi ogrodami Alhambra w Granadzie i 
barokowymi ogrodami królewskimi w Wersalu. Pozostaje najwybitniejszym ogrodem willowym 
kultury rzymskiej. Dodać trzeba, że malowniczo usytuowane na obrzeżach kompleksu 
wolnostojące świątynki Wenus (Vesty) i Sybilli stworzyły obszar sacrum ogrodowego 
(świętego ogrodu rzymskiego) i wraz z innymi pamiątkami podróży wschodnich Hadriana stały 
się prototypem kompozycyjnego zamysłu późno średniowiecznych, manierystycznych i 
barokowych parków pielgrzymkowych typu kalwaryjskiego, bazujących na koncepcji 
urządzania (budowania) w lokalnych krajobrazach symboliczno-treściowych „pamiątek” 
średniowiecznych i nowożytnych wypraw wojennych, a także pątniczych do Jerozolimy i Ziemi 
Świętej. 

Ciągle mniej znana od willi Hadriana pozostaje Willa Tyberiusza w Sperlonga na 
wyspie Capri. Stanowiła równie wybitne dzieło rzymskiej sztuki ogrodowej, stając się 
równocześnie fascynującym przykładem kształtowania krajobrazu przyrodniczo 
kulturowego, który osiągnął rangę dzieła sztuki. Zbudowana została na pocz. I w. po Chr. (14 
– 37 r.). Kulminację kompozycji stanowił mocno rozbudowany, willowy (pałacowy) obiekt 
architektoniczny, zajmujący powierzchnię 5500 m², który został zespolony skomplikowanym 
systemem tarasów ze skalistym podłożem wyniosłej wyspy. Ta oryginalna struktura 
architektoniczna dominowała w krajobrazie Kampanii aż po Neapol, z widoczną w oddali 
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majestatyczną sylwetą Wezuwiusza. Obiekt pomyślany był jako letnia rezydencja rzymskiego 
imperatora Tyberiusza, a nazywany był również Villa Jovis. Rezydencja zlokalizowana na 
skalistej wyspie, ze stromymi zboczami opadającymi ku morzu, zapewniać miała imperatorowi 
pełnię prywatności i bezpieczeństwa, budowana była od ostatnich lat I w. przed Chr. Po krótkim 
okresie świetności opuszczona została już w 26 po Chr., tj. jeszcze przed ukończeniem całego 
przedsięwzięcia. Wśród głównych elementów kształtujących strukturę ogrodów willowych 
znalazły się termy, sadzawki, formy roślinne typu ars topiary, groty ogrodowe. Piękno 
kompozycji potęgowały oryginalne skały wyłaniające się z morza oraz rozległe powiązania 
widokowe. Pozostałości obiektu stanowią obecnie profesjonalnie urządzoną (w 1937) strefę 
archeologiczną. W znaczącym stopniu zachowana jest  struktura architektoniczna, ze 
schodami terenowymi, fragmenty dekoracji mozaikowych, elementy konstrukcyjne i niektóre 
części skomplikowanych urządzeń wodnych (w tym cysterny). Przeważająca część 
wartościowych detali architektonicznych i artystycznego wyposażenia willi (rzeźby) 
przenoszona była stopniowo w ciągu XX w. do różnych placówek muzealnych Italii. 

Ryc. 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324. Willa Tyberiusza na Capri (Villa Jovis). Od lewej u góry: rzut 
poziomy (rekonstrukcja); sylweta panoramiczna kompleksu willowego (rekonstrukcja); strefa archeologiczna 

(zdjęcie lotnicze); charakter krajobrazu w rejonie lokalizacji willi; pozostałości zabudowy (strefa archeologiczna); 
panorama kompleksu willowego (rekonstrukcja z pocz. XX wieku); pozostałości zabudowy (strefa  

archeologiczna) – ryc. 323, 324. Rysunki i fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
 Obyczaj zakładania bogatych rezydencji cesarskich stał się charakterystycznym 
przejawem kultury rzymskiej w szczytowym okresie utrwalania potęgi Imperium. Powstawało 
wtedy wiele prestiżowych siedzib władców. Każdy z nich wznosił własne obiekty, a niektórzy 
budowali nawet po kilkanaście prywatnych willi i pałaców (np. Tyberiusz na wyspie Capri). 
Wraz z tą właśnie aktywnością imperatorów utrwalały się w architekturze modele 
kompozycyjne budowli o przeznaczeniu mieszkalnym: 1. domów miejskich, 2. willi (z 
ogrodami) i 3. pałaców. W tej kategorii typologicznej wiodąca pozostawała funkcja mieszkalna 
(rezydencjonalna) zespalana z przepychem dekoracyjnym wnętrz, podkreślającym prestiż 
społeczny i polityczny właściciela.  

Wspólną cechą willi i pałaców od czasów rzymskich aż do dzisiaj, pozostaje brak 
wprowadzania w strukturę kubaturową elementów obronności. Rozróżnienie pomiędzy willą a 
PAŁACEM, w pewnym uproszczeniu sprowadza się do skali i stopnia złożoności oraz ilości 
wprowadzonych do obiektu dekoracji architektonicznych. Wille przybierają zazwyczaj kształty 
bardziej kameralne, pałace odznaczają się szczególnie wysokim stopniem ich rozmiarów i 
bogactwa rozwiązań szczegółowych. Przykładowo, w odniesieniu do omawianej przed chwilą 
willi Tyberiusza na Capri, często stosujemy określenie „pałac Tyberiusza”. Podobnie, Willa 
Misteriów w Pompejach, w istocie swej złożoności architektonicznej jawi się nam jako budowla 
pałacowa (ryc. 325). Zazwyczaj przyjmuje się, że po raz pierwszy nazwy palatium tzn. pałac 
władcy (Palatium jako łacińska nazwa wzgórza rzymskiego) użyto dla kompleksu 
rezydencjonalnego (pałacu Domicjana) na Palatynie w Rzymie (ryc. 326). 

Niektóre pałace cesarskie rozbudowywano do tego stopnia, że stawały się 
samodzielną jednostką przestrzenną o charakterze urbanistycznym, z wyraźnie 
ortogonalnymi, zgeometryzowanymi osiami zabudowy. W układzie planistycznym 
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nawiązywały do rozkwitającej na terytoriach Imperium koncepcji castrum romanum (por. rozdz. 
VII.5) i w całości kompleksu otaczane były solidnymi systemami fortyfikacji. Takie podejście 
projektowe wyrastało zresztą z przed greckich jeszcze tradycji kultury kreteńskiej (por. rozdz. 
IV.5, s. 144 nn, pałac w Konossos). Wyrazistym przykładem takiej tendencji twórczej pozostaje 
słynny pałac Dioklecjana w Splicie (Chorwacja) z przełomu III/IV wieku. 

Ryc. 325, 326, 327, 328. Rzymska architektura typu pałacowego. Od lewej: rozplanowanie Willi Misteriów w 
Pompejach; plan trójdzielnego kompleksu pałacowego Domicjana na Palatynie w Rzymie (okres republikański i 
cesarski) z częścią o nazwie Domus Flavia, dalej Domus Augustana oraz stadionem; urbanistyczna struktura 

pałacu Dioklecjana w Splicie (Chorwacja); wizualizacja rekonstrukcyjna kompleksu pałacu Dioklecjana w Splicie. 
W obiekcie zastosowano zasady kompozycyjne castrum romanum. Rysunki skopiowane z INTERNETU 

 
 Imponującym obiektem cesarskiej architektury rezydencjonalnej stał się Złoty Dom 
(Domus Aurea) Nerona, wzniesiony w centrum Rzymu, pomiędzy wzgórzami Palatynu i 
Eskwilinu, w pobliżu Forum Romanum. Nazywany domus, w istocie reprezentował typ willi 
miejskiej z ogrodami, na tyle okazałej, że mieści się ona w kategorii budowli pałacowych. 
Wznoszony był po wielkim pożarze Rzymu z 64 -go roku, a budowa trwała do roku 68, kiedy 
cesarz popełnił samobójstwo, a sama budowla świadomie niszczona, stopniowo podupadała, 
aż do pełnego jej zaniku. Park otaczający kompleks rezydencjonalny zajmował powierzchnię 
120 ha. Stanowił on przykład kompozycji typu geometryczno- krajobrazowego (złożonego) i w 
XVIII w. stał się motywem inspirującym dla kształtowania stylu angielskiego w sztuce 
ogrodowej. Zespół ogrodowy, którego centrum stanowiło sztuczne jezioro o nieregularnym 
narysie, nasycony był licznymi budowlami, portykami, fontannami, a z rejonem Forum 
Romanum połączony był kolumnowym dziedzińcem z olbrzymim posągiem Nerona. Budowla 
pałacowa w znacznym stopniu wzniesiona została z betonu licowanego cegłą. Wśród wielu 
pomieszczeń na szczególną uwagę zasługuje usytuowane w centrum wschodniego skrzydła 
ośmioboczne pomieszczenie (rotunda) nakryte kopułą z oculusem. Otwór ten wprowadzał do 
wnętrza światło dzienne i wraz z systemem świetlików rozmieszczonych wokół zewnętrznej 
krawędzi kopuły dawał efekty zagadkowej gry światła i cienia rozchodzących się na wybrane 
fragmenty rezydencji. Ściany zdobione były z nadzwyczajnym przepychem marmurowymi 
pilastrami, sztukateriami i wykładane były złotem, różnymi klejnotami i masą perłową.   

Ryc. 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335. Domus Aurea Nerona w Rzymie. Od lewej u góry: plan budowli na tle 
późniejszych term Tytusa i Trajana; lokalizacja obiektu w topografii Rzymu; rekonstrukcja dekoracji 

architektonicznej rotundy z oculusem; zachowany fragment dekoracji wnętrz pałacowych. Od lewej na dole: próba 
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rekonstrukcji kompleksu pałacowego; rozplanowanie kompleksu pałacowego; współczesny stan ośmiobocznej 
rotundy z oculusem. Rysunki i fotografie skopiowane z INTERNETU (z podkreśleniami autorki) 

 
I choć opisywany obiekt stanowił wybitne dzieło architektury, technik budowlanych i 

sztuki ogrodowej, to z racji postrzegania go przez współczesnych jako symbol rządów cesarza 
tyrana i despoty, już bezpośrednio po śmierci Nerona architektoniczne dekoracje parku zostały 
niemal zupełnie zniszczone. Wkrótce też, w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat na miejscu tego 
fascynującego kompleksu powstawały nowe budowle. W obszarze wysuszonego jeziora 
wzniesiono Koloseum (s. 257 n), z zachowanym w pobliżu posągiem Nerona. Pozostałości 
systematycznie wyburzanego pałacu traktowano jako fundamenty dla wznoszonych przez 
kolejnych cesarzy świątyń, pałaców, term. Wkrótce ślady rezydencji Nerona, w przeważającej 
części znalazły się pod murami term Tytusa i term Trajana (patrz ryc. 329, 334, 341). Tak 
ukryte fragmenty obiektu stały się przedmiotem zainteresowania i intensywnych badań 
prowadzonych w podziemnych reliktach starożytności przez wielu znakomitych twórców doby 
renesansu. Odkrywane w tzw. grotach elementy dekoracji inspirowały takich artystów jak 
Rafael, Giovanni da Udine i Vasari do opracowania charakterystycznych dla renesansu, a 
zwłaszcza dla manieryzmu, ornamentów dekoracyjnych nazywanych groteską. Ślady 
rezydencji, do dziś trwają pod ziemią, w ostatnich latach stanowiąc przedmiot wzmożonych 
prac archeologicznych. Odsłaniane relikty podlegają pieczołowitym zabiegom 
konserwatorskim z przystosowaniem do muzealnego udostępniania turystom.  

Ryc. 336, 337, 338, 339. Ślady dekoracji malarskich wnętrz Domus Aurea w Rzymie, uznawane za inspirację dla 
renesansowych i manierystycznych motywów groteski. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wśród monumentalnych budowli nierozerwalnie związanych z kulturą rzymską miejsce 

naczelne zajęły TERMY cesarskie jako najbardziej charakterystyczny typ architektury 
miejskiej. Potocznie traktowane jako perfekcyjnie pod względem technicznym urządzane 
łaźnie publiczne, w istocie swojej stały się wielofunkcyjnymi ośrodkami zdrowia i higieny z 
urządzeniami do kąpieli zimnych i ciepłych, łaźniami parowymi, saunami, przebieralniami, 
salami ćwiczeń gimnastycznych, sportowych i walk. Były także centrami kultury i rekreacji z 
bibliotekami, restauracjami, muzeami, salonami do spotkań towarzyskich, salami zebrań 
okolicznościowych. Stanowiły one architektoniczną odpowiedź na zaspakajanie potrzeb 
rzymskiego stylu życia, a pojawiały się w Rzymie prawdopodobnie już od III w. przed Chr., 
czerpiąc z doświadczeń greckich. Przyjmuje się, że precyzyjne modele przestrzenne tego typu 
obiektów ostatecznie ustalono w początkach Cesarstwa, około 80 r. po Chr., w ramach 
wzniesienia w Rzymie (w bezpośrednim sąsiedztwie Domus Aurea) term Tytusa.  

Ryc. 340, 341, 342. Termy rzymskie. Od lewej: makieta rekonstrukcyjna term Trajana w Rzymie;  
rozplanowanie term Tytusa (kolor niebieski, poł. I w. po Chr. ) i term Trajana (kolor czarny, koniec I w. po Chr.) 

 z oznaczeniem pozostałości Domus Aurea (kolor czerwony); makieta rekonstrukcyjna term Karakalli  
w Rzymie (pocz. III w. po Chr.). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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Na całość kompleksu składały się okazałe budowle z wieloma pomieszczeniami 
wewnętrznymi, układane w sensie planistycznym w wyraziste zgeometryzowane formy 
otoczone murami granicznymi prowadzonymi na narysach wydłużonego lub zbliżonego do 
kwadratu prostokąta, sporadycznie eliptycznych. Tworzyły one dobitnie zdefiniowane kwartały 
zabudowy miejskiej, o powierzchni często przekraczającej 10 - 20 hektarów. W całości 
struktury architektonicznej  formowano liczne dziedzińce, często arkadowe, z wprowadzaniem 
na obszar kompleksu systemów kompozycji ogrodowych stanowiących integralną część 
rekreacyjnego programu użytkowego, wśród których powstawały także boiska sportowe 
przeznaczone do ćwiczeń na wolnym powietrzu. W istocie więc termy cesarskie, obok 
zespołów świątynnych i willowo-pałacowych, tworzyły podstawy ładu przestrzennego 
znacznych fragmentów tkanki urbanistycznej samego Rzymu i innych miast Imperium. 

Ryc. 343, 344, 345, 346, 347. Kwartały zabudowy term cesarskich w Rzymie, makiety rekonstrukcyjne. Od lewej: 
termy Agryppy (I w. przed Chr.); termy Nerona (poł. I w. po Chr.); termy Decjusza (III w.) ; termy Konstantyna (2 

poł. IV w.); termy Dioklecjana (pocz. IV w.). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Same budowle odznaczały się mistrzostwem wprowadzanych do nich urządzeń 
technicznych z kategorii inżynierii wodnej. Ciepłą wodę do głównych pomieszczeń 
kąpielowych doprowadzano systemem rur biegnących z podziemnego paleniska, pod 
posadzkami i w murach. Cieple powietrze wtłaczano specjalnymi kanałami wentylacyjnymi. 

Pod względem architektonicznym termy stanowiły logicznie skonstruowany zestaw 
wielu elementów kubaturowych. Mury budowli wznoszono zgodnie z technicznymi 
możliwościami inżynierii rzymskiej, z cegły, betonu, kamienia, z licznie stosowanymi łękami, 
sklepieniami kolebkowymi, a nawet krzyżowymi i z okazałymi kopułami. Elewacje zdobiono 
portykami, kolumnadami, a do wnętrz wprowadzano bogatą dekorację w postaci fresków, 
stiuków, okładzin z barwnych marmurów. Sklepienia ozdabiano kasetonami i złoceniami, 
podłogi kryto mozaikami lub płytami kamiennymi, a w basenach stosowano obudowy 
kamienne (marmur, granit, porfir, bazalt). Pojawiały się w nich także liczne elementy 
rzeźbiarskie, w tym fontanny, popiersia, posągi i grupy figuralne.  

Ryc. 348, 349, 350, 351. Kształt architektoniczny term rzymskich. Od lewej: strefa archeologiczna term Karakalli 
 z ruinami obiektu; fragmenty autentycznych murów term Karakalli; rekonstrukcja rozplanowania term 

Dioklecjana;  ruiny term Konstantyna, stan z XVI w. (ikonografia). Fotografie i ryciny  
skopiowane z INTERNETU 

   
 Biorąc pod uwagę nadzwyczaj rozbudowany program funkcjonalny term rzymskich, w 
splocie  stworzonych w nich możliwości użytkowania zdrowotnego, sportowego, kulturalnego, 
naukowego i towarzyskiego, a także kształtowanie porządku przestrzennego o charakterze 
urbanistycznym i zespolenie obiektów architektonicznych z kompozycjami ogrodowymi - 
można zaryzykować hipotezę, że to w tych obiektach tak charakterystycznych dla cesarstwa 
rzymskiego ukształtowały się ideowe i praktyczne założenia dla późniejszego (już od 
końcowych wieków średniowiecza) rozwoju nurtu zakładania miejscowości uzdrowiskowych, 
intensywniej rozwijającego się w różnych krajach europejskich w ciągu  XVIII, XIX i początkach 
XX wieku. 
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Kolejną grupę budowli o istotnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego, ale także dla 
kształtowania europejskiej myśli architektonicznej, pozostają BAZYLIKI rzymskie (basilica 
romana). Należy pamiętać, że termin „bazylika” w zakresie architektonicznym niesie w sobie 
dwa odmienne znaczenia: 1. w kulturze rzymskiej oznacza okazały obiekt publicznego 
użytkowania w postaci hali sądowo-targowej usytuowanej na forum, a wywodzący się z 
greckiej tradycji budowli urzędowej. Istotne więc jest jego świeckie przeznaczenie (basilica 
civile); 2. w sakralnej architekturze chrześcijańskiej (basilica cristiana) to charakterystyczny, 
najczęściej stosowany w kulturze zachodniej, typ świątyni (kościoła) trójnawowego lub 
pięcionawowego, ukształtowany w okresie od IV do VI w., w ramach ruchu budowlanego 
bazylik wczesno chrześcijańskich, zapoczątkowanego przez Konstantyna Wielkiego (bazyliki 
konstantyńskie). Formalnie nawiązywał do rozplanowania i ukształtowania bryły  modelu 
rzymskiej basilica civile (rozwinięcie tego zagadnienia następuje w rozdziale VIII podręcznika). 
3. Często spotykamy także i trzecie - liturgiczne (kanoniczne) znaczenie, stosowane dla wielu 
ważniejszych, wyróżniających się na różne sposoby (np. walor zabytkowy, ranga 
pielgrzymkowa) kościołów katolickich, oznaczające tytuł honorowy (sporadycznie 
zwyczajowy), na ogół oficjalnie nadawany przez papieży w dwóch kategoriach: bazylika 
mniejsza (basilica minor) lub bazylika większa tj. papieska, patriarchalna (basilica maior).   

Ryc. 352, 353, 354.  Podstawowe typy bazylik. Od lewej: bazylika rzymska (Maksencjusza w Rzymie); bazylika 
wczesno chrześcijańska (św. Piotra na Watykanie); bazylika katolicka (jako typ architektoniczny i tytularny) św. 

Franciszka w Asyżu (średniowieczna). Rysunki skopiowane z INTERNETU 
 

W każdym mieście rzymskim, już w późnym okresie republikańskim (prawdopodobnie 
od II w. przed Chr.) powstawała przynajmniej jedna bazylika. Znana jest np. bazylika w 
Pompejach, zbudowana ok. 120 przed Chr., z zastosowaniem cegły i tufów pokrytych stiukami. 
Zwieńczona była ozdobną loggią, a pięcioro drzwi otwierało się na forum. Do najczęściej 
wymienianych należą te urządzone w Rzymie. Były to m.in.: bazylika Aemilia (179 przed Chr.), 
bazylika Julia wzniesiona przez Cezara i Oktawiana (54 – 46 przed Chr.), bazylika Ulpia (106 
– 113 po Chr.), bazylika Maksencjusza i Konstantyna (307 – 312 po Chr.). Wszystkie: na planie 
wydłużonego prostokąta, z podziałem na trzy nawy, z oknami w ścianach ponad nawami 
bocznymi, a doświetlającymi nawę główną, dwukondygnacyjne lub trójkondygnacyjne, z 
kolumnadami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) wzdłuż ścianach bocznych, także z piętrowymi 
„krużgankami” wewnętrznymi, ustawione na kilkustopniowych cokołach, otwierające się na 
„fora” urządzone w centrum miasta, w bokach krótszych z apsydami lub dekoracyjnymi 
portykami. Sale i krużganki górne nakryte były drewnianymi  stropami, górne prawdopodobnie 
sklepieniami.  

Ryc. 355, 356, 357, 358, 359. Bazyliki rzymskie (basilica civile). Od lewej: ruiny bazyliki w Pompejach oraz plan 
budowli; model rekonstrukcyjny bazyliki Aemilia w Rzymie (na Forum Romanum); rozplanowanie bazylik: Aemilia  

i Julia w Rzymie; rekonstrukcja bryły bazyliki Julia w Rzymie. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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Być może już w końcu I w., a raczej w pocz. II w. po Chr. powstała w Rzymie wspaniała 
bazylika Ulpia, usytuowana przy Forum Trajana, stanowiąc jeden z boków tego największego 
i najpóźniej zbudowanego forum, sąsiadującego z Forum Augusta i z Forum Cezara, pomiędzy 
wzgórzami Kapitol i Kwirynał. Projekt budowli, na zlecenie cesarza Trajana, opracował 
Apollodoros z Damaszku. Obiekt ten, z imponującymi wewnętrznymi i zewnętrznymi 
kolumnadami, w bokach krótszych zakończony został wielkimi apsydami. Sądowo-targowy 
program funkcjonalny poszerzony został o dwie biblioteki (łacińską i grecką) urządzone na 
planie typu prostylos, rozmieszczone naprzeciw siebie wzdłuż północnej ściany bazyliki. 
Pomiędzy nimi wzniesiono w 113 roku słynną, istniejącą do dzisiaj kolumnę Trajana. 

Ryc. 360, 361, 362, 363. Bazyliki rzymskie. Od lewej: schemat architektoniczno-konstrukcyjny; rekonstrukcja 
wnętrza bazyliki Julia w Rzymie; plan Forum Trajana z bazyliką Ulpia (Trajana), prostokątami z krawędziami 

czerwonymi oznaczono biblioteki przy bazylice, prostokątem czerwonym usytuowanie kolumny Trajana; 
rekonstrukcja wnętrza bazyliki Ulpia. Rysunki skopiowane z INTERNETU (z podkreśleniami autorki) 

 
Wśród wszystkich bazylik rzymskich miejsce szczególne zajmuje wzniesiona 

najpóźniej, bo w latach 307 – 312, bazylika Maksencjusza (i Konstantyna), usytuowana przy 
Forum Romanum, w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni Wenery i Romy. Budowę obiektu 
rozpoczęto w czasach cesarza Maksencjusza, a ukończono pod patronatem cesarza 
Konstantyna Wielkiego. Trójnawową halę ustawiono na platformie o wymiarach 100 x 65 
metrów i wzniesiono na wysokość 35 metrów. Wnętrze zdobione było na ścianach i 
posadzkach kolorowymi marmurowymi oraz złoconymi płytkami. W zachodniej apsydzie 
ustawiono, dominujący we wnętrzu posąg Konstantyna, wykonany z brązu i marmuru. 

Ryc. 364, 365, 366, 367. Bazylika Maksencjusza i Konstantyna na Forum Romanum w Rzymie. Od lewej: 
rekonstrukcja wnętrza nawy głównej z widokiem na posąg Konstantyna Wielkiego; plan Forum Romanum i forów 

cesarskich w Rzymie z oznaczeniem lokalizacji bazyliki (kolor czerwony, na prawo świątynia Wenery i Romy, 
dalej „Koloseum”); model przestrzenny wnętrza i konstrukcji bazyliki (rekonstrukcja); zachowane do dziś ruiny 

bazyliki. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

Ważną, charakterystyczną cechą tej najpóźniejszej rzymskiej bazyliki jest odejście w 

jej ukształtowaniu architektonicznym od powtarzanego dotychczas schematu obiektów 

wcześniejszych. Tu nawa główna o dł. 80 m i szer. 25 m przykryta została trzema potężnymi, 

masywnymi sklepieniami krzyżowymi. Obie nawy boczne podzielone zostały poprzecznymi 

ścianami na trzy wnęki każda, które sklepiono kolebkami biegnącymi prostopadle do długości 

nawy. Mury pomiędzy odcinkami naw bocznych, grube i mocne, stanowiły element 

konstrukcyjny (podpory) dla węzłów sklepień nawy głównej. W ścianach wyprowadzonych 

ponad dachy naw bocznych rozmieszczono szeregi okien wpuszczających światło do wnętrza. 

Z zewnątrz całość budowli była ciężka, masywna. Zabrakło w niej rytmicznych, bocznych 

kolumnad tak charakterystycznych dla innych bazylik rzymskich. Arkady kolumnowe pojawiły 

się jedynie we wschodnim boku budowli oraz lekkie kolumny w portyku wejściowym. Ogólnie 

przyjmuję się, że bazylika Maksencjusza (i Konstantyna) stanowiła wprost kontynuację technik 
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budowlanych i koncepcji architektonicznych stosowanych w termach rzymskich, m.in. w 

termach Karakalli (ryc. 342, 348, 349) i termach Dioklecjana (ryc. 347, 350).     

Ryc. 368, 369, 370, 371. Bazylika Maksencjusza w Rzymie. O lewej: plan budowli; wizualizacja wnętrza; model 
przestrzenny; rekonstrukcyjny rysunek perspektywiczny z elementami przekroju poziomego i pionowego.  

Ryciny skopiowane z INTERNETU 
 

5. Castrum Romanum (warowny obóz rzymski)  
jako dominujący nurt urbanizacji terytoriów Imperium Rzymskiego 

 
Wśród ważniejszych rzymskich dokonań cywilizacyjnych od notować trzeba na szeroką 

skalę zakrojony ruch urbanizacyjny. Mocno rozbudowana sieć ośrodków miejskich połączona 
systemami komunikacyjnymi i z doprowadzaniem, często z odległych terenów górskich, wody 
źródlanej (akwedukty, por. rozdz. VII.6) stanowiła wiodący czynnik sprawnego funkcjonowania 
stale poszerzającego się organizmu politycznego. Szacunkowo przyjmuje się, że być może 
nawet 30% ludności Cesarstwa żyła w miastach przeznaczanych co najmniej dla ok. 10 tys. 
mieszkańców każde. W ramach całego Imperium, w okresie jego największego rozkwitu, 
terenami najintensywniej zurbanizowanymi stały się obszary całej dzisiejszej Italii.  

W wielu prowincjach rzymskich zmierzano do utrwalania rangi istniejących już osad, 
które podlegały kolejnym rozbudowom, realizowanym w duchu koncepcji zastosowanych w 
mieście Rzymie. W nawiązaniu do lokalnej tradycji wznoszono więc zgodne z rzymskimi 
kanonami architektonicznymi świątynie i wiele budowli świeckich, w tym bazyliki, amfiteatry, 
domy i bloki mieszkalne, wille, pałace. Wytyczano systemy ulic i kształtowano w bogatej 
oprawie architektonicznej place publiczne (fora) wzmacniające rangę poszczególnych miast 
jako centrów kontaktów między ludzkich, produkcji, handlu, transportu, logistyki. Do perfekcji 
artystycznej doprowadzono postać kompozycyjną „wnętrz” miejskich (por. rozdz. VII.6.). 
Wśród znanych obiektów reprezentujących ten nurt urbanistyczny wymienia się m.in. 
Pompeje, Ostię (w pobliżu Rzymu), Leptis Magna (Libia), Jerozolimę, Palmirę (Syria), Baalbek 
(Liban), Milet (Turcja). 

 

Ryc. 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378. Przykładowe miasta prowincji rzymskich. Od lewej u góry: Pompeje 
(stanowisko archeologiczne); plan Ostii; makieta Leptis Magna. Od lewej na dole: schemat planistyczny Palmiry; 

makieta rekonstrukcyjna kompleksu świątyń w Baalbek; makieta rekonstrukcyjna Jerozolimy w rejonie pałacu 
Heroda; rekonstrukcja miasta dolnego w Jerozolimie. Rysunki i fotografie skopiowane z I NTERNETU 
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I choć wszystkie wymienione tu miasta rzymskie i wiele jeszcze innych, na trwałe 
weszły do zasobów światowego dziedzictwa kulturowego jako świadectwa perfekcyjnej myśli 
urbanistycznej, to z punktu widzenia wpływu Rzymian na dalszy rozwój osadniczy terytoriów 
europejskich znaczenie fundamentalne zyskał fenomen logistyczno-konstrukcyjny, znany jako 
warowny obóz rzymski – castrum romanum. Nurt ten krystalizował się już w okresie 
republikańskim, w ramach stałego wzrostu politycznego i mocarstwowego Rzymu. Stopniowe 
podboje kierowały aktywność twórczą na rozwój urbanistyki militarnej, z systemami 
warownych obozów (castra) układanych w ciągi fortyfikacji wznoszonych na całym terytorium 
wpływów, a nade wszystko na granicach poszerzającego się w kolejnych stuleciach  Imperium.  
Względy prestiżowe decydowały o nadawaniu tym obozom cech monumentalności i 
jednolitości wyrazu architektonicznego (krajobrazu miejskiego). Przyjmuje się, że w obiektach 
tych  w jedno zespalano zarówno wpływy etrusko-latyńskie jak i grecko-hellenistyczne.  

Rozplanowanie osad miejskich sprowadzało się zazwyczaj do narysu kwadratu (lub 
prostokąta), otaczanego wałem, fosą, palisadami itp. Kanwę planistyczna stanowiły dwie 
prostopadłe  ulice zakończone na granicy zespołu czterema bramami. Trakt wytyczony na 
kierunku północ – południe nazywano via principalis (cardo), na kierunku wschód – zachód: 
via praetoria (decumanus). W rejonie przecięcia obu arterii urządzano forum, przy którym 
sytuowano ważniejsze budowle, takie jak siedziba dowództwa obozu, kwestura itp. Ze 
skrzyżowania cardo z decumanus powstawały w obszarach ramowanych linią fortyfikacji 
cztery wyraźne kwartały przeznaczane odpowiednio dla różnych formacji wojskowych. 

Ryc. 379, 380, 381, 382. Schematy kompozycyjne ośrodków miejskich typu castrum romanum. Od lewej: 
rozplanowanie obozu rzymskiego w Theilenhofen (Iciniacum), Niemcy (Bawaria); schemat obozu warownego z 
okresu wojen punickich; plan rozwoju struktury miejskiej na kanwie planistycznej cardo – decumanus; makieta 

schematu kompozycyjnego stałego obozu rzymskiego. Ryciny skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 383, 384, 385, 386. Próby rekonstrukcji charakterystycznych postaci warownych obozów rzymskich typu 
stałego (castrum stativum), stanowiących zaczątek miast późniejszych. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Legiony rzymskie masowo wznosiły castra na terenach nowo podbitych, zrazu jako 

struktury prowizoryczne, które z czasem uzyskiwały zabudowę o trwałym charakterze. W 
późniejszym okresie opuszczane przez legiony, przejmowane były przez ludność miejscową 
stając się zaczątkiem lokalnych ośrodków miejskich. W ramach rozmaitych sytuacji wojennych 
i militarnych potrzeb chwili zakładano: 1. obozy letnie (castrum aestivum), nazywane także 
marszowymi. Wznoszone były na czas krótkiego postoju, powstawały w ciągu kilku godzin, a 
wypełniane były lekkimi, łatwymi do usunięcia, namiotami; 2. obozy stałe (castrum stativum), 
które budowano w ważnych miejscach strategicznych, z zamiarem stałego ich utrzymania w 
charakterze  twierdz składających się na terytorialne systemy obronne. W bezpośrednim 
sąsiedztwie takich obozów stopniowo narastały osady ludności cywilnej, zamieszkałe przez 
rodziny żołnierzy, rzemieślników i kupców. Kwartały wewnętrzne, dzielone na kolejne mniejsze 
części (łącznie 16), utrzymywały klarowną hierarchię użytkową. Starannie wydzielone były 
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obszary dla: starszyzny i dowództwa; dla konnicy i oddziałów wyborowych; dla piechoty; dla 
oddziałów formowanych z ludności podbitej. 

Ryc. 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393. Ład przestrzenny warownego obozu rzymskiego. Od lewej u góry: 
makieta domniemanego kształtu castrum romanum typu stałego; rekonstrukcja obozu rzymskiego w Aosta 

(północne Włochy); miasto Lucca w okresie renesansu (Toskania) z widocznym starożytnym układem 
urbanistycznym typu castrum romanum. Od lewej na dole: trzy schematy rozplanowania stałego obozu 

rzymskiego, z podziałem na: cztery kwatery, szesnaście kwater, na plan szachownicowy z wyraźnie 
wyodrębnionym placem centralnym. Z prawej na dole: centrum osady z prostopadłymi osiami cardo – 

decumanus, z kwartałami wypełnianymi zabudową. Ryciny skopiowane z INTERNETU  
 

Tereny dla urządzania obozów wybierane były przez legionistów z dużą starannością, 
z łatwym dostępem do wody bieżącej, często w pobliżu kompleksów leśnych oraz z 
możliwością szybkiego rozwijania szyku bojowego. W niektórych tekstach poświęconych 
analizom zasad zakładania castrum romanum, obok dwóch wymienionych już typów 
podstawowych wyodrębnia się dodatkowo: 3. castra hiberna, tj. obozy przeznaczone dla 
zimowego stacjonowania w nich wojsk rzymskich; 4. castra navalia (nautica) wznoszone nad 
brzegami morza, stanowiące osłonę dla okrętów wciąganych okresowo na ląd. 

Ryc. 394, 395, 396, 397. Wybrane miasta Italii z centrum historycznym uformowanym w planistycznym podziale 
 obszaru zabudowy osiami cardo – decumanus. Od lewej: miasto Luni (Liguria, północno-zachodnia Italia);  

Novara (Piemont, północna Italia); Rimini (region Emilia-Romania, nad Adriatykiem); rzymskie centrum Florencji  
(rekonstrukcja wg śladów terenowych). Ryciny skopiowane z INTERNETU 

 
Znaczna część rzymskich osad wojskowych do dzisiaj pozostaje ważnym 

świadectwem masowej urbanizacji terenów podbijanych. Ich wyraźne ślady widoczne są we 
wszystkich terytoriach kolonii (prowincji) rzymskich. Wiele warowni, choć wznoszonych przez 
legionistów pospiesznie, to utrwalało się w terenie wyrazistym rozplanowaniem, solidnymi 
obwarowaniami oraz stopniowym przekształcaniem obiektów militarnych w typowo miejskie 
ośrodki z budynkami mieszkalnymi, handlowymi, stajniami, lazaretami (szpitalami), a nawet 
termami i amfiteatrami.  Po upadku Zachodniego Imperium Rzymskiego (koniec V w.), osady 
te nadal były użytkowane przez ludność miejscową przekształcając się w kolejnych stuleciach 
w ważne centra urbanistyczne średniowiecznej Europy Zachodniej (wraz z Wyspami 
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Brytyjskimi). Co więcej, rzymski model urbanistyczny odznaczający się klarowną 
geometryzacją, podziałami ortogonalnymi tworzącymi układy „szachownicowe” z całą 
pewnością wywierał wpływ na kształtowanie nurtów urbanistyki średniowiecznej w ogóle. Ład 
przestrzenny i funkcjonalne podziały na różne strefy użytkowe, kształtowanie placów 
miejskich, hierarchizacja traktów komunikacyjnych, wprowadzanie do centrum miasta 
tranzytowych ciągów ruchu kołowego (rzymskie cardo – decumanus) stały się powszechnie 
występującymi cechami miast zakładanych w średniowieczu na tzw. surowym korzeniu, czyli 
od podstaw, w terenach dziewiczych. 

Na terytoriach dawnego Imperium Rzymskiego, w różnych regionach Italii i innych 
krajów europejskich, wiele współcześnie tętniących życiem miast, w swych rejonach 
centralnych zachowało rozplanowanie oryginalnego castrum romanum. Współcześnie 
wypełnione są one budowlami średniowiecznymi i epok następnych, często XVIII -wiecznymi 
i XIX –wiecznymi. Przykładowo są to w Italii: Florencja, Lucca, Bolonia, Aosta, Rimini, Luni, 
Novara, Werona, a w innych krajach: Kolonia i Trewir (Niemcy), Wiedeń (Austria); we Francji: 
Paryż, Reims, Nimes, Arles, oraz miasta brytyjskie: Chester, Chichester, Gloucester, 
Manchester, Bath.  Niektóre obiekty zachowane są obecnie jako starannie eksponowane w 
terenie strefy archeologiczne (np. Turyn w Piemoncie, Timgad w północnej Afryce, w 
dzisiejszej Algierii). 

Ryc. 398, 399, 400, 401, 402. Przykłady miast współczesnych z czytelnym planistycznym układem castrum  
romanum. Od lewej: Aosta (Włochy); Paryż (Francja); Bolonia (Włochy); Turyn (Włochy, strefa archeologiczna);  

Timgad (Algieria, strefa archeologiczna). Ryc. 398, 399, 400, [z:] T. Tołwiński, Urbanistyka, t. I - Budowa  
miasta w przeszłości, Warszawa 1934, s. 189, ryc. 131; s. 337, ryc. 264; s. 204, ryc. 139. Ryc. 401, 402  

skopiowane z INTERNETU 
 

6. Krajobrazy Imperium Rzymskiego 
 

Jak już wielokrotnie wspominano w rozdziałach poprzednich, troska o świadome 
kształtowanie otoczenia, tj. środowiska życiowego towarzyszyła człowiekowi od początków 
jego artystycznej aktywności. Kolejne epoki prehistoryczne i starożytne, w różnych regionach 
Eurazji przyniosły bogactwo fascynujących przykładów kształtowania postaci krajobrazów w 
ich splocie wartości przyrodniczych z kulturowymi (inwestycyjnymi). Wydaje się jednak, że 
dopiero cywilizacja rzymska dała Europie (i światu) szeroki wachlarz kompleksowych 
poczynań na rzecz konsekwentnego budowania struktur pejzażowych, w których 
zaspakajanie potrzeb utylitarnych przekładało się na pełną harmonię przestrzenną, zarówno 
w wymiarze krajobrazów miejskich jak i krajobrazów otwartych (głównie rolniczych i willowych; 
por. rozdz. VII.4, od s. 258 – domy rzymskie, a zwłaszcza od s. 260 – 264, wille rzymskie). 

Ryc. 403, 404, 405, 406. Przykłady rzymskich „wnętrz” urbanistycznych budowanych architekturą monumentalną. 
Od lewej: plac miejski przed świątynią Maison Carrée, Nimes, Francja, I w. przed Chr.; krajobraz miejski rejonu 

„Koloseum” w Rzymie z Łukiem Konstantyna; Forum Trajana w Rzymie z halami targowymi (zachowane 
fragmenty); rekonstrukcja ściany „wnętrza” urbanistycznego  Forum Trajana z półkoliście ukształtowanym 

gmachem hal targowych. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chester
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chichester
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gloucester
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manchester
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„WNĘTRZA” KRAJOBRAZÓW MIEJSKICH  
(fora rzymskie i termy) 

 
Pierwszy prawdziwie wielki, wyrazisty „styl” krajobrazu miejskiego kształtował się w 

konsekwentnych działaniach na rzecz wznoszenia kolejnych dzielnic Rzymu starożytnego. To 
tu realizowano, oczywistą z punktu widzenia dzisiejszego rozumienia istoty struktur miejskich, 
zasadę, że formy terenów zurbanizowanych budowane są nagromadzeniem obiektów 
architektonicznych, których jakość kompozycyjna decyduje o uzyskiwaniu przez niektóre 
fragmenty miasta rangi dzieła sztuki. W Rzymie, od początków jego istnienia, a więc od okresu 
królewskiego, postać krajobrazu miejskiego uzyskiwano właśnie monumentalną architekturą 
w splocie obiektów sakralnych (świątyń) i świeckich (bazylik, term, hal targowych, amfiteatrów 
i stadionów, rezydencji willowych, pałaców - por. rozdz. VII.4.) tworzących wyraziste 
sekwencje „wnętrz” miejskich (por. rozdz. VII.3. oraz VII.4.). W tym długotrwałym procesie 
twórczym wybitną i wiodącą rolę odegrała koncepcja forum rzymskiego, zapoczątkowana 
utworzeniem w Rzymie „Forum Romanum” (por. s. 241,  ryc. 141, 142), które w kolejnych 
stuleciach rozbudowywane, przyjmowało charakter perfekcyjnego „wnętrza” miejskiego. W 
okresie cesarskim uzyskało ostatecznie kształt wytwornej przestrzeni publicznej, którą nazwać 
można „salonem” urbanistycznym (por. s. 253, ryc. 224 – 227). 

Ryc. 407, 408, 409. Ewolucja kompozycyjna „Forum Romanum” w Rzymie, makiety rekonstrukcyjne. Od lewej: 

kształt „Forum” w okresie królewskim; plac wraz z okalającymi go budowlami w okresie Republiki; kształt 

kompozycyjny w okresie cesarskim (z prawej lista charakterystycznych elementów wolno stojących i w ścianach 

„wnętrza”). Ilustracje skopiowane z INTERNETU  

Ryc. 410, 411, 412. Nasycanie „Forum Romanum” w Rzymie kolejnymi obiektami architektonicznymi, w okresie 

Republiki i Cesarstwa (ryc. 410, 411). Obie ryciny skopiowane z INTERNETU. Z prawej schematyczny plan 

Rzymu cesarskiego z zaznaczeniem luksusowego centrum miasta (fora i Pole Marsowe) - ryc. 412, [z:] Koch, 

Style w architekturze, op. cit., s. 37 

„Forum Romanum” wraz z przylegającymi do niego, a zapoczątkowanymi przez 
Juliusza Cezara, forami cesarskimi (por. s. 241 n, ryc. 143, 144) i poszerzone o monumentalną 
zabudowę Pola Marsowego (por. opis na s. 243 nn, ryc. 145 – 148), stały się prestiżową 
„wizytówką” stolicy Imperium. Powstał luksusowy rejon miasta skonstruowany jako 
fascynująca sekwencja „wnętrz” (por. s. 241) obudowanych wysokiej klasy artystycznej 
architekturą z ciągami rytmicznych, monumentalnych, marmurowych kolumnad (por. opisy na 
s. 224 – 227, 253, ryc. 217 - 223). Umieszczano tam także wiele elementów rzeźbiarskich, w 
tym wolno stojące kolumny i posągi cesarskie (pomniki), a także łuki triumfalne. Z punktu 
widzenia kształtowania krajobrazu miejskiego kompleks ten stanowi niezrównany ciąg kolejno 
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po sobie następujących placów, ustawionych w logicznym następstwie przestrzeni publicznych 
miasta, a skonstruowanych z wielkim rozmachem, mistrzostwem artystycznym i z 
perfekcyjnością technik budowlanych.  

Ryc. 413, 414. Fora Cesarskie w Rzymie (Forum Trajana, Forum Cezara, Forum Augusta, Forum Nerwy,  
Forum Wespazjana). Z lewej: makieta rekonstrukcyjna. Z prawej: rekonstrukcja rozplanowania. Na makiecie  

(ryc. 413) kolejnymi  numerami oznaczono: 1. Świątynia Trajana; 2. Kolumna Trajana: 3. Bazylika Ulpia; 4. Forum 
 Trajana; 5. Hale targowe Trajana; 6.  Świątynia Wenus; 7. Forum Cezara; 8. Forum Augusta; 9. Świątynia Marsa;  

10. Forum Nerwy; 11. Świątynia Nerwy; 12. Forum Wespazjana; 13. Świątynia Pokoju. Ilustracje skopiowane  
z INTERNETU (z podpisami autorki) 

 
Fora Cesarskie Rzymu wraz z wcześniejszym „Forum Romanum”, kształtowane i 

konsekwentnie rozbudowywane przez dziewięć stuleci, stały się symbolem potęgi Imperium 

Rzymskiego. Pozostają też świadectwem świadomej regulacji przestrzennej centrum wielko 

miejskiego jako wyrazistego krajobrazu miejskiego, którego perfekcyjności funkcjonalno-

kompozycyjnej i monumentalności nigdy już w następnych epokach kulturowych nie udało się 

w tak szerokim zakresie powtórzyć. Poszczególne fora, a zwłaszcza ukształtowania ścian 

poszczególnych „wnętrz” inspirowały późniejszych twórców urbanistycznych działających w 

epokach: renesansu, baroku i klasycyzmu europejskiego, a nawet socrealizmu. 

Ryc. 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422. Makiety rekonstrukcyjne poszczególnych forów w Rzymie, w 
widokach „z lotu ptaka”. Od lewej u góry: Forum Wespazjana (całość i szczegół); Forum Nerwy; Forum Augusta. 
Od lewej na dole: Forum Cezara; Forum Trajana; kompleks Forów Cesarskich wraz z Forum Romanum; widok 

wspólny Forów Cesarskich. Fotografie skopiowane z INTERNETU  
  

W uzupełnieniu tych poczynań, na terytoriach Rzymu cesarskiego powstawały bliżej 
już omówione w rozdziale VII.4. (por. s. 266 n, ryc. 340 – 351), kompleksy term. Usytuowane 
najczęściej na obrzeżach miasta, stworzyły swoisty kordon przestrzenny, w układzie 
przeciwległym do biegu Tybru, stając się specyficznymi, wyrazistymi kwartałami zabudowy. 
Ich wieloczłonowość kubaturowa i wiązanie systemami ogrodów towarzyszących obiektom 
architektonicznym w całość ortogonalnie zgeometryzowaną, dały  miastu kolejne (obok forów) 
starannie uformowane „wnętrza” krajobrazu miejskiego, wzbogacające wyraz formalny i rangę 
artystyczną rozbudowanej struktury urbanistycznej. Termy wznoszono w większości ośrodków 
miejskich na terytoriach dzisiejszej Italii oraz w innych: zachodnich i wschodnich prowincjach 
Imperium Rzymskiego. 
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 Ryc. 423, 424, 425, 426, 427, 428. Ortogonalne kwartały miejskie ukształtowane termami rzymskimi. Z lewej:   
 schemat planistyczny Rzymu cesarskiego z rozmieszczeniem kompleksów term. Od lewej u góry:  

 zgeometryzowany kompleks term Karakali w Rzymie; fragment wnętrza term Dioklecjana w Rzymie. Od lewej  
 na dole: rekonstrukcja zespołu term w Porto Torres (Sardynia); ruiny term „Fordongianus” w Su Baione   

 (Sardynia); strefa archeologiczna term w Curinga (Calabria, Italia). Ryc. 423, [z:] Koch, Style w architekturze,  
 op. cit., s. 37, z podkreśleniami autorki. Pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 

 
ŁUKI TRIUMFALNE 

 
Jednym z dobitnych symboli miejskich pejzaży rzymskich stały się łuki triumfalne. Były 

to monumentalne, choć kameralne w swej skali budowle o charakterze architektoniczno-
rzeźbiarskim, mieszczące się, wraz z okolicznościowymi kolumnami cesarskimi, w kategorii 
obiektów kommemoratywnych. Początkami swymi sięgają okresu republikańskiego, kiedy 
wykształcił się obyczaj publicznego honorowania żołnierzy i dowódców powracających do 
miasta po zwycięskich działaniach wojennych (podbojach rzymskich). Zrazu parady wojsk 
urządzano w formie przemarszów (triumfu) poprzez prowizorycznie wzniesione, bogato 
udekorowane drewniane bramy. Od początku okresu cesarskiego te symboliczne wolno 
stojące, lekkie zrazu konstrukcje zaczęto budować jako trwale pomniki zwycięstwa, które 
stawały się równocześnie atrakcyjnymi motywami dekoracyjnymi miasta. 

Ryc. 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438. Wybrane przykłady rzymskich łuków triumfalnych. Od 

lewej u góry: Łuk Tytusa w Rzymie (koniec I w. po Chr.); Łuk Konstantyna w Rzymie (pocz. IV w.); Łuk 

Septymiusza Sewera w Rzymie (pocz. III w., stan oryginalny; stan obecny); łuk triumfalny w Palmirze (ruina), 

Syria, wysadzony przez islamistów w 2015 roku. Od lewej na dole: Łuk Trajana w Anconie (środkowa Italia, pocz. 

II w.); Łuk Trajana w Benevento (Kampania, Italia, pocz. II w.); Łuk Trajana w Timgad (Algeria, pocz. II w.); łuk w 

Medinaceli, Soria (Hiszpania, I w. po Chr.); Łuk Septymiusza Sewera w Leptis Magna (Libia, II/III w.), 

czterobramny, w strefie archeologicznej (Światowe Dziedzictwo UNESCO). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Ich specyficzne kształty, symbolika i funkcje dały obiekty trudne do jednoznacznego 

ich zdefiniowania w kategorii dzieł architektonicznych. W istocie swojej stanowiły piętrzący się 

w scenerii miejskiej, samodzielny odcinek muru bramnego. Wznoszone zazwyczaj na planie  

mocno wydłużonego prostokąta, posiadały centralnie usytuowany otwór od góry zamknięty 

łękiem, z wyrazistym osiowym i symetrycznym układem obu elewacji. W formach bardziej 

okazałych posiadały trzy łęki: środkowy wyższy i szerszy, boczne niższe i węższe. 

Dekorowane starannie wyprofilowanymi elementami detalu architektonicznego w postaci 

półkolumn z bazami i głowicami, tympanonów, gzymsów i fryzów, wzbogacane były 

narracyjnymi płaskorzeźbami i okolicznościowymi inskrypcjami. Ostatecznie w obu elewacjach 

uzyskiwano kompozycję typu wertykalno-horyzontalnego. Sporadycznie wznoszono łuki 

„czterobramne”, na planie kwadratu, z czterema jednakowej wagi kompozycyjnej ścianami, tak 

jak miało to miejsce np. w Łuku Septymiusza Sewera w Leptis Magna (Libia, por. ryc. 438), 

czy w tetrapylonie (Łuk Janusa) powstałego w pocz. IV w. na Forum Boarium w Rzymie. Wśród 

spektakularnych przykładów tej kategorii budowli wymienia się najczęściej: Łuk Tytusa, Łuk 

Septymiusza Sewera i nade wszystko Łuk Konstantyna, wszystkie ustawione w Rzymie. Te 

pomniki militarnych dokonań rzymskich wznoszono nie tylko w stolicy Imperium ale i w wielu 

regionach podbitych, a więc w krajach Europy Zachodniej i na Bliskim Wschodzie. Jako obiekty 

wolno stojące, sytuowane w centrach zabudowy miejskiej, a także na traktach 

komunikacyjnych na obrzeżach miast, wprowadzały w obszary publiczne efekty 

przestrzennych scenografii, a także wyrazistych cezur (granic) w sekwencjach „wnętrz” 

krajobrazów miejskich. Monumenty te stały się przedmiotem fascynacji twórców nowożytnej 

Europy, zwłaszcza w okresie baroku i klasycyzmu (XVIII w. - poł. XIX wieku. Często osiągały 

wtedy wysokość 20 – 30 m i stawały się ważnym elementem scenografii miejskich, a ich łęki 

tworzyły okna widokowe wyprowadzające wzrok widzów na osie kompozycji urbanistycznych 

biegnących aż po linię horyzontu. Sporadycznie wprowadzane są w przestrzenie publiczne 

także współcześnie (XX, XXI wiek). 

Ryc. 439, 440, 441, 442, 443. Europejskie przykłady nowożytnych łuków triumfalnych inspirowanych wzorcami 

rzymskimi. Od lewej: łuk triumfalny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (triumfalny wjazd Augusta III w 

roku 1734, ikonografia historyczna); łuk triumfalny w Paryżu na Placu Charles’a de  Gaulle’a, 1806 r.; Łuk 

Carrousel w Paryżu, 1808 r.; Łuk Pokoju w Mediolanie, 1 poł. XIX w.; Łuk del Valentino w Turynie, 1930. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

BUDOWLE INŻYNIERSKIE w KRAJOBRAZIE OTWARTYM  

(akwedukty, drogi, mosty) 

Jednym z najistotniejszych czynników budowania rozkwitu gospodarczego i politycznej 

potęgi Imperium Rzymskiego stał się na szeroko zakrojony rozwój wyspecjalizowanej 

inżynierii, głównie technik budowlanych i wodnych. I choć wiele wprowadzanych przez 

Rzymian rozwiązań konstrukcyjnych oraz rozmaitych urządzeń mechanicznych znanych było 

już w cywilizacjach wcześniejszych, to dopiero Rzymianie w praktyce potrafili stosować te 

wynalazki na masową skalę. Wśród najbardziej spektakularnych dokonań znalazły się z 

wielkim rozmachem, linearnie prowadzone w krajobrazach różnych typów, akwedukty. 

Wznoszone były nie tylko w pobliżu Rzymu, ale i w wielu odległych prowincjach. Powszechnie 

przyjmuje się, że perfekcyjne opanowanie technik ich wznoszenia, pozwalające na 
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dostarczanie źródlanej wody na wielkie nawet odległości, z pokonywaniem przeszkód 

terenowych, dało solidne podstawy dla funkcjonowania i rozwoju licznych ośrodków miejskich, 

które stanowiły istotę życia i utrwalania rangi Imperium.  

Ryc. 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456. Akwedukty rzymskie. Od lewej u góry: 
„Pont du Gard”, Nimes (Francja); akwedukt w rejonie Segovii (Hiszpania); „Pont del Diable”, Tarragona 

(Hiszpania); akwedukt w Tarquinia (Lacjum, Italia); fragment akweduktu w Segovii (Hiszpania). Od lewej w 
środku: schemat przepływu wody w akwedukcie rzymskim, z pokonywaniem różnic terenowych;  schemat 

konstrukcji „Pont du Gard”, Nimes (Francja); korona akweduktu w Tomar, Portugalia; akwedukt „Ferreres” w 
Tarragona (Hiszpania). Od lewej na dole: próba odtworzenia technicznych sposobów budowy akweduktu 

rzymskiego; szczegół konstrukcji arkad akweduktu w Segovii (Hiszpania); przykład korony akweduktu  
z kamienną rynną na wodę; monumentalny akwedukt w Merida (Hiszpania).  

Fotografie i rysunki skopiowane z INTERNETU 
 

Akwedukty rzymskie do dziś zdumiewają swą doskonałością techniczną. Co więcej, 
nawet obecnie, przy zastosowaniu najnowszych technologii, materiałów i maszyn 
budowlanych byłyby trudne do wykonania w tak szerokim zakresie w jakim wznoszone były w 
starożytności. Te specyficzne struktury inżynierskie powadzone były w terenie konsekwentnie, 
niejednokrotnie na dystansach kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu i więcej kilometrów, z 
utrzymywaniem stałego, a równocześnie minimalnego niezbędnego spadku, potrzebnego dla 
wymuszenia grawitacyjnego przepływu wody prowadzonej specjalnymi rynnami 
uformowanymi w koronie ciągów arkadowych. W zależności od ukształtowania terenu arkady 
były jedno lub kilku kondygnacyjne, w niektórych miejscach, zwłaszcza przy przekraczaniu 
dolin rzecznych i górskich, wypiętrzane na wysokość nawet do 50 metrów. Gdy względy 
terenowe wymagały prowadzenia koryt wodnych pod górę, wprowadzano specjalne 
urządzenia hydrotechniczne tłoczące wodę w takim właśnie kierunku, przeciwstawiając się 
prawom grawitacji. Sporadycznie masywy górskie pokonywano także specjalnie drążonymi 
tunelami. 

Fenomen akweduktów rzymskich polega na tym, że jako obiekty czysto użytkowe 
(utylitarne, techniczne), śmiało wprowadzane w krajobrazy miejskie, a zwłaszcza w rozległe 
krajobrazy otwarte, tworzyły w nich wysokiej klasy estetycznej struktury architektoniczne, 
wyraziste i monumentalne, idealne w proporcjach całości i poszczególnych ich elementów. 
Perfekcyjnie wpisywane w zmienne ukształtowanie terenu stawały się istotnym motywem 
kompozycyjnym postaci krajobrazów kulturowo-przyrodniczych. Naturalne piękno rozmaitych 
regionalnych terytoriów podkreślane było i potęgowane, a także dowartościowywane właśnie 
tymi hydrotechnicznymi strukturami budowlanymi. Ten stale, z wielkim powodzeniem 
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powtarzany krajobrazowy zabieg kompozycyjny Rzymian, współcześnie trudny jest do 
uzyskania przy wprowadzaniu w otwarte tereny naziemnych elementów infrastruktury 
technicznej (rurociągi, trakcje elektryczne, trakty komunikacji samochodowej). Uzbrajając 
tereny niezbędnymi urządzeniami technicznymi uzyskujemy zazwyczaj efekty estetycznej 
dewastacji krajobrazów otwartych. Pozytywny wyjątek stanowią nowe konstrukcje mostowe i 
niektóre tylko odcinki autostrad, kształtowane z myślą o uzyskiwaniu efektów piękna. 

 

Ryc. 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470. Zestawienie postaci krajobrazów  
z wprowadzonymi do nich urządzeniami infrastruktury technicznej w Imperium Rzymskim i współcześnie. Dwa 

pasy górne z pokazaniem rzymskich, harmonijnych krajobrazów kulturowo-przyrodniczych budowanych 
akweduktami, przykłady z terenów Italii i niektórych krajów Europy Zachodniej. Pas dolny z przykładami 

współczesnych urządzeń technicznych z terenów Polski i Europy. Ryc. 457 [z:] Folco Quilici, Italia dal cielo. 
Viaggio per immagini nella storia, De Donato Editore, Bergamo (1980) 1981, s. 98 n.  

Pozostałe fotografie skopiowane z Internetu 
 
Stałe poszerzanie terytoriów Imperium Rzymskiego wymusiło konieczność tworzenia 

rozbudowanej sieci drogowej łączącej Rzym jako ośrodek władzy z terytoriami różnych, 
najodleglejszych nawet prowincji. Wiele traktów komunikacyjnych wyprowadzono więc 
promieniście  ze stolicy (por. s. 243, ryc. 149 – 151). Inne obejmowały regiony podbite biegnąc 
pomiędzy różnymi ośrodkami miejskimi. Ocenia się, że znaczne obszary Imperium, w tym 
terytoria Europy Zachodnie wraz z Wyspami Brytyjskimi i środkową częścią Afryki rzymskiej, 
a także prowincje wschodnie nasycono trasami łącznie przekraczającymi długość 300 tysięcy 
kilometrów. Drogi te w pierwszej kolejności podporządkowywano potrzebom militarnym. 
Służyły przemarszom wojsk, ale miały także znaczenie cywilne, gospodarcze, administracyjne. 
W stałym rytmie, co 10 - 20 (lub 25) mil rzymskich (1 mila = 1465 m) wyposażane były w 
strażnice kontrolujące terytoria oraz pozwalające na wypoczynek i zmianę koni w trakcie 
podróży. 

Ryc. 471, 472, 473, 474. Drogi rzymskie. Od lewej: region Emilia Romania, ortogonalny układ rzymskich  
dróg wojskowych; ważniejsze drogi rzymskie na terytoriach Italii; drogi rzymskie w Europie Zachodniej  

i Afryce rzymskiej; układ drogowy w Imperium Rzymskim w okresie jego rozkwitu.  
Ryc. 472 i 473, [z:] Rosset, Starożytne drogi …, 1970, op. cit., s. 88, ryc. 23; s. 103, ryc. 33. Ryc. 471, 474 

skopiowane z INTERNETU 
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Rzymianie, wywodząc swe działania z wcześniejszych kreteńskich doświadczeń, 

doprowadzili techniki budowy kamiennych traktów komunikacyjnych do mistrzostwa 
technicznego, którego praktyczne zasady utrzymały się w Europie aż do XIX wieku, a nawet 
współcześnie w znacznym stopniu pozostają aktualne. W rozkwicie Imperium budowano drogi 
mocne, mające przetrwać wiele wieków i stanowić nieprzemijający symbol potęgi politycznej. 
To prestiżowe założenie zrealizowano z pełnym powodzeniem. Trakty rzymskie użytkowane 
były przez wiele jeszcze stuleci po upadku Imperium, tworząc uzbrojenie terenów w siatkę 
komunikacji kołowej, a w wielu regionach europejskich istniejącą do dzisiaj i tworzącą 
podwaliny nowoczesnych systemów komunikacyjnych.  

Ryc. 475, 476, 477. Wozy rzymskie poruszające się po drogach kamiennych. Od lewej: konny wóz podróżny; wóz 
rzymski zaprzężony w woły; nawierzchnia ulicy w Pompejach (strefa archeologiczna). Ryc. 475 i 476, [z:] Rosset, 

Starożytne drogi …, 1970, op. cit., s. 118, ryc. 39, 38. Ryc. 477 skopiowana z INTERNETU 
 
Techniki budowy ewoluowały od lekkich dróg gruntowych, poprzez żwirowe, 

tłuczniowe, do najtrwalszych, brukowanych, przystosowanych do dużego natężenia ruchu. 
Istotą konstrukcji było stosowanie układów wielowarstwowych, z naprzemiennym układaniem 
pod ziemią (w głębokim wykopie) kamienia, tłucznia, żwiru, piasku, zespalanych specjalnie 
przygotowanymi zaprawami. Na samym wierzchu układano wielkowymiarowe bloki kamienne. 
Z największą precyzją w całą strukturę inżynierską wprowadzano elementy urządzeń 
odprowadzających wody opadowe, w układach podłużnych i poprzecznych, podziemnych i 
powierzchniowych. W przekroju poprzecznym traktów stosowano w licu nawierzchni niewielkie 
spadki kierowane ku krawędziom podłużnym, pozwalające na grawitacyjny spływ wody do 
otwartych rynsztoków. Niekiedy stosowano też odwodnienia biegnące w osi podłużnej, 
pośrodku drogi. Krawędzie traktu ramowano specjalnie wyprofilowanymi blokami kamiennymi 
o wysokości kilkudziesięciu cm, pełniącymi funkcję ław dla odpoczynku podróżnych. Wzdłuż 
trasy ustawiano także, w stałym rytmie „kamienie milowe”, informujące o pokonywaniu 
dystansu kolejnych mil rzymskich. Powstawały również specjalnie wydzielane pasy, na środku 
lub na poboczach, przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego. 

Ryc. 478, 479, 480. Konstrukcja dróg rzymskich (przekroje poprzeczne). Od lewej: schemat konstrukcyjny; 

typowa droga rzymska ok. 200 przed Chr.; przekrój poprzeczny dojrzałego schematu konstrukcyjnego. Rysunki, 

[z:] Rosset, Starożytne drogi …, 1970, op. cit., s. 78, ryc. 19; s. 79, ryc. 21 i 20 

W ramach inwestycji drogowych, doglądanych zrazu przez konsulów Republiki, a 

później przez kolejnych cesarzy, obok  perfekcyjnych rozwiązań technicznych i biegłości 

wykonawczej, świadomie wprowadzano elementy kształtujące wysoką jakość estetyczną tych 

czysto utylitarnych obiektów terenowych. Ciągi komunikacyjne wyposażane więc były w liczne 

obiekty architektoniczne, takie jak strażnice i okazałe grobowce. Wzbogacano je także rzeźbą 

posagową i drobniejszymi elementami rzeźbiarskimi (m.in. płytami grobowymi). Nad wieloma 

traktami, stopniowo wznoszono łuki triumfalne, sytuowane na granicy z zabudową miejską. 
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Także same nawierzchnie, układane z wielkich bloków kamienia łamanego, częściowo 

obrabianego, potęgowały swą fakturą i kolorystyką atrakcyjne efekty estetyczne. 

Ryc. 481, 482, 483, 484. Jakość estetyczna rzymskich traktów komunikacyjnych. Od lewej: Via Appia Antica w 

Rzymie (IV w. przed Chr.) z pomnikami grobowymi okresu republikańskiego i cesarskiego; fragment oryginalnej 

nawierzchni kamiennej na Via Appia Antica w Rzymie; grobowiec Cecylii Metelli przy Via Appia Antica w Rzymie; 

łuk triumfalny Augusta w Rimini (Emilia Romania) na Via Flaminia (III w. przed Chr.). Fotografie skopiowane z 

INTERNETU 

Rzymianie wprowadzili również perfekcyjne zarządzanie stale poszerzaną 

infrastrukturą drogową. Powstały liczne regulacje prawne wyodrębniające różne kategorie 

dróg, takie jak: 1. drogi publiczne (główne) z rozróżnieniem na viae regiae, viae consulares, 

viae praetoriae; viae militares 2. drogi drugorzędne (publiczne lub prywatne, rolne), lokalne, 

uzupełniające sieć główną; 3. drogi miejskie, zazwyczaj publiczne; 4. drogi prywatne, 

wybudowane na gruntach ich właścicieli, na ogół wiejskie i rolne. Precyzyjnie określano zasady 

publicznego lub prywatnego finasowania ich budowy, utrzymania i bieżącego remontowania. 

Każda z dróg rzymskich zyskiwała własną nazwę, najczęściej związaną z osobą, która 

przyczyniła się do jej budowy lub wskazując miejscowość, do której prowadziła. 

Ryc. 485, 486, 487, 488, 489. Nawierzchnie rzymskich dróg publicznych w okolicach Rzymu. Od lewej: Via Appia 

Antica; Via Aurelia (III w. przed Chr.); Via Latina (brak datowania, jedna ze starszych dróg rzymskich); Via Valeria 

(II w. przed Chr.); rysunek poglądowy pokazujący budowę drogi rzymskiej. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 490, 491, 492, 493, 494. Przykłady bruków ulic miejskich w Herkulanum (strefa archeologiczna). Fot. A. 
Mitkowska, 2009 

 
Pełne nasycenie całego terytorium Imperium Rzymskiego rozbudowaną siecią solidnie 

wykonanych dróg wprowadziło w zróżnicowane pejzaże poszczególnych regionów Europy, 
północnej Afryki i Bliskiego Wschodu wyrazisty kulturowy element porządkujący rozległe 
terytoria rozciągające się pomiędzy poszczególnymi ośrodkami miejskimi, użytkowanymi na 
ogół rolniczo. Każda prowincja miała własną sieć, wyprowadzaną ze stolicy regionu, a 
obejmującą cały obszar regionu. Wszystkie łączyły się z centrum dyspozycyjnym tj. Rzymem 
z  23 –ma do niego prowadzącymi traktami komunikacyjnymi (por. s. 243, ryc. 149 - 151). W 
ramach tak pomyślanego porządku, drogi wytyczano w układach promienistych gdy zespalane 
były ze strukturami urbanistycznymi, ortogonalnych w krajobrazach otwartych, oraz 
nieregularnych, gdy wymagało tego skomplikowane, górzyste ukształtowanie terenu. Obok 
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perfekcyjnych technicznie warstw nośnych nawierzchni drogowych, także i formalne 
wytyczanie ich w terenie przybierało postaci doskonałe zarówno technicznie jak i estetycznie. 

Ryc. 495, 496, 497. Promienisty układ traktów komunikacyjnych w Rzymie. Od lewej: centrum miasta z głównymi 
drogami; nawierzchnia Via Sacra w centrum Rzymu (strefa archeologiczna); promienisty układ dróg 

wyprowadzonych z centrum miasta. Fotografia skopiowana z INTERNETU. Schematy rysunkowe, [z:] Rosset, 
Starożytne drogi …, 1970, op. cit., s. 181, ryc. 77; s.87, ryc. 22 (powtórzenie ryciny 149, s. 243, z rozdziału VII.3) 

 
Wyjątkowo skomplikowane było prowadzenie dróg przez liczne w Imperium tereny 

górzyste, a zwłaszcza pokonywanie przełęczy alpejskich, niezbędne dla docierania do 
regionów Europy Zachodniej. Prace budowlane poprzedzano licznymi badaniami warunków 
terenowych i klimatycznych, zmierzając do przejezdności traktów w okresie całego roku, także 
w warunkach zimowych. Nad głębokimi dolinami wznoszono specjalne estakady o konstrukcji 
zbliżonej do akweduktów, a masywy górskie pokonywano licznymi, drążonymi w nich tunelami. 
Warto w tym miejscu podkreślić, że te do perfekcji w starożytności rzymskiej doprowadzone 
techniki inżynierii drogowej przetrwały w mentalności Włochów ponad 2 tysiące lat. 
Znakomitym przykładem  kultywowania republikańsko-cesarskich tradycji stała się słynna, 
ukończona ok. poł. XX wieku,  przeznaczona dla ruchu kołowego „Autostrada Słońca” łącząca 
współcześnie północ Italii z jej południem, tj. biegnąca od Mediolanu do Neapolu. Odznacza 
się ona mistrzostwem zespolenia z mocno urozmaiconą topografią i pokonywaniem przeszkód 
terenowych nowoczesnymi estakadami i licznymi, często wielokilkometrowymi, zdwojonymi 
tunelami. A sama podróż tym traktem dostarcza dziś podróżnym wielu doznań estetycznych i 
poznawczych. 

Ryc. 498, 499, 500, 501, 502. Współczesna „Autostrada Słońca” w Italii (XX w.), z widokami na osady 
średniowieczne, z estakadami i tunelami. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 Potężną grupę wybitnych dzieł inżynierskich stanowiły konstrukcje mostowe, 
wznoszone z zastosowaniem do perfekcji technicznej doprowadzonych, potężnych często, 
ceglanych lub kamiennych łęków (arkad) wzmacnianych masywnymi filarami. Obiekty te 
zakładane były zarówno w miastach jak i w krajobrazach otwartych, w zależności od lokalnych 
uwarunkowań terenowych jako skromne jednoprzęsłowe, albo wieloprzęsłowe, często z 
bogatym wystrojem rzeźbiarskim. Najsłynniejsze powstały w Rzymie, pobudowane na Tybrze, 
łącząc rejony miasta rozrastające się po obu stronach rzeki. Także doliny rzeczne spotykane 
na trasach traktów komunikacyjnych przekraczano licznie na całym terytorium Imperium 
wznoszonymi, rozmaitych kształtów mostami. Zawsze stawały się one atrakcyjnym, 
charakterystycznym motywem lokalnego krajobrazu. Wiele budowli rzymskich zachowało się 
do dzisiaj w całości lub częściowo, niektóre ciągle są użytkowane. 
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Ryc. 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Mosty rzymskie. Od lewej u góry mosty w Rzymie: dzisiejsze 
pozostałości mostu Emiliusza (Ponte Rotto), najstarszego - kamiennego; zachowany w całości most rzymski 

Fabrycjusza, 62 rok po Chr.; Most Aeliusa (obecnie Most Anioła), dwie próby rekonstrukcji. Od lewej na dole: 
Most Augusta w Rimini (Italia); most Ronda w Andaluzji, Hiszpania; most rzymski w Meridzie (Hiszpania);  

most w Alkantarze, Hiszpania. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 

OGÓLNY CHARAKTER KRAJOBRAZÓW RZYMSKICH 
 

W całym bogactwie gigantycznych wręcz rozmiarów terytoriów Imperium Rzymskiego, 

w okresie jego najszerszego zasięgu (II – V w. po Chr.), z krajobrazowego punktu widzenia 

mieliśmy do czynienia z topograficzną złożonością form przyrodniczych: górskich, 

podgórskich, pagórkowatych, równinnych, obszarów zalesionych, jezior i dolin rzecznych, 

nieużytków „zielonych”, obszarów nadmorskich. Z dużym prawdopodobieństwem przyjąć 

można, że procentowo rzecz ujmując, w tej wysoce rozwiniętej cywilizacji  dominowały 

krajobrazy dziewicze, nie tknięte ręką człowieka, więc pierwotne w różnorodności 

geograficznej właściwej poszczególnym regionom (prowincjom). Stopniowo, w coraz 

większym zakresie przejmowane były one przez stale rozszerzające się obszary upraw 

rolnych, zrazu w postaci gospodarstw drobnych, willi wiejskich, a w ostatnich stuleciach 

trwania Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego jako wielkoprzestrzenne „przedsiębiorstwa” 

rolne (latyfundia). 

Ryc. 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520. Przykłady krajobrazów rzymskiej cywilizcji rolnej 
wzbogaconych elementami infrastruktury technicznej. Od lewej u góry: prace rolne (płaskorzeźba); schemat willi 
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wiejskiej z ogrodem i uprawami; krajobraz zielony Lacjum z ruinami budowli rzymskiej. Od lewej pośrodku: droga 
rzymska w krajobrazie otwartym, rzymski krajobraz pasterski (ikonografia); architektoniczne otoczenie drogi 

rzymskiej; krajobraz pasterski Kampanii z ruinami akweduktu (ikonografia). Od lewej na dole: tradycyjny krajobraz 
środkowej Italii: Alta Valle del Marecchia (Toskania, Marche); Lacjum, krajobraz z mostem rzymskim; krajobraz 

Apeninów w rejonie Bolonii. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W nawiązaniu do uwag wcześniejszych dotyczących akweduktów, dróg i mostów 

powtórzmy, że wszystkie te inżynierskie obiekty stawały się  szczególnie wyrazistymi 
elementami porządkującymi i wzbogacającymi postaci rozległych krajobrazów otwartych 
(pierwotnych i rolnych). W oczywisty sposób, jak już wspomniano, sieć dróg rzymskich, 
podobnie jak akwedukty wprowadzała w dziewicze krajobrazy różnych regionów Imperium 
wyrazisty ład przestrzenny i mocne, inżynierskie motywy formalne. Należy podkreślić, że 
wszystkie wymienione tu elementy inżynierskiej infrastruktury, wiązano o ile to tylko było 
możliwe, w równoległe biegnące „wiązki”, do których dołączano także kanały i rowy 
odwadniające. W obszary upraw rolnych wprowadzano także szpalerowe, ochronne pasma 
drzew i żywopłotów granicznych tworzące wyraziste postaci kulturowego gospodarowania 
terytoriami. 

Ryc. 521, 522, 523, 524. Domniemany charakter rolniczych krajobrazów rzymskich zilustrowany współczesnymi 
sytuacjami pejzażowymi Piemontu (północne Włochy). Od lewej: winnice w podgórskim krajobrazie; rozłogi pól 
uprawnych na płaskowyżu; pola ryżowe z ciągiem zadrzewień ochronnych; pozostałości amfiteatru rzymskiego 

wśród łąk w okolicy Ivrea. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Wartościowym, choć trudnym w  interpretacji, historycznym źródłem informacji 
dotyczących krajobrazów Imperium oraz roli kompozycyjnej traktów komunikacyjnych i innych 
obiektów budowlanych, pozostaje, ciągle wzbudzająca zainteresowanie wielu badaczy kultury 
rzymskiej „Tabula Peutingeriana” (nazwa stosowana od roku 500 dla dokumentu początkowo 
znanego jako Codex Vindobonensis 324 ), przechowywana w Austriackiej Bibliotece 
Narodowej we Wiedniu. Jest to na zwojach pergaminowych sporządzona schematyczna mapa 
znanego świata starożytnego, podzielona na dwanaście sekcji regionalnych, z trasami 
militarnymi Imperium Rzymskiego w czasach cesarza Teodozjusza I (IV wiek). Uznawana jest 
za jedyną, zachowaną do dziś mapę dróg rzymskich. Wersja obecnie dostępna stanowi 
zapewne wykonaną w XII wieku kopię oryginału starożytnego. Ocenia się, że na mapie 
wkreślono trasy komunikacyjne o łącznej długości ok. 200 tysięcy kilometrów. Ten materiał 
kartograficzny, przy staranniejszym jego przeanalizowaniu pozwala na stawianie 
przypuszczeń dotyczących stopnia nasycenia terytoriów Imperium elementami kulturowymi 
(budowlanymi) oraz na ocenę proporcji występowania w IV w. po Chr. krajobrazów 
pierwotnych i kulturowych.  

 

Ryc. 525, 526, 527. Przykładowe sekcje „Tabula Peutingeriana”. Od lewej: rejony Pugli, Moesia, Dacia, 
Macedonia; terytoria wschodnie; Kampania rzymska. Reprodukcje skopiowane z INTERNETU 
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7. Inne pola rzymskiej aktywności artystycznej  
(rzeźba, freski, mozaika) 

 
Wśród licznych pól artystycznej aktywności Rzymian, rangę wybitną zyskały dzieła 

rzeźbiarskie. Twórcy, w przeciwieństwie do Greków starożytnych, pozostawali zazwyczaj 
anonimowi. W ich pracach na plan pierwszy wysuwało się powszechne dążenie do 
manifestowania potęgi politycznej budowanej podbojami Republiki i Cesarstwa. W cywilizacji 
rzymskiej nade wszystko rozkwitała rzeźba portretowa, posągowa (w tym posągi konne), a 
także relief narracyjny o tematyce historycznej zdobiący budowle architektoniczne, w tym 
świątynie i łuki triumfalne, kommemoratywne kolumny wolno stojące, sarkofagi. Wszystkie 
wymienione tu typy odznaczały się biegłością technik kamieniarskich i realizmem 
przedstawień. Dzieła te wykonywano zazwyczaj w marmurze, którego bogate złoża 
znajdowały się na terytoriach Półwyspu Apenińskiego. Nasilenie aktywności rzeźbiarskiej 
wystąpiło głównie w przedziale czasowym od II w. przed Chr. do II w. po Chr., choć oczywiście 
znane są liczne przykłady dzieł powstających wcześniej i później. Pokaźna ich grupa 
współcześnie eksponowana jest w wielu zbiorach muzealnych Watykanu, Rzymu, Italii, innych 
krajów dawnego Imperium, a także rozsiane są po całym świecie (m.in. w USA). 

Ryc. 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534. Przykłady rzymskiej rzeźby portretowej. Od lewej: głowa starego 
Rzymianina, ok. 60 przed Chr. (Republika); portret męski z 2 poł. I w. przed Chr. (Republika); Julia, córka cesarza 

Tytusa, 90 po Chr.; Antinous Mondragone, 130 po Chr. (Villa Mondragone we Frascati); cesarz Lucjusz Verus, 
161 – 170; cesarz Caracalla, 210 – 213; cesarz Maksencjusz, 300 – 350. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

(z tekstu nt. Historia rzeźby starożytnej: Etruskowie – Rzym) 
 

Ulubionym rodzajem rzeźby rzymskiej stały się posągi przedstawiające wielu 
patrycjuszy, ale nade wszystko władców. Wykonywane zazwyczaj w marmurze, w sensie 
formalnym wywodzone są z tradycji greckich i etruskich. Odznaczały się naturalistycznym 
odwzorowaniem cech fizjonomicznych i psychologicznych, ukazując również pozycję 
społeczną prezentowanej postaci. Sporadycznie powstawały również posągi konne, wśród 
których najbardziej znanym pozostaje w brązie wykonany posąg Marka Aureliusza 
przechowywany w Muzeum Kapitolińskim w Rzymie. Warto także odnotować, że w kręgu 
kultury rzymskiej powstawało wiele kopii najznakomitszych rzeźb greckich (patrz ryc. 535). 

Ryc. 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541. Rzymska rzeźba posągowa. Od lewej: Herakles i Telefos, rzymska kopia 

z I/II w. rzeźby greckiej z IV w. przed Chr.; Juliusz Cezar, I w. przed Chr.; Oktawian August, I w. przed Chr. - I w. 

po Chr.; Brutus Barberini, I w. przed Chr. (20 – 15 r. przed Chr.); cesarz August, I w. po Chr.; cesarz Klaudiusz, I 
w. po Chr.; posąg konny Marka Aureliusza, 176 po Chr. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Powszechnie uznaje się, dziedziną sztuki, w której Rzymianie uzyskali największe 

osiągnięcia stał się relief historyczny. Dzieła tej kategorii odznaczały się bogato 
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rozbudowanymi wątkami narracyjnymi skupionymi najczęściej na upamiętnianiu zwycięskich 
kampanii wojennych lub scen religijnych. Takimi przedstawieniami zdobiono łuki triumfalne, 
ołtarze, kolumny wolno stojące wśród zabudowy miejskiej (por. ryc. 186 – 188, na s. 249). 
Formalnie inspirowane płaskorzeźbą hellenistyczną, w wydaniu rzymskim odznaczały się 
wielkim nagromadzeniem i zagęszczeniem postaci, często dynamiką ruchu, zawsze 
starannością szczegółów i próbami uzyskiwania głębi planów (głębi perspektywicznej). Do 
najznakomitszych przykładów zaliczane są m.in. reliefy z Łuku Marka Aureliusza w Rzymie, 
Łuku Konstantyna w Rzymie, z Ołtarza Pokoju w Rzymie (Ara Pacis, lata 18 – 9 przed Chr.; 
por. ryc. 187, s. 249), z Ołtarza Domicjusza (z czasów republikańskich) w Rzymie, z Luku 
Tytusa w Rzymie, Łuku Septymiusza Sewera w Rzymie, Kolumn: Trajana (por. ryc. 17 - 20, 
na s. 226) i Marka Aureliusza w Rzymie, a także zdobienia sarkofagów: Badminton (260 – 270 
po Chr.) i Ludovisi (235 – 285 po Chr.).  

Ryc. 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550. Wybrane przykłady płaskorzeźby rzymskiej. Od lewej u góry: 
wóz triumfalny, relief z Łuku Tytusa; śmierć Meleagera, sarkofag z II w. po Chr.; Zmartwychwstanie Chrystusa 

(Anastasis), sarkofag z 350 po Chr.; Mars i Venus na sarkofagu z czasów Trajana (I/II w. po Chr.); relief na 
sarkofagu Juluisa Nassusa, 356 rok. Od lewej na dole: Ołtarz Pokoju w Rzymie na Polu Marsowym (Ara Pacis,  

I w. przed Chr.), rekonstrukcja całości i fragmenty reliefów. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 551, 552, 553, 554. Płaskorzeźby (relief narracyjny) na rzymskich kolumnach: Trajana oraz Marka 
Aureliusza (z prawej). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 

Do wnętrz wielu obiektów architektonicznych, głównie rezydencjonalnych, czyli do 

pałaców, willi, a także  zamożniejszych domów mieszkalnych oraz do świątyń i bazylik, w 

rozkwicie kultury rzymskiej chętnie wprowadzano dekoracje malarskie w postaci fresków 

naściennych. Na ogół przyjmuje się, że stanowiły one prostą kontynuację tendencji 

hellenistycznych, a także etruskich. We freskach rzymskich odnotowuje się wzbogacenie 

kolorystyki, wprowadzanie tonów jasnych do scen pejzażowych, rozwój portretów, martwych 

natur, motywów architektonicznych, kompozycji narracyjno-historycznych i obyczajowych.  

Wiele autentycznych świadectw tej kategorii działalności artystycznej odnaleziono w strefach 

archeologicznych Pompejów i Herkulanum (por. ryc. 9 -13, na s. 226 oraz ryc. 180, 181, na s. 

248), a także w pozostałościach rzymskiego „Domus Aurea” Nerona. Z całą pewnością około 

II wieku przed Chr. malarstwo architektoniczne (freski naścienne) osiągnęły wysoki poziom 

rozwoju. Często wyodrębnia się kilka nurtów (stylów) określanych jako: 1. styl „inkrustacji”, 2. 

styl architektoniczny, 3. styl ornamentalny, 4. styl fantastyczny. Najogólniej mówiąc w 
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realistyczne grupy figuralne (ludzkie i zwierzęce) wraz z elementami roślinnymi wplatano 

imitacje detalu architektonicznego i jubilerstwa, schematyczne ornamenty dekoracyjne, efekty 

groteski (por. ryc. 331, 332, na s. 265 oraz ryc. 336 -339 na s. 266). Często starano się 

uzyskiwać  nastroje teatralności i scenografii, tworzące iluzję trójwymiarowości.    

Ryc. 555, 556, 557, 558, 559. Przykłady rzymskiego malarstwa ściennego. Od lewej: alegoria teatru, Pompeje; 
scenka rodzajowa (uczta), fresk z Villa dei Misteri w Pompejach; fresk z motywami architektonicznymi z bazyliki 
w Herkulanum; fresk z caldarium (pomieszczenie do podgrzewania wody w termach) z Villa Poppaea (pomiędzy 

Neapolem a Sorrento, Italia); scenka ogrodowa z willi w Pompejach. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Wielką popularność zyskało także para malarskie zdobnictwo ornamentalne, figuralne 
i narracyjne w postaci mozaik. Technika ta polegała na układaniu zamierzonych wzorów z 
drobnych, różnego kształtu barwnych kamyków, kawałków szkła i ceramiki, mocowanych na 
specjalnie przygotowanym podłożu świeżej zaprawy wapiennej, także cementu lub mastyksu 
(żywicy naturalnej). Jej wyższość nad malarstwem polegała na nadzwyczajnej trwałości, w 
związku z czym chętnie stosowana była w architekturze (w willach, pałacach; por. ryc. 302 – 
305, na s. 262), a nawet jako posadzki placów miejskich. Używana była także do zdobienia 
wyrobów rzemiosła artystycznego. Pochodną technik mozaikowych stały się wiele stuleci 
później naścienne marmurowe inkrustacje, charakterystyczne dla okresu rozwiniętego 
renesansu („florencka mozaika”). 

Ryc. 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566. Przykłady mozaik rzymskich z tematyka morską, scenami polowań, 
motywami zwierzęcymi, walkami gladiatorów (przykład środkowy u dołu). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Powszechnie przyjmuje się, że zdobnictwo mozaikowe znane już było w czasach 

starożytnych w Azji Mniejszej i w basenie Morza Śródziemnego (Grecja). Przejęte przez 
Rzymian, około I wieku po Chr. osiągnęło pełny rozkwit techniczny i artystyczny. Wykształciły 
się trzy podstawowe techniki szczegółowe: 1. opus barbaricum, tj. układanie wzorów 
geometrycznych lub roślinnych z naturalnych barwnych kamieni różnych kształtów; 2. opus 
tesselatum, czyli dekoracje z precyzyjnie szlifowanych sześcianków kamiennych, szklanych 
lub fajansowych o bokach 1 cm; 3. opus vermiculatum, mozaiki bogate tematycznie, z 
materiału różnorodnego kolorystycznie i rozmaitych kształtów, a montowane w pracowniach i 
później przenoszone na miejsce przeznaczenia. Różnorodność tematyczna (sceny morskie, 
wojskowe, polowania, motywy ogrodowe, scenki rodzajowe – obyczajowe, por. ryc. 3 – 8, na 
s. 225) i uzyskiwana „malarskość” mozaik rzymskich spowodowały, ze obecnie stanowią one 
specyficzny typ ikonografii historycznej, tj. bogate źródło informacji o realiach życia w 
Cesarstwie, w różnych jego prowincjach. Technika ta przejęta została przez architekturę 
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wczesno chrześcijańską, a od VI w. rozpowszechniła się w Bizancjum, docierając stamtąd 
około XI – XII wieku także na Ruś. 
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ROZDZIAŁ VIII 

 
RZYMSKIE PROWINCJE WSCHODNIE i AFRYKAŃSKIE,  

WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO, ROZKWIT KULTURY BIZANTYŃSKIEJ 
 

1. Tradycje kulturowe Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej 
 

CHARAKTERYSTYKA WSTĘPNA  
(rzymskie prowincje wschodnie i afrykańskie) 

 
Wschodnie (i afrykańskie) rubieże Imperium Rzymskiego, z czasów jego największego 

rozkwitu (I w., a zwłaszcza II i III w.), do dziś stanowią fascynujący obraz ich kulturowej 
złożoności. Pozostają świadectwem ścierania się rozmaitych tendencji, wynikających z 
różnorodności etnicznej, charakterystycznego położenia geograficznego i złożonych dziejów 
politycznych wielu małych krajów związanych z wpływami świata śródziemnomorskiego, a 
graniczących często z terenami pustynnymi. Po czasach dominacji perskiej, okresowo pod 
wpływami greckimi (podboje Aleksandra Macedońskiego - Wielkiego), ostatecznie w epoce 
późnej starożytności weszły w skład państwowości rzymskiej. Eksponowane kulturowo 
położenie: na styku trzech kontynentów reprezentujących odmienne tradycje, obyczaje i 
wierzenia, tj. Azji i Europy, z częściowym zetknięciem także z Afryką, powodowało, że stale 
poszukiwano w nich pewnej równowagi w ramach nurtów azjatyckich (kultury Wschodu) 
konfrontowanych z postawami grecko-rzymskimi (kultury Zachodu). Z jednej strony trwały więc 
działania na rzecz dominacji jednej z tych kultur, z drugiej strony ciągle występowały 
mechanizmy ich wzajemnego przenikania, przyswajania wzorców obcych i korzystania z 
odmiennych doświadczeń. Ich relikty świadczą równocześnie o krystalizowaniu się tu podstaw 
dla wielu dokonań cywilizacji Zachodu, zarówno starożytnych jak i chrześcijańskich.  

Tabl. I. Geopolityczna sytuacja krajów dawnych wschodnich i afrykańskich prowincji rzymskich (Afryka Północna  
i Bliski Wschód) oraz zasięg Bizancjum (Cesarstwo Wschodnie w 650 roku) – z prawej na dole.  

Mapy skopiowane z INTERNETU 

 
Terytoria tych zmagań cywilizacyjno-kulturowych, w dociekaniach studialnych, w 

sensie terytorialnym bywają definiowane rozmaicie. Uwzględniane są obszary nieco zawężone 
lub szersze, zyskując różne nazwy. Najczęściej mówimy w ramach Azji Zachodniej o Bliskim 
Wschodzie i Zakaukaziu (styk kontynentów Azji i Europy), z wyżynami Armeńską i Irańską. 
Często tereny te określane są mianem Azji Zachodniej, Azji Południowo-Zachodnie lub Azji 
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Przedniej i obejmują: wyspę Cypr oraz półwyspy: Azji Mniejszej, Arabski (Arabia - położona 
między Morzem Czerwonym, Morzem Arabskim i Zatoką Perską), oraz Synaj (patrz: tabl. I). 

Wedle danych publikowanych [w:] encyklopedia.pwn.pl:, Bliski Wschód to nazwa 
stosowana najczęściej w odniesieniu do rozległego obszaru położonego na styku Europy, Azji 
i Afryki z takimi krajami jak: Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Cypr, Irak, Iran, Izrael, 
Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie 
oraz z północno-wschodnią Afryką (Egipt, Sudan). Współcześnie stanowi on najważniejszy 
w świecie region eksploatacji (ok. 25% światowego wydobycia) i eksportu ropy naftowej, a 
także ważny region uprawy bawełny, palmy daktylowej  i zbóż oraz hodowli typu pasterskiego. 
Przez Bliski Wschód prowadzą znaczące szlaki komunikacji morskiej (Kanał Sueski) i lotniczej, 
łączące Europę ze wschodnią Afryką, z południową i wschodnią Azją oraz Australią. I choć 
jest to dzisiaj rejon intensywnego rozwoju gospodarczego, to odznacza się nadzwyczaj 
mocnym przywiązaniem do tradycji, czego wyrazem stało się m.in. wiele wznoszonych tam 
nowych obiektów architektonicznych (por. ryc. 24, 25). 

Ryc. 1, 2, 3, 4, 5. Przykłady krajobrazów pierwotnych Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Zachodniej. Od lewej: 
Cypr, Izrael, Irak, Jordania, Jemen. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W krajobrazach tych fascynujących regionów, z punktu widzenia dzisiejszego 

Europejczyka mocno egzotycznych i obcych jego mentalności, splotły się walory dzikiej 
przyrody z bogatymi świadectwami kulturowymi, ale nade wszystko zapisały się złożone etapy 
ich burzliwych dziejów. W wielu miejscach odnajdywane są liczne ślady prehistoryczne, 
współistniejące z widocznymi w terenie pozostałościami rodzimej, oryginalnej kulturowo 
działalności budowlanej, inżynierskiej, architektonicznej. Nawarstwiały się tam tradycje: Akadu 
(2340 – 2200 przed Chr.), Babilonii, Asyrii, a od ok. 1000 przed Chr. żydowskiej Jerozolimy, 
Persji Achemenidów, ostatecznie zdominowane przez hellenizm w ramach ekspansji 
politycznej Aleksandra Wielkiego.  

Ryc. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kulturowe relikty Bliskiego Wschodu (Azji Południowo-Zachodniej) w ich 
historycznych nawarstwieniach. Od lewej u góry: neolityczne petroglify w Arabii Saudyjskiej (prowincja Najran); 
ruiny Grobowców Królewskich w Pátos (Cypr); tradycyjne domy w Halab (Syria); grobowce skalne w Madain-
Salah (Arabia Saudyjska); osadnictwo w rozlewiskach Eufratu (Irak). Od lewej na dole: arabskie koła wodne w 
Orontesie połączone z akweduktami (Syria); Kasr Amra, pustynny zamek, 1 poł. VIII w., dynastia Umajjadów 

(Jordania); kamienne domy w Rujal koło Abhã, (Arabia Saudyjska); gliniane domy w Šibãm (Jemen); kamienne 
wieże mieszkalne w Jemenie. Fotografie na ryc. 8, 10, 11, [z:] Wielki Encyklopedyczny Atlas Świata, t. 10, Azja 

Południowo-Zachodnia, Warszawa 2006, s. 38, 42, 32; pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Okres rzymski, wraz z późniejszymi wpływami bizantyńskimi, mieści się w przedziale 

czasowym od 64 r. przed Chr. do 1 poł. VII w. Od 635 roku po Chr. rolę wiodącą zyskali 
Arabowie wprowadzając islam na terenach, w których wcześniej, od I w. po Chr. rozwijało się, 
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ze stale narastającym nasileniem, chrześcijaństwo. Obszary objęte kalifatem arabsko-
muzułmańskim (623 – 1258) w latach 1096 – 1291 stały się scenerią działań militarnych 
związanych z krucjatami (wyprawami krzyżowymi). W 1290 znaczna część terenów 
bliskowschodnich wchłonięta została przez Państwo Osmańskie, które w 1453 zdobyło 
Konstantynopol. Od pocz. XVI wieku Bliski Wschód stał się areną walk pomiędzy Turcją i 
państwowością perską. Od końca XVIII wieku utrwaliły się w tym regionie wpływy polityczne 
Europejczyków, zapoczątkowane inwazją francuską w Egipcie. W wyniku ekspansji potęg 
kolonialnych i Rosji, po podbojach brytyjskich z końca XIX w., Imperium Osmańskie traciło 
stopniowo swe wpływy, a w 1923 roku uległo całkowitej likwidacji. W tym okresie terytoria te 
pozostawały pod wpływami mocarstw Zachodu. Proces tworzenia wielu niepodległych państw 
regionu rozpoczął się w kilka lat po zakończeniu II wojny światowej (w poł. XX wieku). 

Ryc. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tradycje kulturowe krajów Bliskiego Wschodu. Od lewej u góry: ruiny 
świątyni Apolla w Didyma (zachodnia Turcja), VIII – VI, IV w. przed Chr.; grecko-rzymski teatr w Side (Turcja), II 

w. po Chr.; ruiny bazyliki św. Jana w Efezie (Turcja), VI wiek; ruiny kościoła św. Jerzego Greckiego w Famagusta 
(Cypr); ruiny bizantyńskiego kościoła św. Mikołaja, Nikozja (Cypr), XII w. Od lewej na dole:  twierdza krzyżowców 
Krak de Chevaliers, XII – XIII w.; meczet Tajnal w Trypolisie (Liban), XIV w.; meczet Kadhi Main, Bagdad (Irak); 
nowoczesny meczet w Kuwejcie; „Pomnik Wolności” (Azadi Tower), Teheran (Iran), 1971. Fotografie na ryc. 20, 

22, 24, [z:] Wielki Encyklopedyczny Atlas Świata, t. 10, op. cit., s. 11, 28, 90; pozostałe fotografie skopiowane  

z INTERNETU 

  
W rozwinięciu tego sygnalnego naszkicowania przemian kulturowo-dziejowych, trzeba 

podkreślić, że w wyniku historycznych uwarunkowań, w tym kolejnych nawarstwień 
wyznaniowych kraje Bliskiego Wschodu stały się „tyglem” religii (i kultur): chrześcijaństwa, 
islamu, judaizmu, buddyzmu i wielu jeszcze innych odmian wierzeń szczegółowych 
(lokalnych). Rozmaite regiony do dzisiaj przemawiają znakami Zachodu, w tym monumentalną 
architekturą rzymską, a także znacznie późniejszymi, średniowiecznymi zamkami 
Krzyżowców. Wiele obiektów, zwłaszcza stref archeologicznych oraz budowli 
architektonicznych, wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niestety w ostatnich 
latach coraz częściej, systematycznie są one rujnowane terrorystycznymi atakami, głównie 
fanatycznych bojowników ISIS (samozwańczego „Państwa Islamskiego”). 

Ryc. 26, 27, 28, 29. Zniszczenia wojenne w Syrii, w rejonie Deir Ezzor, 2014. Fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

 
KONFLIKT CYWILIZACJI i RELIGII 

 
Karkołomnie skomplikowana dzisiejsza sytuacja polityczna opisywanych tu krajów, 

generująca nieustanne konflikty zbrojne,  stanowi konsekwencję ścierania się tu w ostatnich 
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dziesięcioleciach interesów rozmaitych lokalnych grup etnicznych i wyznaniowych. Stałe są 
próby tworzenia nowych organizmów politycznych, a interwencje zewnętrzne, w zamierzeniu 
pokojowe i stabilizacyjne, często podsycają te niepokoje. Były to m.in. ingerencje ZSRR w XX 
w., oraz obecnie Rosji, a także koalicji antyterrorystycznej skupionej wokół USA, w tym próby 
wprowadzania zachodnich modeli demokracji. W regionie obserwuje się stały wzrost nastrojów 
antyzachodnich, ożywianie islamskich ruchów fundamentalistycznych, rozwój grup 
terrorystycznych owocujący stale nasilającymi się prześladowaniami ludności chrześcijańskiej. 

Ryc. 30, 31, 32, 33. Koloryt codzienności i muzułmańskiej obyczajowości Bliskiego Wschodu.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wydaje się więc, że obecnie mamy do czynienia z dwoma, skrajnie odrębnymi, 

maksymalnie skonfliktowanymi światami: Zachodu i Bliskiego Wschodu, w których na próżno 
szukalibyśmy wartości wspólnych. Trzeba jednak pamiętać, że w odległej przeszłości na 
terytoriach bliskowschodnich kształtowały się podwaliny kulturowe: artystyczne, intelektualne, 
inżynierskie i religijne cywilizacji nazywanej Zachodnią (Europejską). W kolejnych epokach 
starożytności twórczo rozwijane przez Grecję i Rzym, ostatecznie dopowiedziane zostały 
przez chrześcijaństwo, które obok własnych religijno-moralnych postaw, stale kultywowało 
dokonania grecko-rzymskie, ostatecznie kształtując świat odrębnych, innych od islamsko-
wschodnich, idei i modeli życia. Wobec dzisiejszej, wszechobecnej wrogości na osi: Bliski 
Wschód - Zachód, nasuwa się idealistyczna koncepcja podjęcia prób budowania porozumienia 
tych światów na bazie wspólnej przecież genezy krystalizowania się obu cywilizacji i kultur. 

 
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA i SZTUKA RZYMSKA  

na BLISKIM WSCHODZIE  
(wschodnie prowincje Imperium Rzymskiego) 

 
Już w pierwszych wiekach po Chrystusie, w okresie szczytowego rozkwitu Cesarstwa 

Rzymskiego, zaczęły się pojawiać wczesne sygnały jego stagnacji i rozkładu. W III w. po Chr. 
nasilał się kryzys gospodarczy, polityczno-ustrojowy i wojskowy, który dotknął Zachodniego 
trzonu potężnego Imperium. Tymczasem, wedle poglądów M. Porębskiego (Dzieje sztuki…, t. 
I, s. 127 n), właśnie wtedy rosła pozycja i kulturotwórcza samodzielność wschodnich prowincji 
rzymskich, tak dalece, ze pewne oryginalne wschodnie prądy obyczajowe, religijne, kulturowe, 
bazujące na mocnych tradycjach irańskiego i mezopotamskiego ich zaplecza, doprowadziły 
do mocnej orientalizacji kultury późnego Cesarstwa.  

Ryc. 34, 35, 36, 37. Obszary Cesarstwa Rzymskiego w okresie rozkwitu i rozpadu. Od lewej: Cesarstwo Trajana 
w pocz. II w.; Cesarstwo Konstantyna w poł. IV w.; podział Cesarstwa na Zachodnie i Wschodnie (koniec IV w.); 

współczesna mapka krajów Bliskiego Wschodu. Mapy skopiowane z INTERNETU 
 
Równocześnie jednak terytoria te pod rzymskim panowaniem, zwłaszcza w okresie I – 

III w. po Chr. nasycane były dziełami architektury, urbanistyki i sztuki bazującymi na kanonach 
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artystycznych obowiązujących w Cesarstwie. O tym wzmożonym ruchu inwestycyjnym 
świadczą licznie do dziś zachowane w regionie obiekty. W wielu z nich osiągnięto bardzo 
wysoki poziom artystyczny. Wśród cech charakterystycznych rzymskiej architektury prowincji 
wschodnich na plan pierwszy wysuwa się powszechnie widoczne dążenie do bogactwa i 
„malowniczości” rozwiązań kompozycyjnych. Zdaniem Porębskiego (Dzieje sztuki…, t. I, s. 
128), klasyczne „porządki” swobodnie łączone i przekształcane, przestają pełnić funkcję 
obowiązującego kanonu, stają się tematem traktowanym w różnorodnych wariantach, 
zaskakujących pomysłowością i dekoracyjnością efektów. 

Ryc. 38. Widok panoramiczny „Wielkiego Dziedzińca” Świątyni Jowisza w Baalbek, Liban (strefa archeologiczna). 
Fotografia skopiowana z INTERNETU 

Wśród materialnych świadectw rzymskiej dominacji w regionie szczególnie częste są 
pozostałości miejskich ośrodków handlowych i politycznych, rozwijających się na pradawnych 
szlakach komunikacyjnych między Wschodem a Zachodem. Najczęściej wymienianymi, 
znaczącymi strukturami urbanistycznymi uformowanymi na obszarach Bliskiego Wschodu 
pozostają: Baalbek, Palmira, Petra, Dżarasz (Geraza), Dura-Europos (dawna Mezopotamia), 
a więc słynne strefy archeologiczne, w ramach obecnego porządku politycznego 
zlokalizowane na terytoriach Libanu, Syrii, Jordanii. 

Ryc. 39, 40, 41, 42, 43, 44. Rzymskie świadectwa architektoniczne Jordanii i Libanu. Od lewej: Cardo Maximus  
i „Forum Owalne” w Geraza (Dżarasz, Jordania), I – II w.; świątynia Bacchusa w Baalbek (Liban); propyleje 

sanktuarium Jowisza w Baalbek, pocz. III w.; głowica świątyni Bacchusa w Baalbek; Petra (Jordania), „Monastyr” 
E(a)d Deir, I w.; Petra, wąwóz w masywie Dżabal asz-Szar(a) z widokiem na „Skarbiec Faraona”. Ryc. 39, [z:] 

Antiche civiltà viste dal cielo, wydaw. ideaLibri, Rimini 2002, s. 89. Pozostałe fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

 
Najogólniej mówiąc, miasta bliskowschodnie i afrykańskie rozkwitające pod dominacją 

Cesarstwa stanowiły kontynuację osad już istniejących, ukształtowanych w wielowiekowych 
nawarstwieniach kolejnych tradycji historyczno-kulturowych splecionych z wyrazistymi 
uwarunkowaniami przyrodniczymi. W ramach regulacji rzymskich, w okresie I – III w. po Chr. 
(a nawet II – I w. przed Chr.) w istniejące rozplanowania wprowadzano, o ile było to możliwe, 
ortogonalny ład przestrzenny. Zazwyczaj wytyczano wyraziste osie: cardo i decumanus 
podkreślane ciągami kolumnadowymi, a w centrum zabudowy urządzano fora. Wznoszono 
także liczne obiekty monumentalne, charakterystyczne dla użytkowego programu miast 
rzymskich, takie jak: świątynie, bazyliki, giełdy i hale targowe, pałace, okazałe domy 
mieszkalne, teatry, cyrki, hipodromy, termy (łaźnie), łuki triumfalne, nimfea, grobowce. 

I tak, przykładowo miasto Dżarasz (Geraza) usytuowane w dzisiejszej Jordanii, 
początkami swymi sięga podbojów Aleksandra Macedońskiego (IV w. przed Chr.). W poł. I w. 
przed Chr. przejęte przez Rzymian, rozkwitało głównie w czasach cesarza Trajana (II wiek), a 
od VI wieku pod rządami Justyniana znalazło się w kręgu chrześcijańskiej kultury 
bizantyńskiej. Z II wieku po Chr. pochodzą obiekty rzymskie takie jak: świątynia Artemidy, 
świątynia Zeusa, nimfeum. Szczególnie spektakularnie prezentuje się linearno-owalny 



295 
 

kompleks kolumnadowy (porządek joński) głównej ulicy Cardo Maximus zespolonej z „Forum 
Owalnym” (ryc. 39). W mieście powstały również dwa teatry (I - III w.), hipodrom (I – III w.), 
Brama Południowa oraz łaźnie rzymskie (II/III w.). 

Także w Jordanii, w masywie skalnym Dżabal asz-Szar(a), w dolinie rzeki okresowej 
rozwinął się kompleks miejski znany jako Petra, mocno związany z rzymskimi dokonaniami 
architektonicznymi. Najstarsze ślady osadnicze pochodzą z okresu wczesnego paleolitu, a 
potwierdzone archeologicznie zasiedlenie z epoki neolitu. Pomiędzy VI  a III w. przed Chr. 
ośrodek miejski rozkwitał jako zamieszkały przez Nabatejczyków, stanowiąc ważny węzeł 
komunikacyjny w handlu między Indiami a Egiptem. Dalszy rozwój nastąpił pod wpływami 
greckimi. Ostatecznie ukształtował się tu unikatowy kompleks miasta wykutego w skałach. Od 
poł. I w. przed Chr. Petra pozostawała pod kontrolą rzymską. Szczególnie intensywny rozwój 
miasta nastąpił w I – II w. po Chr. Od pocz. IV w. zdominowane przez chrześcijaństwo, w VII 
wieku przejęte przez Arabów, w średniowieczu opanowane było przez Krzyżowców. Nasilenie 
rzymskich wątków architektonicznych przypada na II – III w. po Chr. Kanony artystyczne 
obowiązujące w Cesarstwie splatały się tu z tradycjami lokalnymi (rodzimymi), syryjskimi, 
egipskimi i hellenistycznymi. Nade wszystko jednak wykorzystano zastaną sytuację 
przyrodniczą, z tak dla Petry charakterystycznymi ścianami skalnymi z jaskiniami (wapienie i 
piaskowce) i głębokimi, krętymi wąwozami pochodzenia zapewne erozyjnego. W drodze 
długotrwałych procesów budowlano-rzeźbiarsko-architektonicznych i urbanistycznych 
ostatecznie rozwijało się tu, oryginalne w swej koncepcji artystycznej, miasto skalne. 
Staraniem Rzymian powstały m.in.: „Skarbiec Faraona” (Al-Chazna) z ok. I – II w. po Chr. 
interpretowany jako budowla świątynna lub grobowa (ryc. 44, 47); „Monastyr” („Klasztor”, Ad-
Dair), koniec I w. po Chr., w okresie bizantyńskim użytkowany faktycznie jako klasztor 
chrześcijański; grobowiec namiestnika rzymskiego Sextiusa Florentinusa, II w. i liczne groby 
żołnierzy rzymskich; teatr na 6 -10 tysięcy widzów, I – II w.; „Pałac Córki Faraona” (Kasr al-
Bint, lub świątynia Duszary) wzniesiony w piaskowcu, z I w. przed Chr. lub z 1 poł. I w. po Chr. 
Z przed rzymskiego okresu Nabatejczyków  pochodzi kompleks skalnych grobowców na 
„Ścianie Królewskiej” (III w. przed Chr. – I w. po Chr.). Całość układu urbanistycznego wraz z 
obiektami architektonicznymi Petry wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ryc. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Skalne krajobrazy Petry rzymskiej (Jordania). Od lewej: skalne grobowce, 
prawdopodobnie królewskie; „Monastyr”; „Skarbiec Faraona”, I – II w.; grobowce skalne, II w. przed Chr. – I w.  

po Chr.; ulica „kolumnowa”; amfiteatr rzymski. Fotografie skopiowane z INTERNETU  

Ryc. 51, 52, 53, 54. Architektura rzymska w Baalbek (Liban). Od lewej: rekonstrukcja kompleksu świątyń: Heliosa 
(Jowisza), Bacchusa, Wenus; ruiny świątyni Bacchusa; ruiny „Wielkiego Meczetu” z kolumnadą rzymską; 

kolumnada rzymska. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Znaczącą pozycję w ramach tradycji rzymskich zajmuje miasto Baalbek, zlokalizowane 
w północo-wschodnim Libanie, w dolinie Bekaa pomiędzy górami Liban i Antyliban. Ośrodek 
osadniczy kształtował się tu już w epoce brązu, prawdopodobnie w latach 2900 – 1600 przed 
Chrystusem, zyskując w okresie fenickim znaczącą pozycję w regionie. Pod wpływami 
hellenistycznymi jako „Miasto Słońca” (Heliopolis) ze świątynią Jowisza, otrzymało piękną 
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oprawę kompozycyjną. W latach od 64 przed Chr. do poł. III w. rozkwitało pod panowaniem 
rzymskim. W końcu II w. nazywane Colonia Iulia Augusta Felix Heliopolis stanowiło główny 
ośrodek prowincji „Syria-Fenicja”, z rozwijającym się kultem bogów: Jowisza, Wenus, 
Bacchusa. W następnej kolejności, w pocz. IV w. – poł. VI w. znalazło się pod wpływami 
wczesno chrześcijańskimi i bizantyńskimi, a od 1 poł. VII wieku zdominowane zostało przez 
siły arabsko-islamskie.  

Ryc. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Architektura rzymska w Baalbek. Od lewej u góry: rekonstrukcja 
wnętrza świątyni Bacchusa; ruiny strefy świątynnej; fragment cokołu z wielko wymiarowych bloków kamiennych; 

rozplanowanie kompleksu świątynnego; stan świątyni  Bacchusa w XVIII wieku. Od lewej na dole: detal 
rzeźbiarski świątyni Jowisza; kompleks świątynny w ikonografii XIX w.; zachowane relikty świątyni Bacchusa; 

głowice i fragment belkowania świątyni Bacchusa; ruiny części wejściowej świątyni Bacchusa. Rysunki  
i fotografie skopiowane z INTERNETU 

Całość reliktów rzymskiego miasta Baalbek wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Wśród autentycznych obiektów z epoki (II – III wiek), znajdujących się w różnym 
stanie zachowania, a eksponowanych w strefie archeologicznej, mamy kilka monumentalnych 
obiektów sakralnych (por. ryc. 376, na s. 270, rozdz. VII.5). Wielka Świątynia Jowisza (ryc. 38, 
41, 51) pochodzi z poł.  I w. po Chr., a składa się z propylejów, dwóch dziedzińców, ze 
szczególnie okazałym „Dziedzińcem Wielkim” (ryc. 38) i świątyni właściwej wyniesionej na 
wysokim cokole zbudowanym z gigantycznych bloków, uznawanych za największe jakie 
kiedykolwiek obrobiono. Niektóre bloki pozostają ułożone w pobliżu luzem, a ich ciężar 
oceniany jest na ok. 800 ton. W obszarze nieodległego kamieniołomu eksponowany jest 
monolit zwany „Kamieniem Południa”, datowany na I w. po Chr., ważący zapewne ok. 1170 
ton. Druga świątynia nazywana „Małą”, wzniesiona ok. 150 roku po Chr., poświęcona była 
Bacchusowi (ryc. 52, 55, 59, 62, 63, 64).  

Ryc. 65, 66, 67. Świątynia Wenus w Baalbek. Od lewej: plan, perspektywa, przekrój pionowy, detal kolumny; 
rekonstrukcja kształtu ogólnego; współczesny wygląd obiektu. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Szczególną oryginalnością wyróżnia się kameralna, pochodząca z poł. III wieku, 
zbudowana na planie okręgu, świątynia Wenus (ryc. 65 – 67). Tadeusz Broniewski, w swej 
Historii architektury dla wszystkich, 1980, na s. 87 określił, że: jest to niewielka budowla 
cylindryczna, ścięta z przodu, wskutek czego plan jej ma kształt podkowy. Wnętrze, niespełna 
10 m średnicy nakryte było kopułą. Front zdobi podwójny, czterosłupowy prostyl, mury zaś 
obiega wąski, czterosłupowy peripter. Cokół i belkowanie otaczają bryłę w oryginalny sposób: 
między kolumnami obejście jest jakby zaklęśnięte, co nadaje tym dwom poziomym pasom 
(cokół i belkowanie) kapryśny, „rogaty” charakter. Na przykładzie tym widać, jak 
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zrównoważona sztuka helleńsko-rzymska w swym okresie schyłkowym szukała efektów 
odbiegających od dotychczas obowiązujących reguł. Mamy też w Baalbek wspaniałą rzymską 
kolumnadę (ryc. 53), stanowiącą obecnie pozostałość po pochodzącym z VII – VIII wieku 
„Wielkim Meczecie”, wzniesionym na miejscu rzymskiego forum i późniejszego kościoła 
Świętego Jana, z wtórnym wykorzystaniem wspomnianych, starożytnych kolumn wykonanych 
z wapienia i granitu.  

Kolejny kompleks zachowanych ruin budowli rzymskich, w całości wpisany jako strefa 
archeologiczna Mabad al-Hadar na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to pozostałości 
starożytnego miasta Hatra w Iraku (dawna Mezopotamia). Początki handlowego ośrodka 
miejskiego sięgają tu co najmniej II (lub III) w. przed Chr., a za szczytowy  okres jego rozkwitu 
uznaje się I – II w. po Chr. Już wtedy miasto pośredniczyło w handlu z terytoriami nad Zatoką 
Perską a Syrią i Cesarstwem Rzymskim. Jako  centrum warowne, odpierało w II w. ataki 
rzymskie, aby później, w wieku III sprzymierzyć się z Cesarstwem, a w IV wieku, opuszczone, 
popadało w ruinę. Pomimo krótkiego okresu panowania tu Rzymian, w II wieku powstał 
kompleks świątynny dedykowany bogu słońca, wzniesiony z zastosowaniem technik 
rzymskich i uwzględniających lokalne dziedzictwo kultur wcześniejszych. Także w wielu 
innych, mniejszych budowlach splatały się tradycyjne tendencje artystyczne Mezopotamii, 
Babilonii, Asyrii. Zachowane relikty starożytnej strefy archeologicznej w 2014 roku znalazły się 
w rękach ekstremistów islamskich. W 2015 roku bojownicy ISIS przystąpili do 
systematycznego niszczenia tych materialnych świadectw rzymskiej obecności w regionie. 

 

Ryc. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Rzymska architektura spleciona z tradycjami kultur wcześniejszych  
w mieście Hatra (Irak, dawna Mezopotamia). Pierwsze dwie ilustracje od lewej u góry rejestrują  

niszczenie obiektów zabytkowych, w 2015 roku. Na pozostałych fotografiach zaprezentowano najbardziej 
atrakcyjne fragmenty architektonicznego dziedzictwa Hatry, przed zniszczeniem. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 
Wybitne dzieła architektury rzymskiej, także wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO powstały również w Palmirze (Palmyrze), w dzisiejszej Syrii. Starożytne ruiny (strefa 
archeologiczna), położone nieopodal współczesnego miasta, w maju 2015 przechwycone 
przez „Państwo Islamskie”, poddane zostały zmasowanym działaniom niszczącym. W 
początku 2016 roku, po odbiciu z rąk ISIS, władze lokalne podjęły pierwsze próby ratowania 
rozbitych kawałków budowli. Rozpoczęto wstępne prace zabezpieczające pozostałe szczątki, 
z myślą o przyszłej odbudowie. W akcji tej uczestniczą archeolodzy z Polski, kontynuujący 
nieprzerwaną, trwającą od 1959 – 2011 działalność polskiej misji archeologicznej, gdy 
wykopaliskami kierowali kolejno profesorowie: Kazimierz Michałowski, Anna Sadurska, Michał 
Gawlikowski. Polskie badania obejmowały „Obóz Dioklecjana” przy świątyni Allat oraz tzw. 
dzielnicę chrześcijańską, gdzie odkryto mozaikę z bogatymi motywami zwierzęcymi. Przed 
barbarzyńskimi zniszczeniami z 2015 roku relikty Palmiry stanowiły jeden z najważniejszych i 
największych na świecie kompleksów wykopaliskowych (ok. 50 ha). Zabytki Palmiry odkryte 
zostały w pocz. XVII w. przez włoskiego podróżnika Pietro della Valle, a od pocz. XVIII w. 
działały tam ekspedycje naukowe z różnych krajów europejskich. W wyniku wieloletnich prac 
studialnych i wykopaliskowych prowadzonych przez specjalistów brytyjskich, niemieckich, 
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francuskich, szwajcarskich, syryjskich, polskich, a  także rosyjskich i duńskich odsłonięto i 
zinterpretowano ruiny wielu budowli oraz detali architektonicznych z czasów rozkwitu miasta. 

Ryc. 78. Wielka Kolumnada z tetrapylonem w Palmirze (Syria). Stan przed zniszczeniem w 2015 roku.  

Fotografia skopiowana z INTERNETU 

 
Najstarsze ślady osadnictwa w obszarze Palmiry pochodzą z około 2 tysięcy lat przed 

Chr., z epoki neolitu (osada Tadmor). Położona na szlakach handlowych z Mezopotamii nad 
Morze Śródziemne, w II w. przed Chr. włączona została w trasę słynnego „Jedwabnego 
Szlaku”. W I w. po Chr. osada granicząc z Cesarstwem Rzymskim i Persją zaczęła nabierać 
charakteru miejskiego, otrzymując nazwę Palmira. W czasach cesarza Tyberiusza uznała 
zwierzchność Rzymu, a w pocz. II w. cesarz Hadrian nadał jej status wolnego miasta. W 
początku III w. uzyskała miano kolonii, a mieszkańców zrównano w prawach z obywatelami 
Rzymu. Szczytowy rozwój rzymskiej Palmiry nastąpił w   poł. III w. (por. ryc. 375, na. s. 270, 
rozdz. VII.5), ale już wkrótce, w konsekwencji buntu przeciw Rzymowi zakończył się 
zdobyciem i zniszczeniem miasta przez legiony rzymskie. Od 293 roku Palmira pełniła funkcje 
warownego obozu rzymskiego w systemie obronnym cesarza Dioklecjana (koniec III w.). 
Stopniowo znalazła się pod wpływami bizantyńskimi i arabskimi. 

Ryc. 79, 80, 81, 82, 83. Świadectwa architektury rzymskiej w Palmirze (Syria). Od lewej: łuk Septymiusza 
Sewera; świątynia Baala (Bela) z kolumnadą; teatr rzymski (widok ortogonalny i boczny); świątynia Baala (Bela)  

z resztkami kolumnady. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Imponująco przedstawiała się do niedawna (przed wspominanym zniszczeniem w 2015 
roku) ta wyjątkowa strefa archeologiczna. Budowle usytuowane w obszarze miasta 
rzymskiego stanowiły klasyczny przykład bliskowschodniego nurtu twórczego, w którym 
charakterystyczne było łączenie inspiracji i rozwiązań formalnych Wschodu i Zachodu. W 
jednolitą, oryginalną całość kompozycyjną zespalano elementy sztuki hellenistyczno-rzymskiej 
z rdzennymi aramejskimi tradycjami regionu i z koncepcjami „Obozu Dioklecjana”, tworząc 
monumentalną, pełną bogactwa i malowniczości całość urbanistyczną.  

Ryc. 84. Widok panoramiczny ruin strefy archeologicznej w Palmirze. Fotografia skopiowana z INTERNETU 
 

Wyrazisty układ planistyczny struktury miejskiej podkreślono „Wielką Kolumnadą” 
ustawioną na osi głównej, w którą wpleciono charakterystyczny, 16 –to kolumnowy tetrapylon 
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(ryc. 78). Wejście do miasta prowadziło przez trójprzęsłowy, monumentalny Łuk Septymiusza 
Sewera (ryc. 79 oraz ryc. 433, na s. 276, rozdz. VII.5). Ulicę poprzeczną wytyczono w kierunku 
agory (forum) i świątyni Baalszamina (I w.) oraz sąsiadującego z nią Wielkiego Portyku. W 
mieście powstał również okazały teatr (ryc. 81, 82). W zachodniej  części strefy 
archeologicznej odsłonięto pozostałości „Obozu Dioklecjana”, a także wyeksponowano 
wcześniej tu istniejącą świątynię Allat z kamiennym posągiem lwa, odkrytym przez polskich 
archeologów w 1977 roku pod budynkiem Muzeum w Palmirze.  

Ryc. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Rzymska Palmira (Syria). Od lewej u góry: widok współczesnego miasta 
Tadmor rozwijającego się w pobliżu Palmiry rzymskiej; widok ogólny strefy archeologicznej; makieta 

rekonstrukcyjna starożytnej Palmiry; ruiny świątyni Baalszamina. Od lewej na dole: pozostałości świątyni Baala 
(Bela); widok ogólny teatru rzymskiego; 16 –to kolumnowy tetrapylon na osi „Wielkiej Kolumnady”; kamienny lew 

ze świątyni bogini Allat. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
W pobliskiej „Dolinie Grobów”, na południowy zachód od miasta odnaleziono szereg 

budowli grobowych datowanych na I, II, III w. po Chr. Niektóre z nich przybrały postać budowli 
wieżowych, inne formowano w nawiązaniu do modeli architektury mieszkalnej (domów z 
atrium pośrodku), jeszcze inne były kute w skale - z systemami podziemnych korytarzy. 
Wszystkie były bogato zdobione płaskorzeźbami sepulkralnymi, z których wiele znalazło się w 
różnych muzeach świata. Cechy stylowe tych dzieł wskazują na pewien schematyzm i 
linearyzm oraz na powrót do przed helleńsko-rzymskiej zasady frontalności oraz mocno 
podkreślanej ekspresji. Pojawiały się w nich także wątki charakterystyczne dla rzeźby 
rzymskiej z okresu schyłku Imperium, w tym orientalna dekoracyjność z motywami aramejsko-
syryjskimi, a w dziełach późniejszych także nuty bizantyńskie. 

Ryc. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Relikty architektury i rzeźby grobowej w Palmirze. Od lewej: grobowiec 
nawiązujący do architektury mieszkalnej; grobowiec wieżowy; grobowiec kapłana (176 po Chr.), Muzeum Luwru; 

popiersie Zenobii, Muzeum Narodowe w Damaszku; kobieca płaskorzeźba grobowa w stylistyce rzymsko-
bizantyńskiej, Muzeum Luwru; płaskorzeźba grobowa z Palmiry przechowywana w Museo Nazionale d’Arte 

Orientale w Rzymie; grupowa płaskorzeźba grobowa. Fotografie skopiowane z INTERNETU  
 

 Szeroko znana jest także strefa ruin miasta rzymskiego Dura-Europos, położonego 
obecnie w Syrii, a rozwijającego się nad Eufratem w obszarze starożytnej Mezopotamii, na 
wschodnich krańcach Imperium Rzymskiego. Pradawna osada ludów semickich, okresowo 
weszła  w skład imperium Aleksandra Macedońskiego, później (ok. II w.) pozostawała pod 
władzą Partów, a od 165 roku znalazła się pod panowaniem Cesarstwa, stając się ważnym 
ogniwem rzymskiego systemu obronnego na Wschodzie. Odkryte w pocz. XX wieku szczątki 
ośrodka miejskiego, eksponowane w ramach stanowiska archeologicznego Kalat as-Salihijja 
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wskazują na występującą w nim fuzję rozmaitych tradycji kulturowych: mezopotamskich, 
fenickich, greckich, perskich, rzymskich. Odnalezione tu liczne inskrypcje, spisane w językach: 

greckim, łacińskim  aramejskim, hebrajskim, syryjskim, palmirskim, środkowo perskim, 

hatryjskim (mieszkańców Hatry), potwierdzają szczególnie złożoną wielokulturowość oraz 

współistnienie kilku kultów religijnych: tradycyjnych lokalnych, judaizmu, rzymskich, a także 
wczesno chrześcijańskich. Początkowy układ urbanistyczny wiązany jest z greckim modelem 
Hippodamosa. Samo miasto utrzymywało ożywione kontakty z pobliską Palmirą. Wśród 
pozostałości rzymskich, w strefie archeologicznej odsłonięto: Bramę Palmirską (Palmyreńską), 
stanowiącą fragment fortyfikacji rzymskich, a wzniesioną nad traktem komunikacyjnym 
prowadzącym do Palmiry, ślady rzymskich budowli wojskowych i świątyń, m.in. mitreum (tj. 
rzymskiej świątyni poświęconej perskiemu bogu Mitrze).  

Ryc. 100, 101, 102, 103. Ślady terenowe  miasta Dura-Europos z okresu I – III w. po Chr. od lewej: „Brama 
Palmyreńska”; „dom” – kościół chrześcijański; fragmenty rzymskiego pałacu-cytadeli; ruiny synagogi żydowskiej. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W Dura-Europos odnaleziono też synagogę (żydowski dom modlitwy), której przypisuje 
się wybitną rangę historyczno-artystyczną.  Datowana na II – III w. po Chr., wewnątrz pokryta 
była malarstwem figuralnym z cyklem narracyjnym scen Starego Testamentu. Freski te, 
prawdopodobnie z poł. III w., obecnie przechowywane są w Muzeum  Narodowym w 
Damaszku. Wraz z innymi reliktami malarstwa ściennego ze świątyni bogów palmyreńskich (I 
w. po Chr.), czy freskiem przedstawiającym trybuna rzymskiego Juliusza Terencjusza (II wiek), 
stanowią ważne świadectwo kształtowania w pierwszych trzech wiekach po Chr. oryginalnej 
stylistyki malarstwa ściennego w tym rejonie Bliskiego Wschodu. Odbiega ona daleko od 
obowiązujących w epoce kanonów malarstwa rzymskiego. Figury przedstawiane są frontalnie, 
w jednej płaszczyźnie, twarze odwzorowane z portretową wiernością, zastygłe są w 
pozaczasowym trwaniu, pełne powagi i ekspresji.  Mieczysław Porębski (Dzieje sztuki…, t. I, 
1987, s. 128) określa je jako zapowiadające późno antyczny spirytualizm spleciony ze 
wschodnim rodowodem. 

Ryc. 104, 105, 106, 107, 108. Freski z synagogi w Dura-Europos ze scenami Starego Testamentu, 
przechowywane w Muzeum Narodowym w Damaszku. Od lewej: przejście przez Morze Czerwone; scena 
rodzajowa; Mojżesz przy krzaku gorejącym; Samuel i Dawid; Mordechaj  i Estera. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 

Doniosłe znaczenie dla krystalizowania ostatecznych fundamentów kultury Zachodu 
zyskał skromny obiekt architektoniczny znany jako „Dom chrześcijan”, czyli domus 
ecclesiae. Jest to łacińskie określenie stosowane dla prywatnego domu, dostosowanego na 

potrzeby wczesnego kultu chrześcijańskiego. Datowany na III wiek (być może na lata 232-

235), posiadał baptysterium bogato zdobione freskami o tematyce religijnej. W istocie swojej, 
manifestowaną w nim warstwą treściową wprowadza nas już w rozważania rozdziału VIII.2, 
dotyczącego początków sztuki chrześcijańskiej. Powszechnie uznawany jest za najstarszy 
„kościół” – skromną świątynię (pomieszczenie modlitewne) nowej religii. Licznie odnalezione 
w nim malarstwo ścienne traktowane jest jako najwcześniejsza, znana próba artystycznych 

https://it.wikipedia.org/wiki/Domus_ecclesiae
https://it.wikipedia.org/wiki/Domus_ecclesiae
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poczynań  coraz liczniejszych wyznawców Chrystusa. W istocie więc mamy tu moment 
formowania artystycznych zasad ilustracyjno-narracyjnej sztuki wczesno chrześcijańskiej o 
mocno zróżnicowanych źródłach inspiracji i cechach stylowych osadzonych we 
wcześniejszych doświadczeniach kulturowych regionu. Przypuszcza się, że dla kształtu 
omawianych fresków znacząca rolę inspiracyjną odegrały te z synagogi, zwłaszcza w ich 
narracyjności i symbolice religijnej. Wśród scen tematycznych z domus ecclesiae znalazły się 
wyobrażenia: „Dobrego Pasterza”, Miłosiernego Samarytanina, Uzdrowienia Paralityka, 
Chrystusa stąpającego wraz z Piotrem po wodzie, a także Kobiet u Grobu Chrystusa. 
Odnaleziono też wyobrażenia Adama i Ewy oraz Dawida i Goliata. 

Ryc. 109, 110, 111, 112, 113, 114. „Dom chrześcijan” w Dura-Europos. Od lewej: rzut poziomy domu – kościoła; 
fragmenty malarskiej dekoracji wnętrza baptysterium; fresk Miłosierny Samarytanin; „Dobry Pasterz”; 

Wskrzeszenie Paralityka; Jezus stąpający po wodzie. Ilustracje skopiowane z INTEWRNETU 

 

ARCHITEKTURA RZYMSKA w AFRYCE PÓŁNOCNEJ 
(afrykańskie prowincje Imperium Rzymskiego) 

       
Równolegle z prowincjami wschodnimi, w okresie I – III wieku, pod panowaniem 

rzymskim rozkwitały rejony Północnej Afryki. Były to terytoria dzisiejszych państw: Maroka, 
Algierii, Tunezji oraz Libii. Współczesny Egipt, położony w delcie Nilu, zamyka na wschodzie 
ciąg tych regionów rozmieszczonych wzdłuż Morza Śródziemnego. Zwyczajowo jednak 
bardziej włączany jest do grupy krajów blisko wschodnich niż afrykańskich. W odniesieniu do 
Egiptu wspomnijmy jedynie, że pod panowaniem rzymskim pozostawał w okresie od 30 roku 
przed Chr. do 395 roku. Odgrywał istotną rolę w Imperium Rzymskim, będąc prawdopodobnie 
osobistą domeną cesarską, stanowiącą jego zaplecze polityczno-gospodarcze i mając 
znaczenie ekonomiczne, z racji realizowania dostaw zboża dla stolicy Imperium, tj. do miasta 
Rzymu. Jego wielowiekowe tradycje i wybitne osiągnięcia kulturowe nie pozwoliły jednak na 
zdominowanie kraju tendencjami rzymskimi, a budowle cesarskie powstawały tu sporadycznie. 

Ryc. 115, 116, 117. Rzymskie dziedzictwo Afryki Północnej. Od lewej: dzisiejszy układ polityczny krajów 
Północnej Afryki (mapka); układ urbanistyczny rzymskiego miasta Timgad (Algieria); ruiny rzymskiego miasta 

Dżamila w Algierii (strefa archeologiczna). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

Krótki przegląd rzymskich zabytków Afryki Północnej rozpoczniemy od Algierii. To tam  
znakomicie zachowały się liczne materialne świadectwa rzymskiej dominacji w południowych 
krańcach świata śródziemnomorskiego. W czasach cesarza Nerwy powstało miasto Dżamila 
(rzymskie Cuiculum). Marek Kokcejusz Nerwa (Marcus Cocceius Nerva) był imperatorem 
rzymskim w latach 96 – 98 po Chr. i twórcą dynastii Antoninów, która trwała blisko sto lat. 
Okres panowania tej dynastii określa się mianem „złotego wieku Cesarstwa Rzymskiego”, 
podczas którego Italia i niemal całe Imperium wolne były od konfliktów zbrojnych i cieszyły się 

https://it.wikipedia.org/wiki/Domus_ecclesiae
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nadzwyczajny dobrobytem. Wspomniany ośrodek miejski wytyczono wedle klasycznych 
rzymskich wzorców, z dostosowaniem układu planistycznego do miejscowego górskiego 
terenu. Strukturę urbanistyczną skupioną wokół centralnie usytuowanego forum nasycono 
licznymi budowlami użyteczności publicznej takimi jak: kapitol, kuria i świecka bazylika Julia, 
świątynia Wenus, rezydencje patrycjuszowskie bogato zdobione mozaikami, Łuk Karakali, 
teatr na 3 tys. widzów, łaźnie (termy). Strefa archeologiczna (ryc. 117 - 121) obejmująca 
pozostałości rzymskiego miasta, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
uznawana jest za jedną z najlepiej zachowanych ruin rzymskiej urbanistyki i architektury w 
Afryce Północnej. 

Ryc. 118, 119, 120, 121, 122. Strefa archeologiczna rzymskiego miasta Dżamila (Djemila, Cuiculum), Algieria.  
Od lewej: fragment ulicy miejskiej; Łuk Triumfalny Karakali; ogólny widok ruin (dwa zdjęcia); mapka Algierii. 

Fotografie i mapka skopiowane z INTERNETU 

 
 
Równie interesująco przedstawia się w Algierii starożytna strefa miejska w Timgad. 

Ośrodek powstał w 100 roku po Chr. jako rzymska kolonia wojskowa usytuowana w 
szczególnie malowniczym, górzystym krajobrazie, a założona przez cesarza Trajana. W strefie 
archeologicznej, z licznie zachowanymi reliktami oryginalnej zabudowy miejskiej, wyraźnie 
czytelny jest regularny układ planistyczny, wytyczony jako prawdopodobne miejsce 
stacjonowania Trzeciego Legionu Augusta. Powstał tu m.in. zachowany do dzisiaj okazały Łuk 
Triumfalny Trajana (por. ryc. 436, na s. 276, rozdz. VII.6). Warowny obóz szybko okazał się 
zbyt ciasny dla bieżących potrzeb, w związku z czym już w poł. II wieku powstały nowe 
dzielnice z kapitolem, świątyniami, placem targowym i z termami (łaźniami). Później, w okresie 
chrześcijańskim miasto stało się siedzibą biskupstwa. Strefa archeologiczna rzymskich 
zabytków w Timgad wpisana została na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ryc. 123, 124, 125, 126, 127, 128. Strefa archeologiczna rzymskiego miasta Timgad w Algierii. Od lewej u góry: 
widok ogólny z Łukiem Trajana; szczegóły ruin; teatr rzymski. Od lewej na dole: fragmenty kolumn z głowicami; 

Łuk Trajana, ikonografia z końca XIX w.; fragment strefy ruin rzymskich wokół Łuku Trajana.  Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 
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Libia to kolejny kraj Afryki Północnej, w którym na trwale zapisały się świadectwa 
rzymskiej dominacji w regionie. I tak w Cyrenie znajduje się strefa archeologiczna (Lista 
Światowa UNESCO) z ruinami wspaniałego miasta rozwijającego się tu od VII w. przed Chr. 
do czasów najazdów arabskich w VII wieku po Chr. Przez pięć stuleci był to grecki zespół 
osadniczy, który od około II w. przed Chr. znalazł się pod wpływami rzymskimi. Relikty 
kompleksu mają więc swój grecki rodowód. Wśród ruin znajdują się również ślady aktywności 
rzymskiej, w tym 76 rzymskich monumentalnych posągów odkrytych pod gruzami zawalonej 
trzęsieniem ziemi ściany bliżej nie zidentyfikowanego obiektu architektonicznego. 

Ryc. 129, 130, 131, 132. Strefa archeologiczna ruin grecko-rzymskiego miasta Cyrena w Libii. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

Do jednych z najlepiej zachowanych ruin miasta rzymskiego należy także strefa 
archeologiczna (Światowe Dziedzictwo UNESCO) usytuowana w pobliżu miasta Al Chums, u 
libijskich wybrzeży Morza Śródziemnego, znana pod nazwą  Leptis Magna. Ośrodek miejski 
rozwijał się tutaj już w okresie ok. XI – VII w. przed Chr. Jako urbanistyczne centrum fenickie, 
ok. IV w. przed Chr. pod panowaniem Kartaginy, w wyniku wojen punickich w II - I w. przed 
Chr. znalazło się pod rządami rzymskimi (układ urbanistyczny na ryc. 374, s. 270, rozdz. VII.5). 
Wśród ważniejszych zachowanych zabytków rzymskich mamy tu: Łuk Septymiusza Sewera z 
203 roku (por. ryc. 438, na s. 276, rozdz. VII.6); termy Hadriana z pocz. II wieku; świątynię 
Nimf (pocz. III w.); kolumnadę głównej ulicy; Forum Septymiusza Sewera; bazylikę (pocz. III 
w.); halę targową (III w.); teatr (I w. po Chr.); hipodrom (II w.) i wiele innych drobniejszych 
elementów architektonicznych. 

Ryc. 133, 134, 135, 136, 137, 138. Relikty miasta fenicko-rzymskiego w Leptis Magna w Libii (strefa 
archeologiczna). Od lewej: widok ogólny; głowa Meduzy – Gorgona; bazylika; ruiny forum; hala targowa; teatr. 

Fotografie skopiowane z INNTERNETU 

Ryc. 139, 140, 141, 142. Zabytki Sabraty (Sabrathy), Libia. Od lewej: dwa ujęcia teatru rzymskiego; ruiny 
bizantyńskiej bazyliki Justyniana; kolumnada teatru. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Inna handlowa osada fenicka Sabrata (Sabratha), usytuowana w Libii nad Morzem 
Śródziemnym, rozwijająca się na szlaku biegnącym z głębi Afryki, powstała prawdopodobnie 
ok. 600 lat przed Chr. Podbita przez Rzymian w I w. po Chr., została gruntownie przebudowana 
w II i III wieku. Dobrze zachowały się tu liczne relikty architektury rzymskiej takie jak: 
zabudowania forum, łaźnie (termy) i okazały teatr z trzema kondygnacjami perfekcyjnie 
wykonanych kolumnad (przewidziany na 5 tys. widzów). W strefie archeologicznej, wpisanej 
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na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, widoczne są również ruiny wczesnych świątyń 
fenickich i mauzoleum z okresu wojen punickich, a także chrześcijańskiej bazyliki Justyniana 
z VI wieku. Na terenie wykopalisk znaleziono też wiele mozaik rzymskich i bizantyńskich, 
przechowywanych obecnie w miejscowym muzeum. 

Ryc. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150. Sabratha, Libia. Od lewej u góry: rozplanowanie strefy 
archeologicznej; mozaika z term rzymskich; fragment miejskiej mozaiki; panorama strefy archeologicznej. Od 

lewej na dole: fragmenty mozaik z Sabratha, obecnie przechowywane w miejscowym muzeum; fragment strefy  
w rejonie bazyliki bizantyńskiej. Plan i fotografie skopiowane z INTERNETU 

Także w Tunezji, pośrodku południowych brzegów Morza Śródziemnego przetrwały 
materialne ślady rzymskiej obecności i rządów w tej części Afryki Północnej. Wśród miast 
założonych jako kolonia Cesarstwa znalazło się Al-Dżamm (El-Jem; Thysdrus) położone we 
wschodniej części kraju. Zachował się tutaj, w lepszym stanie niż rzymskie Koloseum, 
amfiteatr (Światowe Dziedzictwo UNESCO) zbudowany na planie elipsy o wymiarach 149 x 
124 m, a datowany na lata 230 – 238. Trzeci pod względem wielkości wśród wszystkich tego 
typu budowli, przeznaczony był na 35 tysięcy widzów. Dla wzniesienia obiektu użyto lokalnego 
kamienia z pobliskiej Salakty (Sullectum). Odnaleziono tu również akwedukt o długości 15 km.  

Ryc. 151, 152, 153, 154. Rzymski amfiteatr w Al-Dżamm (Tunezja). Od lewej: fragment wnętrza, wygląd 
zewnętrzny; całość amfiteatru w widoku „z lotu ptaka”; szczegół konstrukcji. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 

Wśród obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO znajdujących 
się na terytorium Tunezji (w jego północnym rejonie) znalazło się również stanowisko 
archeologiczne o pow. 65 ha z pozostałościami starożytnego miasta Dugga (Thugga). 
Zlokalizowane na wzgórzu, posiadało dobre warunki dla obronności. Okresowo pełniło funkcję 
stolicy państwa punickiego, a pod zwierzchnością Rzymu znalazło się w czasach Juliusza 
Cezara. Wkrótce, w okresie cesarskim  uzyskało rangę garnizonu legionów rzymskich. W 
odsłoniętych ruinach zachowały się ślady osadnictwa punicko-numidyjskiego, ale nade 
wszystko rzymskiego. Wśród dobrze zachowanych reliktów przeszłości znajduje się teatr z 
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168 roku; Mauzoleum Atebana z przełomu III i II w. przed Chr.; fragmenty domów i świątyń z 
III w. po Chr.; łuk triumfalny, fragmenty zabudowy kapitolu; termy. W strefie archeologicznej 
odnaleziono też wiele cennych mozaik rzymskich, które przechowywane są w 
Archeologicznym Muzeum Narodowym w Bardo (por. ryc. 302 – 305, na s. 262, rozdz. VII.4).  

Ryc. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162. Rzymskie zabytki z Dugga (Thugga, Tunezja). Od lewej u  góry: 
teatr; świątynia kapitolińska; szczegół świątyni kapitolińskiej; ruiny Łuku Septymiusza Sewera. Od lewej na dole: 
ruiny kapitolu; fragment strefy archeologicznej z widokiem na świątynię kapitolińską; mozaiki rzymskie z Dugga 

(przechowywane w „Muzeum Bardo”). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Bogate świadectwa kultury i klasycznej rzymskiej architektury odnajdujemy również w 
Maroku. Tu na plan pierwszy wysuwa się strefa archeologiczna miasta Volubilis, wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Początki osadnictwa sięgały tu epoki neolitu. 
Centrum miejskie rozwijało się intensywniej pod wpływami kartagińskimi, przejęte przez 
Rzymian, za sprawą związków personalnych z Egiptem rozkwitało w ramach Imperium 
Rzymskiego. Jeszcze w VII wieku po Chr. pozostawało miastem kultury łacińskiej i 
chrześcijańskiej. Przez Arabów i islam opanowane zostało ostatecznie w VIII wieku. Do dziś 
zachowały się tu liczne budowle rzymskie (lub ich fragmenty), w tym: bazylika, kolumnady 
świątyń, fragmenty zabudowy forum i kapitolu, domów mieszkalnych z pięknymi narracyjnymi 
mozaikami, term, akweduktu, murów obronnych. Nad strefą archeologiczną wznosi się Łuk 
Triumfalny zbudowany na cześć cesarza Karakalli.   

Ryc. 163, 164, 165, 167. Strefa archeologiczna rzymskiego miasta Volubilis (Maroko). Od lewej: fragmenty 
bazyliki; kamienny łuk trójdzielny na obrzeżach strefy; Łuk Triumfalny Karakalli; mozaika przedstawiająca Dianę  

w kąpieli. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

 
2. Narodziny sztuki wczesno chrześcijańskiej 

       WPROWADZENIE w PROBLEMATKĘ 

Jednym z największych cywilizacyjno-kulturowych przełomów w dziejach ludzkości 
stało się życie i męczeńska śmierć Jezusa Chrystusa. Wyrazistym, symbolicznym dowodem 
rangi wydarzeń rozgrywających się w „Ziemi Świętej” (Palestyna, Izrael, Juda) i w samej 
Jerozolimie na początku I wieku pozostaje fakt powszechnego przyjęcia rozgraniczenia 
dziejów świata na stulecia przed narodzeniem Chrystusa (liczonych wstecz) i po narodzeniu 
Chrystusa (liczonych do przodu). W przeszłości podejmowane były, niezgodne z prawdą 
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historyczną, próby oddzielenia dziejów ludzkości od tego ściśle religijnego wymiaru, 
proponując odpowiednio określenia: przed naszą erą (p.n.e.) i naszej ery (n.e.), o czym 
wspominano już u początku rozważań niniejszego podręcznika. Pomimo tej 
rozpowszechniającej się w 2 poł. XX w. tendencji, obecnie w wielu językach narodowych 
Europy i całego świata, w rozprawach naukowych powszechnie przyjmuje się, w nawiązaniu 
do wielowiekowego zwyczaju, określanie datowań jako: przed Chrystusem, po Chrystusie, w 
stosownych skrótach (przykładowo w języku włoskim: avanti Cristo - a.C.; dopo Cristo - d.C.). 

Jak już sygnalizowano w rozdz. VIII.1, to właśnie chrześcijaństwo, w tym głównie 
Kościół Katolicki w ostatecznym bilansie czynników historycznych zbudował fundamenty 
kultury nazywanej Zachodnią (Europejską), przy równoczesnym pełnym utrzymaniu i 
propagowaniu dziedzictwa grecko-rzymskiego. A początki ruchu wyznawców Jezusa 
Chrystusa, związane z działalnością pierwszych Apostołów promieniowały początkowo z 
Jerozolimy do sąsiednich krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, w tym w znaczącym 
stopniu do Turcji (Anatolii - Kapadocji), i dalej do Grecji oraz do Rzymu, gdzie dotarł on już w 
poł. I w. po Chr.  W ślad za nauczaniem pierwszych Apostołów i ich następców, oraz stałym 
wzrostem ilości wyznawców nowej religii nastąpiło krystalizowanie założeń artystycznych dzieł 
sztuki i architektury tworzonych dla potrzeb chrześcijaństwa. Podkreślmy raz jeszcze, że 
wszystkie te wydarzenia związane z narodzinami i życiem Jezusa z Nazaretu, Jego 
nauczaniem, gromadzeniem uczniów, dramatem Ukrzyżowania i triumfem Zmartwychwstania, 
a wreszcie Zesłaniem Ducha Świętego i podjęciem misyjnej działalności przez Uczniów 
Chrystusa, rozgrywały się jak wiadomo w „Ziemi Świętej” (Izrael, Juda, Palestyna, por. rozdz. 
IV.3, s. 108 n), a więc w obszarach, które znajdowały się pod polityczną dominacją Rzymu. 
Chronologicznie rzecz ujmując, krystalizowanie chrześcijaństwa odbywało się na terenach 
Bliskiego Wschodu, a kulturowo osadzone było w nurtach twórczych Cesarstwa Rzymskiego. 

Ryc. 168, 169, 170. Terytoria rozprzestrzeniania chrześcijaństwa. Od lewej: mapa Ziemi Świętej (kartografia  
z 1759 roku); zasięg chrześcijaństwa w IV – V wieku, w obszarach Imperium Rzymskiego oraz z Armenią  

i Państwem Sasanidów na Bliskim Wschodzie; chrześcijaństwo w Imperium Rzymskim i w początkach 
średniowiecza: wspólnoty chrześcijańskie w I – II wieku (kolor fioletowy z kropką), skupiska wspólnot w IV wieku 
(kolor ciemno i jasno fioletowy), zasięg chrześcijaństwa w VII wieku (kolor ciemno różowy), chrześcijaństwo do 

końca IX wieku (kolor różowy, odcień średni), zasięg do końca X wieku (kolor jasno różowy). Mapy z lewej  
i z prawej, skopiowane z INTERNETU; mapa środkowa [z:] Atlas historyczny świata, 1994, s. 27, mapa: „Rozwój 

chrześcijaństwa”, opr. J. Wolski (z podkreśleniami autorki) 

PIERWSZE STULECIA (I – III wiek) 

 Uczniowie Jezusa Chrystusa głoszący nauczanie swojego Mistrza, penetrowali więc 
prowincje wschodnie, wraz z pobliską Armenią oraz państwem Sasanidów, także północno 
afrykańskie i wzdłuż Nilu: dalej w głąb Egiptu. Szczególne nasilenie ich aktywności apostolskiej 
wystąpiło na terytoriach dzisiejszej Turcji, tj. w historycznej Anatolii, w tym w Kapadocji, 
Półwyspu Peloponeskiego i w innych obszarach greckich (Półwyspu Bałkańskiego), aby drogą 
lądową i morską dojść do stolicy Cesarstwa – Rzymu. Szczególne zasługi w szerzeniu nauki 
Chrystusa położył św. Paweł (Szaweł z Tarsu, żyjący ok. 10 – ok. 67), nazywany Apostołem 
Narodów. Rzesze wyznawców Jezusa Chrystusa szybko powiększały się przy równoczesnym 
wrogim do nich nastawieniu oficjalnych czynników politycznych Cesarstwa. Przez pierwsze 
trzy stulecia krystalizujący się nowy ruch ideowo-religijny postrzegany był jako zagrożenie dla 
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dotychczasowego, mocno utrwalonego porządku wierzeń osadzonych w  głębokich tradycjach 
starożytnych, co prowadziło do świadomie realizowanych prześladowań. 

 Równocześnie coraz bardziej nasilała się potrzeba urządzania miejsc modlitewnych 
dla pierwszych chrześcijan, a w ślad za tym podejmowanie prób kształtowania wzorców 
liturgicznych. Istotną trudnością dla ustalania założeń sztuki służącej wyznawcom Chrystusa 
był jej ponad narodowy charakter, a więc oderwanie od dotychczasowych kulturowych 
uwarunkowań różnych terytoriów, a także (co najważniejsze) całkowity brak osadzenia jej w 
jakichkolwiek źródłach finasowania. Siłą więc rzeczy najstarsze próby tworzenia 
architektonicznych miejsc kultu i ich  malarskiego zdobienia miały charakter skromy, ubogi a 
nawet prymitywny, z lekkimi tylko odniesieniami do ogólnie obowiązującej estetyki rzymskiej. 
Pierwsze świątynie urządzano po prostu w dostosowanych do celów kultowych prywatnych 
domach mieszkalnych. Najstarsze świadectwa takiej aktywności chrześcijańskiej odnaleziono 
w różnych regionach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej o czym wspominano w rozdz. VIII.1. 
(s. 294 – 305). Były to m.in. obiekty, których relikty odnaleziono w: Dżarasz (Geraza), Baalbek, 
Palmirze, Dżamila, Timgad, Sabratha, Volubilis. Szczególnie doniosłą rangę przypisuje się tym 
z Dura-Europos (Syria; por. s. 299 – 301 oraz ryc. 109 - 114). 

Ryc. 171, 172, 173, 174. Sytuacja religijna w basenie Morza Śródziemnego w epoce staro chrześcijańskiej.  
Od lewej: schematycznie oznaczony zasięg wspólnot chrześcijańskich (kontur elipsy koloru czerwonego), ze  

wskazaniem skupisk najwcześniejszych (kolor czerwony);  szlaki podróży misyjnych św. Pawła do Azji Mniejszej  
(Anatolii) i Grecji oraz do Rzymu (te drogą morską), z lat 46 – 62; wczesne „gminy” chrześcijańskie, związane  
z działalnością św. Pawła; terytoria Bliskiego Wschodu i basenu Morza Śródziemnego objęte wpływami islamu  

w latach 622 – 732. Mapy skopiowane z INTERNETU (ryc. 171 z podkreśleniami autorki) 
 

W ramach dwu tysiącletniej chrześcijańskiej ciągłości kulturowej, jej okres początkowy 
nazywany jest sztuką wczesno chrześcijańską lub staro chrześcijańską 
(paleochrześcijańską). Terminem tym określa się wszelkie przejawy aktywności artystycznej 
rozwijanej dla zaspokajania potrzeb dydaktycznych i liturgii wyznawców Chrystusa od (I w.) II 
w. do VI wieku. Te wczesne dzieła religijne powstawały (jak już wspominano) w różnych 
regionach Imperium Rzymskiego, głównie w basenie Morza Śródziemnego, w jego częściach 
północno-wschodnich, wschodnich (i Afryki Północnej) oraz w samym Rzymie i terytoriach 
pobliskich. Była to, stopniowo rozszerzająca się twórczość na polach: malarstwa ściennego, 
architektury, rzeźby, mozaiki, oraz rzemiosła artystycznego, w tym sprzętów liturgicznych, 
także piśmiennictwa religijnego z miniaturami. W podziale bardziej szczegółowym wyodrębnia 
się trzy okresy: 1. do edyktu mediolańskiego z 313 roku; 2. od  pocz. IV w. (313) do podziału 
Cesarstwa na Wschodnie i Zachodnie (395); 3. od końca IV wieku do schyłku starożytności i 
rozprzestrzeniania się islamu (pocz. VII wieku). Wśród najdonioślejszych, trwałych osiągnięć 
tych wczesnych okresów znalazły się: 1. wypracowanie architektonicznego wzorca świątyni – 
bazyliki; 2. malarskie i mozaikowe modele ikonograficzne w ramach narracji religijnej 
dotyczącej m.in. wyobrażeń Chrystusa, Maryi z Dzieciątkiem, postaci świętych, scen 
biblijnych, symboli eucharystycznych itp.; 3. rozkwit monastycyzmu (życia zakonnego) wraz 
ze zdefiniowaniem ogólnych zasad kształtowania architektonicznych obiektów klasztornych. 

Ten, ostatecznie potężny śródziemnomorski i europejski ruch artystyczny nie był, jak 
czasem się uważa, kolejnym „stylem” po sztuce antycznej, ani jej nie zastąpił. Kształtował się 
w okresie dominacji sztuki rzymskiej jako jej stopniowo usamodzielniające się, równoległe 
odgałęzienie. Co więcej, w zakresie estetyki, materiałów i technik w pełni korzystał z dokonań 
sztuki późno antycznej – hellenistycznej i rzymskiej, wprowadzając w nie nowe treści religijne, 
poszukując oryginalnych form wyrazu artystycznego i kanonów piękna, z mocnym 
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nastawieniem na realizowanie celów dydaktycznych, tj. nauczania zasadniczych założeń 
nowej religii, z głównym ich przeznaczeniem dla niewykształconych zazwyczaj wiernych.  

W okresie pierwszym rozwijało się nade wszystko malarstwo ścienne (freski 
tematyczne) często występujące jako dekoracje wnętrz katakumb. Pojawiły się także początki 
rzeźby figuralnej, przy całkowitym braku architektury monumentalnej. W sensie formalnym 
próbowano nawiązywać do wzorców antycznych w splocie z lokalnymi tradycjami 
starożytnymi. W okresie drugim rozkwitła oficjalna sztuka państwowa, która zaowocowała 
szeroko zakrojonym ruchem budowlanym w postaci okazałych świątyń, kształtowanych z 
pełnym wykorzystaniem osiągnięć materiałowych, konstrukcyjnych i formalnych głównego 
nurtu architektury rzymskiej (i hellenistycznej). Okres trzeci przyniósł właściwy, pełny rozkwit 
sztuki wczesno chrześcijańskiej, z wyraźnym rozróżnieniem na tendencje wczesno 
bizantyńskie we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, oraz nurty właściwe krajom 
Europy Zachodniej, gdzie wzorce rzymskie zaczęto splatać z tradycjami artystycznymi 
różnych plemion lokalnych, takich m.in. jak Wizygoci, Frankowie, Longobardowie, Ostrogoci.     

Ryc. 175, 176, 177, 178, 179. Przykładowe świadectwa sztuki wczesno chrześcijańskiej. Od lewej: scena 
malarska „Dobrego Pasterza” z katakumb Priscilli w Rzymie, 2 poł. III w.; monogram Chrystusa (płaskorzeźba),  

IV w.; konstrukcja konstantyńskiej bazyliki Św. Piotra w Rzymie z IV w. (ikonografia z XVII w.); mozaika 
 z bizantyńskiej bazyliki San Vitale w Rawennie, poł. VI w., przedstawiająca cesarzową Teodorę z orszakiem 

dworskim; kościół wczesno chrześcijański w Metz (Francja) z IV – V wieku, przebudowany w VII wieku. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
 

KATAKUMBY CHRZEŚCIJAŃSKIE 

 
Do najbardziej spektakularnych przejawów aktywności pierwszych chrześcijan 

powszechnie zalicza się szeroko rozwijający się ruch urządzania i stałego użytkowania 
katakumb. Mianem tym określane są podziemne, drążone w skalach korytarzowe 
cmentarzyska, które często stawały się także miejscami schronienia i modlitwy wczesnych 
wspólnot chrześcijańskich, a powstawały w przedziale czasowym od I do VI wieku. 
Początkowo nazwą tą określano konkretnie system podziemi przy Via Appia w Rzymie 
(katakumby Św. Sebastiana), później wszystkie tej kategorii obiekty grzebalne, przeznaczone 
dla wyznawców Chrystusa.  Wiadomo, że zwyczaj pochówku zmarłych w podziemnych 
korytarzach i komorach był już od wielu stuleci dość szeroko stosowany w kulturach 
starożytnych, m.in. przez Egipcjan, Etrusków, Żydów, Rzymian. Nurt wczesno chrześcijański 
stanowił więc kontynuację modeli (obyczajów) sepulkralnych wcześniej już wypracowanych. 

Ryc. 180, 181, 182, 183, 184. Katakumby Św. Sebastiana w Rzymie (III – IV w.). Od lewej: fragment korytarza 
grobowego; krypta (Mauzoleum) Innocientores; krypta św. Sebastiana; piazzola Mauzoleum św. Sebastiana; 

fragmenty  inskrypcji ściennych. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
 Chrześcijańskie obiekty tego typu urządzano w wielu miejskich ośrodkach wschodnich 
prowincji rzymskich, m.in. w Aleksandrii, Antiochii, Kartaginie, gdzie służyły zazwyczaj 
potrzebom warstw niższych społeczeństw lokalnych. Często więc w szczegółach ich wystroju 
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sięgano do motywów lokalnych, na wpół ludowych. Inaczej sytuacja przedstawiała się w 
Rzymie, gdzie łącznie powstało kilkadziesiąt cmentarzysk tej kategorii, z czego pięć 
udostępnionych jest obecnie do zwiedzania. Są to katakumby: Św. Kaliksta (San Callisto); Św. 
Sebastiana (San Sebastiano); Św. Agnieszki (Sant’Agnese); Św. Pryscylii (Santa Priscilla); 
Św. Domicylli (Santa Domitilla). We wszystkich formowano obszerne komory grobowe łączone 
systemami długich korytarzy o skomplikowanym „labiryntowym” przebiegu. Powstawały też 
przeznaczone dla pochówku niewielkie prostokątne wnęki w ścianach wnętrz z tabliczkami 
zdobionymi inskrypcjami, albo większe wgłębienia zamknięte od góry odcinkowymi łękami. Dla 
osób zamożniejszych i wybitniejszych członków gminy urządzano okazałe sarkofagi rzeźbione 
w marmurze. Najdojrzalsze realizacje datowane są dopiero na IV wiek, gdy sztuka wczesno 
chrześcijańska wkroczyła już w okres drugi, tj. rozwoju sakralnej architektury monumentalnej. 
Niektóre fragmenty i szczegóły malarskie, rzeźbiarskie i architektoniczne katakumb rzymskich 
osiągnęły bardzo dobry poziom artystyczny, odpowiadający możliwościom i gustom warstw 
wyższych. Uzyskiwany w nich rozmach przestrzenny wynikał w znacznym stopniu z 
geologicznych uwarunkowań Rzymu. Miękkie tufy wulkaniczne, masowo tu występujące, 
dawały możliwość szczególnie łatwego drążenia długich korytarzy i okazałych komór 
podziemnych. 

 

Ryc. 185, 186, 187, 188. Korytarze, krypty, komory, wnęki katakumb Św. Kaliksta w Rzymie, kute w tufach 
wulkanicznych. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 W katakumbach rzymskich odnaleziono wiele przykładów iluzjonistycznego 
malarstwa wykonywanego w technice fresku, rozmieszczanego na ścianach i sklepieniach, 
zgodnie z tektoniką wnętrz. Tematycznie obrazy te poświęcane były najczęściej wyobrażeniom 
Chrystusa, Maryi, scenom Starego i Nowego Testamentu, Apostołom a także podobiznom 
zmarłych oraz symbolicznym motywom śmierci i zmartwychwstania. Najznakomitsze z nich 
odnaleziono w katakumbach pod watykańską Bazyliką Św. Piotra, w katakumbach Św. 
Domicylli, Św. Piotra i Marcelliny. Od IV wieku nurt ikonografii chrześcijańskiej intensywniej 
zaczął także rozwijać się  w zespoleniu z architekturą sakralną (bazylikami) świadcząc o 
wzajemnym przenikaniu i zazębianiu się charakterystycznych zjawisk artystycznych w 
ramach wskazanych już trzech, chronologicznie wyodrębnionych okresów sztuki wczesnego 
chrześcijaństwa (por. s. 307). 

Ryc. 189, 190, 191, 192, 193. Freski w katakumbach. Od lewej: w katakumbach Św. Piotra i Marcelliny  
w Rzymie (poł. III w.); korytarz katakumb Domicylli w Rzymie (ok. III w.); katakumby Commodilla  

w Rzymie (koniec IV w.); w katakumbach Św. Piotra i Marcelliny w Rzymie (poł. III w.);  
w katakumbach San Gennaro w Neapolu (II wiek). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Szkicowo opisane tu dziedzictwo katakumb wraz z bazylikami konstantyńskimi (patrz 

rozdz. VIII.3) świadczą dobitnie, że choć (jak już wskazywano) w prowincjach wschodnich 
odnaleziono najwcześniejsze ślady artystycznej aktywności chrześcijan, to prawdziwą kolebką 
sztuki chrześcijańskiej i jej pełnego rozkwitu stał się dopiero Rzym, z całym bogactwem jego 
dotychczasowych dokonań kulturowych.  
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Ryc. 194, 195, 196, 197, 198, 199. Wnętrza rzymskich katakumb z przykładami fresków zdobiących ich ściany. 
Od lewej: Madonna z katakumb Pryscylii; fragment ściany katakumb Pryscylii z inskrypcjami; fresk figuralny  

z katakumb Pryscylii; odkryte w 2010 roku portrety Apostołów: Piotra, Pawła, Andrzeja, Jana w katakumbach  
św. Tekli; komory katakumb św. Tekli. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
3. Bazyliki wczesno chrześcijańskie 

 
      POLITYCZNE PODSTAWY 

     ROZKWITU ARCHITEKTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
 
Prześladowania wspólnot chrześcijańskich na terytoriach Cesarstwa Rzymskiego 

trwały w okresie od I wieku (od pożaru Rzymu w roku 64) do początków IV wieku i odbywały 
się za sprawą decyzji kolejnych imperatorów, m.in. Nerona, Domicjana, Marka Aureliusza, a 
nade wszystko Dioklecjana. Tym działaniom oficjalnej państwowości towarzyszyły wrogie 
postawy zwykłej ludności, głównie żydowskiej i rzymskiej. Największe nasilenie wykonywania 
okrutnych egzekucji pojawiły się w samym mieście Rzymie. Siłą rzeczy w tym pierwszym 
okresie, jak opisywano w rozdz. VIII.2., artystyczne poczynania chrześcijańskie miały 
charakter działalności potajemnej, nielegalnej, „podziemnej”, pospiesznej i prowizorycznej. 

Ryc. 200, 201, 202, 203. Przejście z okresu pierwszego do drugiego w ramach sztuki wczesno chrześcijańskiej. 
Od lewej: „Męczeństwo chrześcijan w cyrku Nerona”, Jan Styka, 1899 (ikonografia); Konstantyn Wielki, mozaika  

z Hagia Sophia (Konstantynopol – Stambuł, ok. 1000 roku); Konstantyn Wielki z matką – św. Heleną, fresk  
z kościoła kutego w skale, w Kapadocji; cesarz Licyniusz August. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Prawdziwym przełomem, początkującym okres drugi wczesnego  chrześcijaństwa, 

który zaowocował długofalowymi skutkami kulturowymi, fundamentalnymi dla rozkwitu 
europejskiej architektury sakralnej, stała się działalność cesarza Konstantyna Wielkiego (272 
– 337), sprawującego władzę w Imperium od 306 roku.  Punktem kulminacyjnym okazało się 
uzgodnienie i ogłoszenie w 313 roku tzw. Edyktu Mediolańskiego. Konwencja ta stanowiła 
wytyczne dla programu polityki religijnej w całym Cesarstwie, a przyjęta została w Mediolanie 
przez cesarza Konstantyna sprawującego władzę nad zachodnimi częściami Imperium oraz 
cesarza Licyniusza zarządzającego obszarami wschodnimi. W dokumencie  zdeklarowano 
prawo do pełnej wolności religii i kultów w Cesarstwie Rzymskim, zalecono postawy tolerancji, 
a gminom chrześcijańskim nadano osobowość prawną oraz nakazano zwrot skonfiskowanych 
wcześniej budynków i gruntów kościelnych. Postanowienia „Edyktu” wprowadzane w życie 
przez kolejnych kilkanaście lat, zagwarantowały chrześcijanom swobodę jawnego 
wyznawania swej religii, budując sprzyjający klimat dla intensywnych działań inwestycyjnych i 
nieskrępowanego rozwoju sztuki, w tym architektury sakralnej. W treści „Edyktu” znalazły się 
takie zapisy jak:  
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…Gdy tak ja, cesarz Konstantyn Wielki, i jak również ja, cesarz Licyniusz August, 
zeszliśmy się szczęśliwie w Mediolanie i omawiali wszystko, co należy do pożytku oraz 
bezpieczeństwa publicznego, postanowiliśmy między innymi zarządzić to, cośmy dla wielu 
ludzi uważali za konieczne między innymi zarządzeniami, zdaniem naszym dla wielu ludzi 
korzystnymi, wydać przede wszystkim i to, które do czci bóstwa się odnosi, a mianowicie 
chrześcijanom i wszystkim dać zupełną wolność wyznawania religii, jaką kto zechce. W ten 
sposób bowiem bóstwo w swej niebieskiej siedzibie i dla nas, i dla wszystkich, którzy naszej 
poddani są władzy, zjednać będzie można i usposobić łaskawie. Ze zbawiennych więc i 
słusznych powodów postanowiliśmy powziąć uchwałę, że nikomu nie można zabronić 
swobody decyzji, czy myśl swą skłoni do wyznania chrześcijańskiego, czy do innej religii, którą 
sam za najodpowiedniejszą dla siebie uzna, a to dlatego, by najwyższe bóstwo, któremu cześć 
według swobodnego przekonania oddajemy, mogło nam we wszystkich okolicznościach 
okazać zwykłą swą względność i przychylność... 

Ryc. 204, 205, 206. Cesarstwo Konstantyna Wielkiego. Od lewej: Konstantyn przekazujący „Edykt” papieżowi 
Sylwestrowi (ikonografia historyczna); tablica pamiątkowa w kościele San Giorgio al Palazzo w Mediolanie, 

wzniesionym na miejscu pałacu, w którym spotkali się cesarze: Konstantyn i Licyniusz dla uzgodnienia „Edyktu”; 
zasięg terytoriów Imperium Rzymskiego w roku śmierci cesarza Konstantyna Wielkiego (337). Ilustracje 

skopiowane  
z INTERNETU 

 
Sam cesarz Konstantyn (syn św. Heleny) nie poprzestał na wyniesieniu 

chrześcijaństwa do rangi państwowej  religii Cesarstwa (oficjalnie od 326), lecz osobiście 
zaangażował się w jej propagowanie, choć chrzest przyjął dopiero pod koniec swego życia. 
Jego poczynania splotły się z trwającymi już od III wieku próbami reorganizacji całego państwa 
rzymskiego i zabiegami na rzecz wzmacniania władzy cesarskiej. Działania te wymagały nowej 
oprawy architektonicznej stanowiącej narzędzie propagandowe adresowane do poddanych. 
Cesarz Dioklecjan, rządzący w latach 284 – 305, kierując się ku wzorcom wschodnim, budował 
okazale pałace i kompleksy term miejskich. Natomiast Konstantyn świadomie w nowy system 
władzy włączył Kościół chrześcijański, zyskując poparcie tej rosnącej w siłę grupy 
społeczeństwa rzymskiego. Charakter i skalę jego przemian politycznych oraz pozycję władcy 
absolutnego miały unaocznić i uświetnić wielkie fundacje przekładające się na wznoszenie 
serii monumentalnych świątyń chrześcijańskich, które w historii architektury zapisały się pod 
nazwą bazylik wczesno chrześcijańskich (konstantyńskich i papieskich). Równolegle z 
nimi budowano także martyria (tj. obiekty kultu męczeńskiej śmierci Chrystusa, a także Jego 
wyznawców) i baptysteria (chrzcielnice), wznoszone zazwyczaj na planach centralnych 
(okręgu lub wieloboku). 

 
WSTĘPNA CHARAKTRYSTYKA BAZYLIK KONSTANTYŃSKICH 

  
Dla tego nowego typu budowli sakralnych przyjęto schematy kompozycyjne właściwe 

starożytnym publicznym, sądowo-handlowym obiektom rzymskim zwanym bazylikami (por. 
rozdz. VII.4, s. 268 - 270). Kształtowano więc okazałe obiekty architektoniczne, rozmierzane 
na planach wydłużonego prostokąta, z szeroką nawą główną i dwoma lub czteroma bocznymi, 
węższymi, dzielonymi rzędami kolumn, często wiązanymi łękami. Korpus poprzedzano 
otwartym dziedzińcem kolumnowo - arkadowym (atrium), z którego prowadziło wejście do 
wnętrza. Sporadycznie formowano krótką, wewnętrzną nawę poprzeczną umieszczaną na 
przeciwległym krańcu nawy, a całość wieńczono apsydą. Przy apsydzie powstawały 
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zazwyczaj dwa pomocnicze pomieszczenia liturgiczne. Korpus przykrywano stromymi 
dachami dwuspadowymi (nawa główna) osadzonymi na drewnianej więźbie oraz dachami 
jedno spadowymi nad nawami bocznymi. Wnętrza tych świątyń, w przeciwieństwie do greckich 
i rzymskich (zarezerwowanych dla bóstw), w pełni dostępne były dla wiernych.  Bazyliki 
wczesno chrześcijańskie zaczęto fundować na terytoriach całego Imperium, z 
wykorzystywaniem materiałowych, konstrukcyjnych i estetycznych kanonów hellenistyczno-
rzymskich. Utrzymując zasadniczy, powszechnie przyjmowany schemat rozplanowania, w 
praktyce uzyskiwały formy różnorodne, wynikające z uwzględniania lokalnych tradycji. Wśród 
najstarszych bazylik chrześcijańskich znalazły się budowane pod patronatem Konstantyna 
Wielkiego w mieście Rzymie oraz w „Ziemi Świętej” (Jerozolima, Betlejem). Wszystkie 
powstawały dla upamiętnienia szczególnie doniosłych dla nowej religii miejsc, tradycji i treści 
kultowych, w tym dla kultu męczeństwa: Chrystusa, Apostołów i wielu chrześcijan (por. rozdz. 
VII.3,  s. 244, ryc. 155 – 157). 

Ryc. 207, 208, 209. Konstantyńska Bazylika Św. Piotra na Watykanie. Z lewej: struktura architektoniczna wnętrza 
(ikonografia historyczna). Z prawej: widok ogólny bryły świątyni, perspektywa rekonstrukcyjna (u góry); 

rozplanowanie obiektu (na dole, z podkreśleniami autorki). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

PRZEGLĄD BAZYLIK WCZESNO CHRZEŚCIJAŃSKICH 
(konstantyńskich) 

 
BAZYLIKI w „ZIEMI ŚWIĘTEJ”, choć powstawały już po wzniesieniu pierwszych 

obiektów zlokalizowanych na terytorium Rzymu, to z racji ich bezpośredniego związania z 
życiem i Męką Jezusa Chrystusa zaprezentowane będą w pierwszej kolejności. I tak  wśród 
licznych sakralnych fundacji Konstantyna Wielkiego sławę największą zyskała, fundamentalna 
dla chrześcijan Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Wzniesiona została w rejonie 
tradycyjnie uznawanym za miejsce Ukrzyżowania, Złożenia do Grobu i Zmartwychwstania 
Chrystusa. Było to wzgórze Golgoty (Kalwarii) z ogrodem, znajdujące się poza murami 
jerozolimskimi, w niewielkiej od nich odległości. Zarówno ta lokalizacja jak i usytuowanie wielu 
innych miejsc ważnych wydarzeń życia i Męki Chrystusa, do początków IV wieku przetrwały w 
pamięci mieszkańców Jerozolimy w ramach z pokolenia na pokolenie przekazywanej ustnej 
tradycji. Celowe zacieranie terenowych pamiątek chrześcijańskich nastąpiło w pocz. II wieku, 
z rozkazu cesarza Hadriana, w ramach urządzenia tu „Kapitolu”. W pierwszej poł. IV wieku, 
wraz z wprowadzaniem w życie postanowień „Edyktu Mediolańskiego”, a także za sprawą 
osobistej działalności św. Heleny doprowadzono do odsłonięcia i oznaczenia w terenie wielu 
Pamiątek Chrystusowych. Ustalenia te, trwające w pełni od IV do VI wieku, poddawane są 
ciągle trwającym weryfikacjom współczesnych archeologów. Samej św. Helenie, matce 
cesarza Konstantyna Wielkiego, żyjącej w latach 255 – ok. 328, przypisuje się znalezienie 
Krzyża Chrystusa w rejonie Golgoty. Jej staraniem wzniesiono także bazyliki: na Górze Oliwnej 
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i w Betlejem. Być może również w Nazarecie podjęto pewne działania na rzecz upamiętnienia 
Zwiastowania NMP, lecz potwierdzone istnienie kościoła Zwiastowania przesuwane jest na 
okres bizantyński, tj. na pocz. V wieku.  

„Pamiątką” główną Męki Chrystusa stała się jednak wspaniała, konstantyńska bazylika 
Grobu Pańskiego, powstała w Jerozolimie do roku 335, po usunięciu w roku 326 z rejonu 
Ukrzyżowania budowli pogańskich i struktur inżynierskich wprowadzonych tam przez cesarza 
Hadriana. Już w 614 roku świątynia została poważnie uszkodzona w wyniku działań 
wojennych i wkrótce odbudowana. Ponownie zniszczona w 1009, zrekonstruowana została 
częściowo w 1048 roku. Skupiono się wtedy na rotundzie Anastasis, inne części budowli 
odbudowano w skromniejszym zakresie. Staraniem Krzyżowców wzniesiono ponownie 
wewnętrzną kaplicę Grobu Pańskiego, dodając do korpusu Bazyliki wiele nowych elementów 
(transept, łuki), wszystko w stylu romańskim. W ciągu XI – XII wieku świątynia posiadała 
bogatą dekorację wnętrz, która nie przetrwała do dzisiaj. W ramach aktywności OO. 
Franciszkanów, tradycyjnie sprawujących opiekę nad Sanktuarium, remontowana była w poł. 
XVI w. i w pocz. XVIII wieku. Prace wykonywane przez Greków w pocz. XIX wieku, konieczne 
po wielkim pożarze budowli, doprowadziły do usunięcia wielu elementów tradycji łacińskiej. 
Kolejne zniszczenia nastąpiły w wyniku trzęsienia ziemi z 1927 roku. Obecnie, od końcowych 
dekad XX wieku trwają ciągłe prace konserwatorskie prowadzone na rzecz utrzymania całego 
obiektu w dobrym stanie. Prowadzone są one w ramach porozumienia trzech wspólnot 
(współwłaścicieli) Bazyliki, reprezentujących chrześcijańskie obrządki: łaciński, grecki i 
ormiański. 

Ryc. 210, 211, 212, 213, 214. Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie. U góry i z lewej na dole: trzy warianty 

rekonstrukcji bazyliki konstantyńskiej (1 poł. IV wieku). Na dole w środku i z prawej: stan współczesny Bazyliki 

(plan i przekrój). Ryc. 210, [z:] Donato Baldi OFM, W Ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik po Ziemi Świętej, Kraków 

– Asyż 1982, s. 68, z podkreśleniami autorki; pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU (z podkreśleniami 

autorki) 

Zastosowany tu ogólny schemat budowli konstantyńskiej rozbudowany został o 
elementy oryginalne, wynikające ze specyficznej warstwy treściowej obiektu i jego 
fundamentalnej rangi dla  rozwijającej się religii chrześcijańskiej. Całość rozplanowania 
sprowadzała się do ukształtowania bardzo wydłużonego prostokąta, precyzyjnie obustronnie 
uformowanego wedle zasady symetrii osiowej. Charakterystyczny był wyrazisty poprzeczny 
podział planu na pięć autonomicznych części o różnym funkcjonalnym przeznaczeniu (por. 
ryc. 210 – 212). Idąc od strony wschodniej (wejściowej), budowla poprzedzona była 
propylejami (1) związanymi z układem urbanistycznym miasta (Cardo Maximus), a 
wprowadzającymi na ciąg schodów terenowych, z których trzema bramami przechodzono do 
atrium (2). W dalszej kolejności znajdowała się bazylika właściwa (3) zwana Martyrion 
(Martyrium), pięcionawowa, z nawą główną szerszą, zakończoną płytką apsydą. Części dalsze 
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bezpośrednio związano z domniemaną lokalizacją miejsca Ukrzyżowania Chrystusa. Tak więc 
za apsydą Martyrionu urządzono „ogród” z Kalwarią zwaną też Golgotą (4). Kulminację 
budowli stanowiła umieszczona po jej stronie zachodniej, rotunda Anastasis 
(Zmartwychwstania) z trzema apsydami, sklepiona kopułą (5). Wewnątrz rotundy, pod kopułą, 
wzniesiono kaplicę Grobu Pańskiego z dwudzielną komorą Grobu Chrystusa, osadzoną na 
resztkach autentycznej skały. Przyjmuje się, że taka dyspozycja architektoniczna nawiązywała 
do typu starożytnych arystokratycznych mauzoleów rzymskich.  

Warto w tym miejscu przypomnieć, że choć w 
bazylikach konstantyńskich inspirowano się budowlami 
rzymskimi (świeckimi bazylikami) to mamy tu także wyraziste 
świadectwo pośredniego nawiązania do schematu 
starożytnej świątyni egipskiej, z sekwencją części 
poprzecznych nanizanych na oś podłużną kompleksu, z 
symetrią osiową i z kształtowaniem dziedzińców zdobionych 
rytmem kolumnad.  
 

Ryc. 215. Schemat rozplanowania egipskiej świątyni w Edfu, III w. przed Chr. Rysunek skopiowany z INTERNETU                                                                   
 
Sanktuarium współczesne, w zasadniczym zrębie z XI – XII wieku, wzniesione na 

ruinach bazyliki konstantyńskiej, stopniowo rozbudowywane było o kolejne wątki treściowo-
narracyjne i funkcjonalne, takie jak: kaplice promieniste w obejściu, kaplica św. Heleny i grota 
Znalezienia Krzyża, Więzienie Chrystusa, Katholikon (chór kanoników), kaplica św. Marii 
Egipcjanki, Kaplica Czterdziestu Męczenników, kaplica Św. Jana, kaplica Ukazania się 
Chrystusa Zmartwychwstałego, kaplica Ukrzyżowania, i inne. 

Ryc. 216, 217, 218. Współczesny stan Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Od lewej: fasada bazyliki w 

zabudowie miejskiej; kaplica Obnażenia Chrystusa, przy wejściu do bazyliki; widok „z lotu ptaka” na kompleks 

Bazyliki w strukturze zabudowy miejskiej. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 219, 220, 221, 222, 223, 224. Kaplice Grobu Pańskiego. Od lewej: Grób Chrystusa we wnętrzu rotundy 
Anastasis w Bazylice w Jerozolimie; Grób Chrystusa w Miechowie (XIII w.); symboliczne wyobrażenie 

franciszkanów podtrzymujących Kaplicę Grobu Pańskiego w Jerozolimie (ikonografia z XIV w.); Tempietto del 
Santo Sepolcro we Florencji z dwoma widokami na kaplicę Grobu Pańskiego (XV w.); jerozolimska Kaplica Grobu 

(Edicula) na rycinie Konrada von Grünenberga, 1487. Fotografie skopiowane z INTERNETU  

 
Opisywana Bazylika Grobu Pańskiego, choć zlokalizowana w Jerozolimie, a więc w 

rejonie blisko wschodnim, na trwałe splotła się z chrześcijańską kulturą i sztuką Europy 
Zachodniej (por. rozdz. IV.3, s. 109). Wzmożone zainteresowanie obiektem i docieranie do 
krajów europejskich informacji o jego kształcie inspirowane było ruchem wypraw krzyżowych 
(krucjat) z XI – XIII wieku, a także pobożnych średniowiecznych pielgrzymek do „Ziemi 
Świętej”. To wtedy narodził się wśród powracającego z nich rycerstwa obyczaj fundowania w 
swoich posiadłościach rodowych Chrystusowych pamiątek w postaci symbolicznych kapliczek: 
Ogrojca, Wniebowstąpienia, Ukrzyżowania, a nade wszystko kaplicy Grobu Pańskiego. 
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Stopniowo nasilał się religijny zwyczaj wznoszenia w Europie „kopii” jerozolimskiej 
Bazyliki i samej Kaplicy Grobowej. Trwał on przez wiele stuleci  i zaowocował licznymi tej 
kategorii budowlami, w których starano się ideowo i formalnie nawiązywać do realiów 
jerozolimskich. W okresie od XIII – XV wieku zestaw pamiątek stopniowo rozszerzano, co 
doprowadziło do powstania idei fundowania krajobrazowych sanktuariów pasyjnych (kalwarii 
europejskich), których szczególnie intensywny rozwój nastąpił od końca XV w. w Italii, a w 
innych krajach europejskich w XVII – XVIII wieku i trwa, m.in. w Polsce do dzisiaj. Obiekty tego 
typu mieszczą się w typologicznej kategorii sztuki ogrodowej. Spektakularnym przykładem 
takiej kompozycji krajobrazu sakralnego, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO stała się podkrakowska Kalwaria Zebrzydowska, urządzona w początku XVII wieku.  

Ryc. 225, 226, 227, 228, 229. Przykłady kaplic Grobu Pańskiego należące do programu „dróżek” modlitewnych 
kalwarii nowożytnych na terenach Polski. Od lewej:  Kalwaria Zebrzydowska (pocz. XVII w.); Kalwaria Kaszubska 

w Wejherowie (2 poł. XVII w.); kalwaria na Górze Św. Anny (1 poł. XVIII w.); kalwaria w Pakości nad Notecią 
(XVII - XIX w.); kalwaria w Wambierzycach w Kotlinie Kłodzkiej, koniec XVII i poł. XIX w.). Ryc. 225, fot. A. 
Mitkowska, 2005; ryc. 226, fot. M. Kwidziński (INTERNET); ryc. 227, fot. A. Mitkowska, 2006; ryc. 228, fot.  

P. Brzezina, INTERNET; ryc. 229, fotografia skopiowana z INTERNETU 
 
Staraniem cesarza Konstantyna i św. Heleny powstała w „Ziemi Świętej” również 

Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem (obecnie terytoria Autonomii Palestyńskiej). 
Wzniesiona na miejsku, gdzie zgodnie z tradycją miał się narodzić Jezus Chrystus, należy do 
grupy kilku z najstarszych, nieprzerwanie do dziś funkcjonujących kościołów na świecie. 
Podobnie jak sanktuarium Grobu Pańskiego w Jerozolimie, znajduje się pod opieką 
zakonników greckich i ormiańskich, a także franciszkanów reprezentujących Kościół Katolicki. 

Ryc. 230, 231. Plany Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Z lewej: bazylika konstantyńska, z rozbudową 
Justyniana. Z prawej: stan obecny z przylegającym do Bazyliki kościołem św. Katarzyny. Rysunki i podpisy,  

[z:] Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa…, 1982, op. cit., s. 160, 162 
 
Budowla konstantyńska przybrała postać potężnej, pięcionawowej bazyliki ułożonej na 

kierunku zachód – wschód, z Grotą Narodzenia po stronie wschodniej. Wzniesiona w 326 roku, 
uszkodzona w początku VI wieku działaniami wojennymi i pożarem, została odbudowana 
przez cesarza Justyniana około 540 roku. Wtedy początkowe atrium z kolumnadami 
przekształcono w dwuczęściowy narteks (pronaos), tj. przedsionek poprzedzający wejście do 
nawy głównej. Tego typu element świątyń wczesno chrześcijańskich, w średniowieczu 
przekształcano w kruchty wejściowe, stosowane często także w kościołach nowożytnych. W 
okresie wypraw krzyżowych poczyniono sporo przeróbek wewnątrz budowli, jednakże ogólny 
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układ współczesnej Bazyliki zachował kompozycyjny układ z czasów Justyniana (ryc. 230, 
231). 

Ryc. 232, 233, 234, 235. Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Od lewej: wejście do Bazyliki, wnętrze 
nawy głównej; miejsce Narodzin Jezusa; posadzka z oznaczeniem miejsca żłóbka w Grocie Narodzenia. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
W sensie chronologicznym sakralne inwestycje Konstantyna Wielkiego w Jerozolimie i 

Betlejem poprzedzone zostały wzniesieniem co najmniej dwóch, a nawet czterech świątyń 
fundowanych przez cesarza w mieście RZYMIE.  Najstarszą wśród nich była zapewne 
Bazylika św. Jana na Lateranie. Już od roku 313 stanowić miała część rezydencji papieskiej 
(Patriarchatu) po przekazaniu na ten cel dawnych koszarów gwardii cesarskiej. Budowa 
samego obiektu sakralnego trwała od 314 – 318 roku, a poświęcenie nastąpiło w 324 roku 
przez papieża Sylwestra I. Ostatecznie powstał tu wyjątkowy kompleks sakralno-
rezydencjonalny, z bazyliką, która do dziś utrzymuje rangę katedry biskupa Rzymu (tj. 
papieża). Sama świątynia, w jej dzisiejszym kształcie, z fasadą w stylu baroku 
klasycyzującego, stanowi czwartą w kolejności, powstałą w ramach odbudowy i przebudowy 
obiektu wcześniejszego. 

Ryc. 236, 237, 238. Papieski kompleks sakralno-rezydencjonalny na Lateranie w Rzymie. Od lewej: strefa 
archeologiczna pod współczesną bazyliką ze śladami budowli konstantyńskiej (kolor czarny pogrubiony, wg 

Liverani, 1998); plan bazyliki konstantyńskiej (kolor brązowy) na planie bazyliki współczesnej; kompleks laterański 
w ikonografii z 1880 roku. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Bazylika pierwsza, staro chrześcijańska  nie zachowała się. Wiadomo, że była okazałą 

budowlą pięcionawową z krótkim transeptem, zakończoną apsydą. W ciągu V wieku niszczona 
i odbudowywana, dotrwała w swym zasadniczym zrębie do późnego średniowiecza.  W 1215 
roku, w czasie odbywającego się w bazylice soboru doszło tu do spotkania późniejszych 
wielkich świętych: Dominika i Franciszka, a w 1300 r. to w niej po raz pierwszy ogłoszono  „Rok 
Święty”. W ciągu XIV wieku wielokrotnie niszczona pożarami, co spowodowało okresowy, od 
1309 roku, pobyt papieży w Awinionie. Wobec dalej trwającej ruiny kompleksu laterańskiego, 
papież Grzegorz XI w 1377 przeniósł siedzibę papieską do Watykanu. Bazylika druga powstała 
w X wieku (po zniszczeniach trzęsieniem ziemi z końca IX w.), z zachowaniem struktury 
architektonicznej budowli konstantyńskiej. W XII wieku w Pałacu Laterańskim osadzono 
Benedyktynów. Bazylika, wzbogacona dekoracjami mozaikowymi, w końcu XIII wieku została 
udekorowana freskami, w tym prawdopodobnie malarstwem Giotta. W początku XIV w. uległa 
prawie całkowitemu zniszczeniu, m.in. w wyniku powtarzających się pożarów. Od XIV do XVI 
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wieku trwała tu bazylika trzecia, gotycko-renesansowa, z północną fasadą autorstwa 
Domenico Fontany (z 1586 roku). Bazylika czwarta powstała ze znacznym udziałem wybitnych 
architektów doby baroku, m.in.  Francesco Borromini’ego (prace wewnątrz bazyliki z 
mistrzowskimi efektami iluzjonistycznymi, połowa XVII wieku) i Alessandro Galilei (fasada, 
1734). W niszach nawy głównej ustawiono znakomitej klasy artystycznej, późno barokowe 
(pocz. XVIII w.) posągi  dwunastu Apostołów wykonane przez wielu znakomitych rzeźbiarzy 
epoki (ryc. 241). 

Ryc. 239, 240, 241. Barokowa bazylika św. Jana na Lateranie w Rzymie. Od lewej: późno barokowa fasada (stan 
współczesny); nawa główna (stan współczesny); posągi późno barokowe we wnękach nawy głównej. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 

 
W kompleksie laterańskim, pełniącym funkcję najstarszej siedziby papieskiej zwanej 

Patriarchatem znalazły się także inne jeszcze obiekty architektoniczne takie jak: Pałac 
Laterański (wzniesiony dla papieży już w IV wieku), w obecnej postaci zaprojektowany w 2 poł. 
XVI wieku, z udziałem Domenico Fontany, dla Sykstusa V, a poszerzony o klasztor z 
wirydarzem; kaplica papieska; baptysterium, początkami swymi sięgające IV wieku, 
wielokrotnie później przebudowywane, z zachowaniem ogólnej dyspozycji architektonicznej z 
V wieku; Obelisk Laterański (największy w Rzymie).  

Rangę szczególną zyskały, usytuowane w pobliżu kompleksu głównych budowli 
Patriarchatu, Święte Schody (Scala Santa), od początku IV wieku pełniące funkcję honorową. 
Zgodnie z tradycją, przyjmuje się, że schody te przywiezione zostały z Jerozolimy w 326 roku, 
przez św. Helenę. Tam stanowiły  okazałe wejście do Pałacu Piłata, i po nich miał wchodzić 
Jezus wezwany przez Piłata. Z końcem XVI wieku, na polecenie papieża Sykstusa V, schody 
obudowano specjalną strukturą architektoniczną. Obiekt ten stanowi jeden z często 
występujących motywów architektonicznych w europejskich krajobrazowych kompleksach 
kalwaryjskich (por. s. 315). 

Ryc. 242, 243, 244, 245, 246. Kompleks zabudowań Patriarchatu na Lateranie w Rzymie. Od lewej: 
rozplanowanie kompleksu w okresie średniowiecza (rekonstrukcja z poł. XVII wieku); widok kompleksu 

średniowiecznego (rekonstrukcja z końca XVIII wieku); wnętrze budynku Świętych Schodów (stan obecny); 
brama główna bazyliki; baptysterium (stan obecny). Ilustracje skopiowane z INTERNETU (z opisami autorki) 

 

Najwspanialszym przedsięwzięciem Konstantyna Wielkiego stała się watykańska 
Bazylika św. Piotra (por. ryc. 207 - 209), wybudowana w 324 roku na miejscu ukrzyżowania 
św. Piotra, kryjąca w swym wnętrzu domniemane miejsce pochówku św. Piotra Apostoła, w 
rejonie dawnego cyrku Nerona. Posiadała wyraziste rozplanowanie z podziałami podłużnymi i 
poprzecznymi. Poprzedzona była monumentalnym atrium z fontanną pośrodku. Część główną 
stanowiła bazylika właściwa, pięcionawowa, z nawą główną szerszą i wyższą. Dalej 
rozciągnięto transept, a całość zwieńczono prezbiterium z apsydą usytuowaną w osi obiektu. 
Do budowy użyto wielu materiałów wtórnie pozyskanych z rozbieranych cyrków: Kaliguli i 
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Nerona. Kolumny między nawami wykonano więc z różnych rodzajów kamienia, a fasadę 
ozdobiono bogatą dekoracją mozaikową. Bazylika ta szybko stała się miejscem licznych 
pielgrzymek wyznawców Chrystusa i w swej formie konstantyńskiej przetrwała do połowy XVI 
wieku, kiedy przeprowadzono w jej miejscu budowę nowej, istniejącej obecnie świątyni 
renesansowo-barokowej (omówienie obiektu nastąpi w tomie II podręcznika).  

Ryc. 247, 248, 249, 250. Konstantyńska Bazylika Św. Piotra na Watykanie. Od lewej: rekonstrukcja wg  
H.W. Brewer (z 2 poł. XIX w.); rekonstrukcja rozplanowania budowli; schemat nawarstwień architektonicznych  

(kolor żółty: cyrk Nerona; kolor granatowy: bazylika konstantyńska; kolor brązowy: bazylika z XVI w.; kolor 
pomarańczowy: rozbudowa z XVII w., z fasadą barokową; kolor czarny: Plac Św. Piotra, 2 poł. XVII w.); 

wizualizacja budowli konstantyńskiej, próba rekonstrukcji. Ryc. 247 skopiowana z INTERNETU; ryc. 248, 
 [wg:] Encyklopedia PWN, INTERNET; ryc. 249 – 250, [z:] Rzym cesarski i chrześcijański,  

Roma [br., ok. 2000], s. 85, 75 
 

Wśród czterech rzymskich bazylik noszących zaszczytne miano Patriarchalnych 
(papieskich, „większych”) tylko jedna z nich do dzisiaj zachowała w pełni czytelny planistyczny 
układ budowli konstantyńskiej (wczesno chrześcijańskiej). Jest to Bazylika św. Pawła za 
Murami (San Paolo fuori le Mura), wznoszona od 324 roku, w miejscu kaplicy grobu św. Pawła  
ustawionej w końcu I wieku przez papieża Anakleta. Miejsce to eksponowane jest do dzisiaj 
pośrodku nawy głównej kościoła (przed apsydą), pod ołtarzem papieskim. Obecna bazylika 
stanowi dość wierną rekonstrukcję świątyni oryginalnej, a wykonana została w poł. XIX wieku, 
po wielkim pożarze obiektu z 1823 roku. Budowla posiada zachowane elementy wyposażenia 
architektonicznego: romańskie (wirydarz klasztorny), gotyckie, renesansowe i barokowe. Od 
VIII wieku znajduje się pod opieką powstałego tu wtedy opactwa benedyktynów. Do czasu 
zniszczeń z pocz. XIX w., popularnością i rozmiarami utrzymywała rangę drugiej w Rzymie, 
po Bazylice Św. Piotra, świątyni chrześcijańskiej (katolickiej). 

Ryc. 251, 252, 253, 254, 255. Bazylika Św. Pawła za Murami w Rzymie. Od lewej:  schemat rzymskiej staro 
chrześcijańskiej bazyliki zastosowany w pocz. IV w.; konstrukcja bazyliki z końca IV wieku; plan bazyliki z końca 

IV w.; rozplanowanie współczesne; widok „zlotu ptaka” dzisiejszego kompleksu bazyliki i klasztoru 
benedyktyńskiego.  Ryc. 251, 252, [z:] T. Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, Ossolineum, wyd. II, 

1980, ryc. 182, 183, s. 104 (z podkreśleniami autorki); pozostałe ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 
Bazylika konstantyńska, chronologicznie prawdopodobnie druga po Bazylice św. Jana 

na Lateranie, powstała na miejscu dawnego cmentarzyska rzymskiego, istniejącego tu w 
okresie od I w. przed Chr. do III w. po Chr. Budowana w czasach pontyfikatu  papieża 
Sylwestra, uzyskała proste, początkowo trójnawowe rozplanowanie, w końcu IV wieku (do 395 
roku) rozbudowane w układ pięcionawowy z 80 -ma kolumnami, z krótkim transeptem (z poł. 
V wieku) i apsydą. Przed wejściem urządzono atrium z monumentalną granitową kolumnadą. 
Gotycki baldachim nad grobem Apostoła powstał w XII wieku. W kształcie współczesnym 
zarówno fasada jak i wnętrze zdobione są licznymi, bogatymi  mozaikami, pochodzącymi 
często z V wieku. Do budowli świątynnej przylega kompleks klasztorny wspomnianych 
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benedyktynów. Wejście do wirydarza klasztornego prowadzi z transeptu. Sam wirydarz, w poł. 
XII wieku otoczono otwartym krużgankiem ze zdwojonymi, późno romańskimi kolumienkami o 
zróżnicowanych, fantazyjnych formach ich trzonów (arch. Pietro Vassalletti). 

Ryc. 256, 257, 258, 259. Bazylika Św. Pawła za Murami w Rzymie. Od lewej: fasada z poł. XIX w. ze szczytem 
zdobionym mozaiką; wnętrze - nawa główna z baldachimem gotyckim nad Grobem św. Pawła;  kolumnady nawy 

głównej; wirydarz benedyktyński. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Po prawej stronie fasady znajduje się „Brama Święta”, jedna z czterech znajdujących 
się w poszczególnych Bazylikach Patriarchalnych Rzymu. Na co dzień pozostają zamknięte, 
a otwierane są one uroczyście przez papieża, w ramach powtarzanego co 25 lat jubileuszu 
„Roku Świętego”. Rytuał ten stanowi symboliczną pamiątkę słów Chrystusa: „kto przeze mnie 
przejdzie ten będzie zbawiony”. Zwyczaj ogłaszania „Roku Świętego” zapoczątkowano w 1300 
roku, w Bazylice św. Jana na Lateranie (por. s. 316).  

Ryc. 260, 261, 262, 263, 264. „Bramy Święte” w rzymskich Bazylikach Patriarchalnych. Od lewej: w Bazylice Św. 
Jana na Lateranie; w Bazylice Św. Piotra na Watykanie;  w Bazylice św. Pawła; w Bazylice Santa Maria 

Maggiore; papież otwierający „Bramę Świętą” w Bazylice Św. Piotra. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Kolejna Bazylika Patriarchalna to Santa Maria Maggiore, zwana też liberiańską, 

związana została na trwałe z rozwojem wczesno chrześcijańskiego kultu Matki Bożej Śnieżnej 
(patrz: rozdz. VIII. 4). Decyzja o budowie świątyni na rzymskim Wzgórzu Eskwilińskim podjęta 
została przez papieża w połowie IV wieku. Powstanie kościoła łączy się z legendą, według 
której pewien rzymianin imieniem Jan wraz ze swą małżonką nie mając potomstwa, prosili w 
modlitwach Maryję Pannę, aby przyjęła ich majątek. Wkrótce Jan, i jak się okazało również 
papież Liberiusz mieli podobny sen, w którym Matka Boża przepowiedziała im wybudowanie 
kościoła na terenie, gdzie w pełni upalnego lata spadnie śnieg, który i zimą należy w Rzymie 
do rzadkości. Tejże samej nocy z 4 na 5 sierpnia 352 roku Wzgórze Eskwilińskie pokryło się 
grubą warstwą śniegu. Przybyły niezwłocznie na miejsce papież wytyczył na śniegu zarysy 
przyszłej świątyni. Wstępną budowę obiektu podjęto prawdopodobnie już w 352 roku, kiedy 
jeszcze na Eskwilinie wznosiła się pogańska świątynia Junony Luciny – opiekunki rodzących 
kobiet, a ukończono w latach pontyfikatu Sykstusa III, dopiero w latach 432-440. Te kolejne 
prace budowlane wiązały się z faktem, iż w 431 roku Sobór w Efezie ogłosił dogmat o Maryi 
jako Matce Boga. Bazylika Santa Maria Maggiore powstała ostatecznie dla czczenia tego 
właśnie dogmatu. 

Do dziś licznie odwiedzana przez pielgrzymów, należy do najsłynniejszych bazylik 
rzymskich okresu wczesno chrześcijańskiego, wpisując się w nurt wznoszenia świątyń 
konstantyńskich. Pozostaje największą spośród 80 rzymskich kościołów poświęconych Maryi 
i stąd wezwanie Świętej Maryi Większej (Maggiore). Wielokrotnie przebudowywana, w sporym 
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stopniu zachowała jednak swój początkowy układ architektoniczny. Zauważalne są w tej 
budowli wyraźne uzupełnienia romańskie (campanilla), a także późniejsze ingerencje kilku 
wybitnych mistrzów renesansu i baroku. Byli to: Michał Anioł, Antonio da Sangallo, Domenico 
Fontana, Flaminio Ponzio, Giacomo Della Porta, Francesco Borromini i inni. Obecna fasada 
jest dziełem architekta Ferdynanda Fugi, a pochodzi dopiero z połowy XVIII wieku. W jej górnej 
części umieszczono mozaikę pochodzącą z XV (a może z XIII) wieku. We wnętrzu zachowały 
się natomiast mozaiki wczesno chrześcijańskie, datowane na V wiek. Szczególne znaczenie 
krajobrazowe i symboliczne posiada wspomniana strzelista wieża - campanilla (dzwonnica 
romańska) o wysokości 75 metrów1. 

Ryc. 265, 266, 267, 268, 269. Bazylika Santa Maria Maggiore w Rzymie. Od lewej: domniemany plan budowli w 
IV – V wieku; rozplanowanie współczesne (z XVI – XVIII wieku); bazylika w strukturze zabudowy miejskiej; fasada 

bazyliki ze średniowieczną campanillą; nawa główna. Rysunki i fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
 

4. „Salus Populi Romani” 
(ikona  Matki Bożej Śnieżnej) 

Pozostając przy Bazylice Santa Maria Maggiore, dodajmy że to właśnie w niej, na lewo 
od ołtarza głównego znajduje się obecnie  tzw. Kaplica Pawłowa (Borghese Cappella Paolina), 
z obrazem Matki Bożej Śnieżnej (Salus Populi Romani). Dzisiejsza kaplica powstała za 
pontyfikatu Pawła V (Borghese). Wzniesiono ją według koncepcji architekta Flaminio Ponzio, 
kończąc budowę dopiero w 1613 roku. Od początku swego istnienia przeznaczona została dla 
pomieszczenia w niej cudownego obrazu Madonny Śnieżnej, eksponowanego wiernym do 
czasu budowy wspomnianej kaplicy, w nawie głównej bazyliki.  

 
RZYMSKI WIZERUNEK MATKI BOŻEJ „SALUS POPULI ROMANI” 

 
Sam obraz, nota bene uderzająco podobny do ikony częstochowskiej, ciągle kryje w 

sobie wiele zagadek artystycznych. Nie znane jest dokładnie jego pochodzenie, ani czas 
powstania, podobnie zresztą jak w przypadku obrazu jasnogórskiego (częstochowskiego). 
Jeden z badaczy włoskich, Carlo Cecchelli twierdzi, że istnieją trzy najstarsze i do siebie 
podobne wizerunki Maryi, pochodzące prawdopodobnie z tego samego okresu, a mianowicie: 
rzymski z Santa Maria Maggiore, Madonna di San Luca z Bolonii i Matka Boża Częstochowska 
(ryc. 271). Obrazy te przedstawiające Madonnę z Dzieciątkiem bywają niekiedy przypisywane  
św. Łukaszowi (San Luca) Ewangeliście,  który po Wniebowzięciu Matki Bożej, na prośbę 
chrześcijan namalował podobiznę Maryi Panny. Obraz ten miał być wykonany na blacie stołu, 
przy którym zasiadała Święta Rodzina. Św. Łukasz sporządził jeszcze dwa kolejne 
egzemplarze wizerunku Maryi, tej samej wielkości, które przekazano do  Italii.  

Inna teoria na temat pochodzenia obrazu z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie 
podaje, że jego pierwowzór powstał w V wieku, zgodnie z artystycznymi schematami ikon 
bizantyńskich, ale w kręgu oddziaływania sztuki hellenistycznej, konkretnie w Egipcie. Teoria 
ta przyjmuje ponadto, że źródeł jej artystycznej inspiracji należy poszukiwać w antycznych 
jeszcze, wczesno chrześcijańskich portretach cmentarnych z El Fajum. Łacińska nazwa 
obrazu Salus Populi Romani sięgać ma końca VI wieku, kiedy to po zakończeniu epidemii 

                                                           
1 Kolejne, wybrane przykłady świątyń wczesno chrześcijańskich z okresu trzeciego sztuki staro 
chrześcijańskiej, tj. powstające od końca wieku IV do początku wieku VII, omówiono w rozdziałach: 
VIII.5;  VIII.6. 
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dżumy zbierającej potężne żniwo w Rzymie, papież Grzegorz Wielki, na skutek dobitnych 
znaków cudownej interwencji Maryi określił ją jako „Ocalenie Ludu Rzymskiego”.  

Rzymski obraz „Salus Populi Romani” wywarł znaczący wpływ na rozwój kultu Matki 
Bożej w całej Europie, w tym także w Polsce. Kopiowany powszechnie, stał się jednym z 
najpopularniejszych modeli malarstwa Maryjnego. Do najstarszych jego kopii zaliczany jest 
wizerunek Maryi, pochodzący z początku XII wieku, a przechowywany w katedrze w Viterbo 
(Italia). Wiele kolejnych podobizn Madonny z Dzieciątkiem, wzorowanych na obrazie z Bazyliki 
Santa Maria Maggiore, wykonał malarz Antoniazzo Romano. Gorliwym czcicielem i 
popularyzatorem tego wizerunku Maryi stał się św. Franciszek Borgiasz, który około 1566 roku 
uzyskał zezwolenie papieża Piusa V na sporządzenie kilku kolejnych kopii rzymskiego obrazu. 
Poprzez zakon Jezuitów, którego generałem w ostatnich latach swego życia był właśnie 
Franciszek Borgiasz,  dotarły one do wielu państw Europy, a także  Azji, Afryki i Ameryki. 

Ryc. 270, 271, 272, 273, 274. Ikony Matki Bożej Śnieżnej (Salus Populi Romani). Od lewej: ikona z Bazyliki Santa 
Maria Maggiore w Rzymie;  „Czarna Madonna” z Jasnej Góry w Częstochowie; wizerunek MB z Sanktuarium  

w Pilicy – Biskupicach; Matka Boża Mirowska (Pińczów); obraz Matki  Bożej Śnieżnej z kolegiaty Bożego Ciała  
w Jarosławiu. Ryc. 272, fot. A. Mitkowska, 2007; pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
ROZPRZESTRZENIANIE WIZERUNKU MB ŚNIEŻNEJ na TERENACH POLSKI 

 
Jeden z egzemplarzy kopiowanego obrazu pojawił się w 1584 roku w Polsce, a 

konkretnie w Jarosławiu, jako dar dla tamtejszych Jezuitów. Wkrótce na  polecenie biskupa 
Jana Dymitra Solikowskiego przeniesiony został do Lwowa. Szybko stał się wzorem dla 
tworzenia dalszych replik, stale pośrednio nawiązujących do rzymskiego wizerunku „Salus 
Populi Romani”. Popularność obrazów Maryi sięgających do tego właśnie wzorca Madonny z 
Bazyliki Santa Maria Maggiore przybierała w naszym kraju coraz większe rozmiary. Na 
przełomie XVI i XVII wieku nastąpiła prawdziwa eksplozja tworzenia jego kopii i replik. Często 
polecany był przez biskupów jako najbardziej odpowiadający wymogom sztuki sakralnej. Ten 
typ obrazu czczony jest na terenach naszego kraju pod różnymi nazwami, a 17 wizerunków 
ukoronowano jako łaskami słynące lub cudowne. Najważniejsze z nazwań, to: MB 
Pocieszenia, MB Zwycięska, MB Różańcowa, MB Szkaplerzna, MB Śnieżna.  

Zdaniem historyków sztuki istotny wpływ na rozprzestrzenianie w Polsce malarskich 
wyobrażeń Madonny z Dzieciątkiem, utrzymanych w artystycznej konwencji Matki Bożej 
„Salus Populi Romani”, odegrał, obok jezuickiego wizerunku z Jarosławia, także krakowski 
dominikański obraz Matki Bożej Różańcowej (ryc. 275). Wiadomo o nim, że powstał w Rzymie, 
a także, iż poświęcił go papież Klemens VIII, obdarowując równocześnie licznymi odpustami. 
Przywieziony do Krakowa przez biskupa Bernarda Maciejowskiego prawdopodobnie w 1598 
roku, stanowił dar Jezuitów rzymskich, a umieszczony został w kaplicy kościoła 
dominikańskiego służącej Bractwu Różańca Świętego. Obraz ten, zwany też podobnie jak 
rzymski, wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej, często wiązany bywał z cudownym, jak to 
oceniano zwycięstwem wojsk polskich w bitwie stoczonej przeciw tureckiemu najeźdźcy pod 
Chocimiem, w 1621 roku. Dostrzegano także analogię  wydarzeń chocimskich z bitwą pod 
Lepanto (1571) i jej pomyślnym finałem również uważanym za efekt cudownej interwencji 
rzymskiej Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore.  
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Kolejny znaczący wizerunek Maryi sprowadzony został do reformackiego kościoła 
klasztornego w Pińczowie-Mirowie (ryc. 273). Uważany jest on zresztą za mocno związany z 
obrazem dominikańskim w Krakowie. Zamówiony został i przywieziony do Pińczowa w 
początku XVII wieku przez ówczesnego właściciela Mirowa Zygmunta Myszkowskiego. 
Początkowo umieszczony w kaplicy zamku pińczowskiego, wkrótce, natychmiast po osiedleniu 
się Reformatów w Pińczowie-Mirowie przekazany został pod opiekę tej wspólnoty zakonnej. 
Do najsłynniejszych z terenów polskich należą również wizerunki: Matki Bożej 
Podkamieńskiej, Berdyczowskiej, Latyczowskiej, MB Pocieszenia w kościele świętych Piotra i 
Pawła we Lwowie (obecnie we Wrocławiu), Lewczyńskiej – Pani Ziemi Grójeckiej, w Świętej 
Lipce na Warmii, w Zielenicach (ryc. 279). 

Dzieje kultu Matki Bożej Śnieżnej specjalnie mocno wiążą się ze wschodnimi terenami 
Rzeczypospolitej, gdzie wojny, a w tym walki z islamskimi Turkami i Tatarami, pojawiały się 
nadzwyczaj często. Z ciągłym zagrożeniem utraty życia wynikającym z działań wojennych 
łączyły się kataklizmy głodu, zarazy i uprowadzenia ludności do niewoli. Działające tam zakony 
(szczególnie dominikanie i bernardyni) organizowały miejsca pielgrzymkowe, aby ludność tych 
terenów mogła modlić się o zwycięstwo w walkach obronnych oraz o odwrócenie społecznych, 
rodzinnych i osobistych nieszczęść. Dla tych miejsc świętych odpowiednimi były szczególnie 
obrazy Matki Bożej Zwycięskiej, łączone dodatkowo z pocieszycielskim oddziaływaniem Maryi. 
Dodajmy, że w trudnym okresie po II wojnie światowej Sanktuaria Matki Bożej w: Berdyczowie, 
Podkamieniu i Latyczowie stały się oazami wiary katolickiej i polskości na dawnych 
wschodnich kresach Rzeczypospolitej. 

Ryc. 275, 276, 277, 278, 279. Koronowane ikony Matki Bożej Śnieżnej. Od lewej: MB Śnieżna w kościele 
OO. Dominikanów w Krakowie (w sukience); MB Śnieżna w kościele OO Karmelitów na Piasku w Krakowie  

 (w sukience); „Czarna Madonna” w Sanktuarium OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie (w sukience); 
ołtarz z obrazem Matki Bożej „Salus Populi Romani” w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie; MB z kościoła 
parafialnego w Zielenicach (pod Krakowem). Ryc. 276, fot. A. Mitkowska, 2004; pozostałe fotografie skopiowane 

z INTERNETU 

 
CUDOWNY OBRAZ MB ŚNIEŻNEJ w PILICY-BISKUPICACH 

(dzieje i rodowód artystyczny)  
 

Na oficjalnym „Europejskim Szlaku Sanktuariów Maryjnych” znalazł się m.in. łaskami 
słynący Obraz Matki Bożej Śnieżnej, czczony od początku istnienia franciszkańskiej 
(reformackiej) świątyni w Pilicy-Biskupicach (Jura Krakowsko-Częstochowska). Tradycyjnie 
przyjmuje się, że obraz pilicki zrazu stanowił własność biskupa chełmińskiego Augustyna 
Wessla, kuzyna fundatorki klasztoru i świątyni, Marii Józefy z Wesslów Sobieskiej.  Biskup ten, 
zatrzymawszy się kiedyś w karczmie na nocleg, znalazł dwie deski, które złożone razem 
tworzyły wyobrażenie Matki Bożej. Nie bardzo wiadomo jak wizerunek ten znalazł się w 
karczmie. Może zostawił go tu jakiś nieznany podróżny, a może odkupiony został przez 
karczmarza. Obraz ten wkrótce ofiarowany został Marii Józefie z Wesslów Sobieskiej, która 
początkowo przechowywała go w kaplicy zamku pilickiego, a opuszczając Pilicę w 1753 roku 
przekazała w darze Franciszkanom. Brat zakonny Martynian Wolski wykonał wkrótce 
obramowanie wnęki ołtarzowej przeznaczonej dla ikony Maryi, używając intarsjowanych 
fragmentów sekretarzyka pozostawionego klasztorowi przez Marię Sobieską. W 1857 roku, w 
trakcie odnawiania kościoła po pożarze, wykonano z wotów srebrną  pozłacaną sukienkę dla 
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Maryi Pilickiej, a Aniołowie podtrzymujący w ołtarzu ten obraz to najprawdopodobniej XVIII –
wieczne wota. 

   Ryc. 280, 281, 282, 283, 284. Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, Opiekunki Rodzin w Pilicy-Biskupicach. Od  
   lewej: ołtarz z obrazem MB Snieżnej; Ikona Pilicka otoczona wotami; fragment wnętrza kościoła (Sanktuarium  

   MB Snieżnej) reformackiego; fragment Ogrodu Maryjnego (Stacje Różąńcowe) w klasztorze  
  OO. Franciszkanów – Reformatów, proj. A. Mitkowska, K. Hodor, 2005; widok na kruchtę wejściową do   

   Sanktuarium, z pomnikiem Jana Pawła II z przodu (art. Stefan Dousa). Fot. A. Mitkowska, 2005;  
   ryc. 284, fot. K. Hodor, 2007 

 
Ikona Pilicka, obok Madonny Jasnogórskiej, wydaje się być szczególnie cenną z 

artystycznego punktu widzenia. Zdaniem historyków sztuki, w tym wedle wyników badań 
konserwatorskich przeprowadzonych w pierwszej dekadzie XXI wieku, w Krakowie pod 
kierunkiem profesor Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej,  powstała ona w XVII wieku we 
Włoszech. Być może związana ze szkołą hiszpańską, uważana jest za jedną z najstarszych 
na ziemiach polskich kopii oryginału rzymskiego w postaci wizerunku Matki Bożej Śnieżnej - 
„Salus Populi Romani”. Kopię pilicką namalowano na deskach drewna olchowego, co 
potwierdzałoby jej włoską proweniencję  (wg H. Błażkiewicza na drewnie cyprysowym). 
Wymiary tego kameralnego dzieła, to 37,5 x 25 cm. Całość ujęta została w ozdobną srebrną 
mozaikową ramę, pochodzącą z połowy XVIII wieku. 

Kompozycja obrazu pilickiego w pełni odpowiada rzymskiemu oryginałowi (por. ryc. 
272 i 270). Zgodnie z tradycją, Maryja przedstawiona jest na nim w pozycji stojącej, z 
pokazaniem około ¾ wysokości całej sylwetki. Idealnie wyprostowana postać Matki Bożej 
buduje wertykalizm kompozycji wizerunku. Zaznaczyć należy, że pilicka Maryja przybrała 
pozycję idealnie pionową, podczas gdy w rzymskim obrazie odnajdujemy formę delikatnie 
sygnalizującą średniowieczny sposób odwzorowywania Madonny z Dzieciątkiem z 
charakterystycznym wygięciem ciała w kształt litery „S”. Twarz i oczy Maryi zwrócone wprost 
przed siebie, symbolizują jej ścisły związek z przybywającym przed jej oblicze ludem. Sama 
twarz otrzymała harmonijne rysy delikatnego i nie nachalnego kobiecego wdzięku. Oba 
wizerunki w typie urody pozostają bardzo porównywalne, z tym jednak, że rzymska Maryja 
posiada wydłużony i szczupły owal z wyraziście zarysowanymi oczami i brwiami, zgodnie z 
tendencjami bizantyńskimi i wczesno średniowiecznymi. Maryja Pilicka uzyskała twarz 
pełniejszą, lekko zaokrągloną, rysy cechuje miękkość barokowa.  Także widoczny fragment 
szyi w rzymskim wizerunku podkreśla surową szczupłość, w Pilicy został mocno skrócony w 
stosunku do oryginału i wyraźnie pogrubiony. Matka Boża oburącz podtrzymuje  Dzieciątko. 
Smukłe dłonie okalające postać dziecka i splatające się z wdziękiem, zostały mocno 
wyeksponowane. Charakterystyczny gest rąk i dłoni w rzymskim obrazie osiągnął mistrzostwo 
formalne, w pilickim przedstawiony został nieco mniej zgrabnie. W swej lewej dłoni Maryja 
przytrzymuje jasną chustę swobodnie spływającą w oryginale, w pilickim obrazie potraktowaną 
nieco schematycznie. Głowę Maryi okrywa ciemny welon spadający na ramiona, oblamowany 
złocistą bordiurą. Na czole welonu w obu wizerunkach widnieje złocony krzyż grecki, na 
prawym ramieniu ośmioramienna, również złocona gwiazda. Rzymskie udrapowanie welonu, 
nadzwyczaj finezyjne, mocno podkreśla surową, ale szlachetną stylistykę obrazu. Pilickie 
udrapowanie, zdecydowanie prostsze, akcentuje barokową obfitość kształtów. Dzieciątko 
podtrzymywane przez Matkę, odchyla główkę w charakterystycznym geście, kierując wzrok ku 
górze. Twarz Jezusa w obu obrazach o pełnych kształtach, okolona ciemnym pasmem włosów 
w rzymskim obrazie pełna powagi i zadumy, w pilickiej kopii z ledwie widocznym śladem 
pogodnego uśmiechu. Dzieciątko w lewej ręce trzyma  pokaźnych rozmiarów, oprawną i 
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zdobioną księgę. Mocno wyciągnięta i lekko uniesiona  prawa dłoń układa się w znaku 
zwycięstwa i błogosławieństwa.  Miękko udrapowane szaty, blado czerwona Dzieciątka i złoto 
brązowa Maryi, w obu obrazach podkreślają ich stylistykę, odpowiednio: wczesno 
chrześcijańsko-bizantyńską, oraz barokową. Spod sukienki Jezusa widać stopy obute w 
sandały. Głowy Maryi i Jezusa ujęto  złoconymi aureolami: w Santa Maria Maggiore w formie 
schematycznych kręgów, w Pilicy-Biskupicach w kształcie ozdobnej promienisto-koronkowej 
struktury dekoracyjnej. 

Wierni zyskujący liczne łaski za przyczyną wizerunku Matki Bożej Śnieżnej 
umieszczonego w pilickiej świątyni franciszkańskiej, szybko zaczęli otaczać go wielką czcią 
zostawiając dziękczynne kosztowności. Wota te posłużyły jak już wspominano, w 1857 roku 
do przygotowania srebrnej, zdobionej złoceniami specjalnej sukienki, wykonanej w 
Warszawie. Sukienka ta obecnie, po konserwacji ikony przeprowadzonej w 1997 roku 
umieszczona została obok ołtarza jako specjalne wotum. Szczególnie istotną cechą 
Sanktuarium w Pilicy pozostaje fakt, iż znaczące ożywienie i pogłębienie kultu odnotowano tu 
w pierwszych latach nowego tysiąclecia. Drogocenne diademy ze złota i brylantów zdobiące 
skronie Maryi i Dzieciątka, specjalnie dla tego wizerunku poświecił osobiście Ojciec Święty 
Jan Paweł II, 19 sierpnia 2002 roku w Sanktuarium Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
podczas swej ósmej podróży apostolskiej do Ojczyzny. Diademy te wykonał artysta Krzysztof 
Wrona z Brzeska. Specjalna uroczystość umieszczenia koron w Ikonie Pilickiej nastąpiła w 
dniu 15 czerwca 2003 roku. Aktu koronacji dokonał biskup sosnowiecki Adam Śmigielski, który 
równocześnie kompleks kościelno-klasztorny w Pilicy–Biskupicach podniósł oficjalnie do rangi 
Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, Opiekunki Rodzin2.  

W 2005 roku poświęcono i oddano do użytku „Ogród Maryjny” z dwudziestoma stacjami 
Różańcowymi rozmieszczonymi w obszarze dawnego ogrodu klasztornego (ryc. 283). Obok 
poszerzenia programu funkcjonalno-kultowego Sanktuarium, tym nowym kompleksem 
modlitewnym  ukształtowano otulinę dla XVIII –wiecznej bryły świątyni reformackiej. 
Dopełniono więc oprawę krajobrazową tego kompleksu kościelno-klasztornego, 
posiadającego niezaprzeczalne wartości historyczne i artystyczne, potwierdzone oficjalnym 
wpisem do polskiego „rejestru zabytków”. 

Ryc. 285, 286, 287, 288, 289. Wybrane wartości klasztoru OO. Franciszkanów-Reformatów w Pilicy – 
Biskupicach (Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej). Od lewej: biblioteka klasztorna; figura św. Andrzeja, Apostoła 

we wnęce łękowej fasady kościoła; schemat planistyczny projektu „Ogrodu Maryjnego” urządzonego w 2005 roku 
w ramach rewitalizacji ogrodu klasztornego (z zachowaniem starego drzewostanu); fragment bryły klasztoru  

z charakterystycznymi masywnymi przyporami; widok na ogród klasztorny przy głównej bramce do kompleksu 
kościelno-klasztornego.  Ryc. 285, 286, 288, 289, fot. A. Mitkowska, 2004;  

ryc. 287, proj. A. Mitkowska, K. Hodor, 2004 - 2005 
 
W konkluzji treści rozdz. VIII.4. należy wyjaśnić, że przytoczone powyżej rozważania 

włączono do podręcznika jako stanowiące wyrazisty dydaktycznie przykład istoty działań 
projektowych „architektów krajobrazu” związanych z kształtowaniem terenów nasyconych 
znaczącymi wartościami kulturowym. Przede wszystkim wyartykułowano więc wielką 
popularność ikonograficznego wzorca wizerunku „Salus Populi Romani”, która na terytoriach 
Polski splotła się z rozwojem wielu sanktuariów Maryjnych. A te współcześnie w znacznym 

                                                           
2 Całość rozdziału VIII.4. powtórzono z drobnymi korektami, [za:] Anna Mitkowska, (Katarzyna Hodor), 
Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Pilicy-Biskupicach, wydaw. Franciszkanów – 
Reformatów, Kraków – Pilica 2008, s. 33 nn oraz [za:] Anna Mitkowska, O. Albin Sroka, Sanktuarium 
Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie, wydaw. „Biblioteka Franciszkańska”, Kraków-Asyż 1990, s. 67 nn.    



325 
 

stopniu wymagają rozmaitych interwencji krajobrazowych, w tym przystosowania ich otoczenia 
do przyjmowania wzmożonego ruchu turystów i pielgrzymów. Prace tego typu powinny 
uwzględniać tradycję miejsca i specyfikę kultu religijnego, a także eksponować walory 
artystyczne zarówno architektury, ogrodów jak i malarstwa sakralnego, sprzętów liturgicznych 
itp. Stąd decyzje projektowe należy poprzedzać rozbudowanymi studiami historycznymi. 
Niezbędny stopień ich szczegółowości zaprezentowano więc na przykładzie charakterystyki 
cech kompozycyjnych Cudownego Obrazu MB z Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Pilicy – 
Biskupicach, z pokazaniem próbki analiz dzieła malarskiego, właściwych badaniom z zakresu 
historii sztuki, a umożliwiających obiektywne, kulturowe wartościowanie obiektu krajobrazowo-
architektonicznego poddawanego bieżącym działaniom projektowo-konserwatorskim. 

 
5. Rozwój architektury starochrześcijańskiej  

      (okres  trzeci wczesnej sztuki chrześcijańskiej)          
 
Powracając do nurtu bazylik konstantyńskich, a mówiąc szerzej: rzymskich bazylik 

chrześcijańskich okresu wczesnego (drugiego w ramach sztuki starochrześcijańskiej), należy 
odnotować, że obok omówionych w rozdz. VIII.3. najbardziej reprezentatywnych przykładów 
architektury sakralnej, stopniowo, tj. w przedziale czasowym od IV do VI wieku, na terenie 
Rzymu powstawały kolejne obiekty, wkraczające w trzeci etap sztuki starochrześcijańskiej, 
takie m.in. jak: trójnawowa bazylika św. Agnieszki, z emporami nad nawami bocznymi; San 
Clemente, fundowana w IV w. jako konstantyńska, a przebudowywana w V i VI wieku; Santa 
Sabina, wzniesiona w V wieku, czy San Lorenzo Fuori le Mura (IV i VI wiek), zniszczona 
działaniami wojennymi w 1943 roku. Wiadomo także, że w 343 roku rozpoczęto budowę 
pięcionawowej bazyliki w Mediolanie (północna Italia, Lombardia), oraz w V wieku bazyliki św. 
Tekli, po których pozostały jedynie szczątki archeologiczne znajdujące się w podziemiach 
obecnej, pochodzącej z poł. XIV w. katedry mediolańskiej. 

Ryc. 290, 291, 292, 293. Niektóre starochrześcijańskie bazyliki budowane  w Rzymie od IV – VI wieku. Od lewej: 
San Clemente (IV – VI w.), plan budowli; wnętrze bazyliki San Clemente współcześnie, widok na apsydę; Santa 
Sabina, V w. (nawa główna współcześnie); San Lorenzo Fuori le Mura; IV, VI w., ikonografia z 1758 r., budowla 

zbombardowana w 1943 roku. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

ZMIANY POLITYCZNE i TRIUMF CHRZEŚCIJAŃSTWA 
w Imperium Rzymskim w okresie od IV do VI wieku 

 
Równolegle z nasilającym się w Rzymie po ogłoszeniu „Edyktu Mediolańskiego” 

chrześcijańskim ruchem budowlanym, stopniowo rysowały się tendencje osłabiania rangi 
politycznej i kulturalnej stolicy Cesarstwa na rzecz rozwoju Bizancjum i terytoriów Azji 
Mniejszej. Już w 330 roku decyzją Konstantyna Wielkiego miasto nazwane przez Cesarza 
Konstantynopolem (dawne Bizancjum) stało się stolicą Imperium. Tymczasem Kościół i 
papiestwo budowały swą stale wzmacnianą pozycję społeczno-polityczną. Doniosłą rolę dla 
utrwalania ideowych założeń i zasad funkcjonowania chrześcijaństwa odegrały kolejno po 
sobie następujące wielkie sobory powszechne, w ramach których ustalono fundamentalne dla 
religii dogmaty wiary. Były to sobory: Nicejski, 325; Konstantynopolitański, 381; Efeski, 431; 
Chalcedoński, 451.Tradycja soborów, tj. zgromadzeń biskupów z całego świata, obradujących 
pod przewodnictwem papieża, do dziś pozostaje istotnym w Kościele Katolickim elementem 
czuwania nad sprawami wiary, organizacji i dyscypliny kościelnej, a także wprowadzania 
niezbędnych reform idących z duchem  nowych czasów.  
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Ostatecznie więc triumf chrześcijaństwa splatał się z narastającym kryzysem 

politycznym Cesarstwa, początkami swymi sięgającym już III wieku. Coraz częściej równolegle 
działało dwóch, a nawet czterech cesarzy. Równocześnie pozycja polityczna samego 
Bizancjum (Konstantynopola) umacniała się. W roku 395, po śmierci cesarza Teodozjusza 
Wielkiego, nastąpił trwały rozpad Imperium na państwo zachodnie (łacińskie) oraz państwo 
wschodnie (greckojęzyczne), które przetrwało do 1453 roku. Od momentu podziału, jednolite 
dotąd Imperium rządzone było przez dwóch niezależnych, współpracujących jednak władców. 
Wkrótce po tym podziale, w roku 402 stolicą Cesarstwa Zachodniego ustanowiono Rawennę, 
która tę prestiżową rolę pełniła do ostatecznego upadku Cesarstwa Zachodniego, tj. do roku 
476, gdy cesarz Romulus Augustulus obalony został przez germańskiego wodza Odoakra. 
Pozostała miastem stołecznym także w Królestwie Ostrogotów, do pierwszych dekad VI wieku. 
Wchłonięta przez Bizancjum w 540 roku, utrzymywała rangę ważnego ośrodka sztuki 
chrześcijańskiej, a także aż do VIII wieku, funkcję siedziby (stolicy) bizantyńskiego naczelnika 
prowincji Italii. 

Ryc. 294, 295, 296, 297. Rawenna i Konstantynopol w strukturze terytorialnej Cesarstwa Rzymskiego 
(Zachodniego i Wschodniego). Od lewej: lokalizacja Rawenny w terytorium Italii współczesnej; region Emilia-

Romagna ze stolicą w Rawennie; podział Imperium Rzymskiego na Cesarstwo Zachodnie i Cesarstwo 
Wschodnie; terytorium Cesarstwa Bizantyńskiego w okresie szczytowego zasięgu w 1025 roku. Mapy 

skopiowane z INTERNETU   
 

WCZESNO CHRZEŚCIJAŃSKIE ZABYTKI RAWENNY 
(rzymsko-bizantyńskie i zapowiadające architekturę przed karolińską) 

 
 Rawenna, początkowo (ok. VI w. przed Chr.) zamieszkiwana prawdopodobnie przez 
Umbrów, położona jest w regionie Emilia-Romagna (północno-wschodnia Italia), w dolnej 
części Równiny Padańskiej, w pobliżu Adriatyku. Jako ośrodek miejski rozwijała się już w 
okresie etruskim (V w. przed Chr.), choć jej początki nie zostały do końca wyjaśnione. Pod 
wpływami rzymskimi znalazła się już w III w. przed Chr. Po pełnym wejściu w obszar 
Cesarstwa Rzymskiego, od końca II wieku rozwijała się jako miasto portowe (wojskowe i 
handlowe). Po wspomnianym już okresie stołecznym (V – VIII wiek), funkcjonowała prężnie 
także w epoce Karolińskiej (od VIII wieku) oraz w kolejnych okresach średniowiecza i 
nowożytności, pozostając pod zmieniającymi się wpływami politycznymi. Współcześnie 
rozwija się ze znacznym udziałem przemysłu, jako miasto liczące  blisko 170 tys. 
mieszkańców. 

Ryc. 298, 299, 300, 301, 302. Rawenna w ikonografii i kartografii historycznej. Od lewej: domniemany kształt 
osady etruskiej (współczesna próba rekonstrukcji); plan portu w Rawennie w XVI wieku; rozplanowanie miasta  
w XVII w.; panorama Rawenny, ikonografia z 1778-80; plan miasta w 1781 roku. Ryc. 299 – 302 to archiwalia 

przechowywane w zbiorach historycznych w Rawennie. Ryciny skopiowane z INTERNETU 
 

Rawenna, chyba dziś nieco zapomniana i niedoceniana, w okresie pełnienia swych 
funkcji stołecznych stała się ośrodkiem artystycznym o doniosłym znaczeniu dla utrwalania 
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rzymskich dokonań w zakresie wczesno chrześcijańskiej architektury sakralnej. Zyskała też 
rangę centrum dalszego jej znakomitego rozwoju i ustalania kolejnych, oryginalnych modeli 
świątyń chrześcijańskich, w tym bazylik i kościołów na planach centralnych, a także 
perfekcyjnego zdobnictwa architektonicznego, szczególnie mozaik. Pojawił się tu swoisty 
fenomen kulturowy, porównywalny chyba z rangą Jerozolimy pozostającej (jak już 
akcentowano w rozdz. IV.3, s. 108 nn)  zwornikiem trzech kontynentów: Afryki, Azji i Europy. 
W politycznych realiach epoki swego rozkwitu, Rawenna ulokowana w centrum trzech 
odmiennych sił politycznych: Cesarstwa Zachodniego, Cesarstwa Wschodniego i 
krystalizujących się państwowości ludów europejskich, kulturowo stworzyła klamrę spinająca 
w jedno tradycje artystyczne: 1. rzymskie, 2. bizantyńskie, 3. i autonomicznych, 
średniowiecznych już państw, formujących się na europejskich (zachodnich) terytoriach 
Imperium Rzymskiego. Te ostatnie coraz częściej wplatały w obiekty architektoniczne 
wznoszone wedle wzorców rzymskich, swoje oryginalne, pradawne plemienne tradycje 
artystyczne, budując zręby wielości kultur europejskich. A w różnorodności tej dominował 
motyw wspólny: religii chrześcijańskiej, za sprawą której osiągnięcia hellenistyczno-rzymskie 
stopniowo rozprzestrzeniały się również na te terytoria Europy Środkowej i Wschodniej, które 
nigdy nie objęte politycznymi wpływami Cesarstwa Rzymskiego.   

Decyzją Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, w 1996 roku zespół „zabytków 
wczesno chrześcijańskich w Rawennie”, jako posiadających wybitne, uniwersalne wartości 
kulturowe, wprowadzono na „Listę Światową”. Wpisem zbiorowym objęto mistrzowskie 
budowle sakralne wzniesione głównie w okresie od V do VI wieku, w tym: Mauzoleum Galii 
Placydii; Baptysterium Ortodoksów; Bazylikę Sant’Apollinare Nuovo; Baptysterium Arian; 
kaplicę Pałacu Arcybiskupiego (oratorio Sant’Andrea); Mauzoleum Teodoryka; kościół San 
Vitale; Bazylikę Sant’Apollinare in Classe. 

Ryc. 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310. Wczesno chrześcijańskie budowle w Rawennie, wpisane na Listę  
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od lewej: Mauzoleum Galii Placydii; Baptysterium Ortodoksów; Bazylika  
Sant’Apollinare Nuovo; Baptysterium Arian; kaplica Pałacu Arcybiskupiego; Mauzoleum Teodoryka; kościół  

San Vitale; Bazylika Sant’Apollinare in Classe. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wedle poglądów Wilfrieda Kocha (Style w architekturze…, 1996, s. 44) w architekturze 

Rawenny, z jej stołecznego okresu, tj. od V do VIII wieku rysują się trzy fazy: 1. architektury 
pozostającej pod bezpośrednimi wpływami zachodnio rzymskimi (402 – 455); 2. fundacji 
germańsko-ostrogockich (476 – 540); 3. dominacji bizantyńskiej (450 -751). W takim ujęciu 
typologicznym, obiekty tworzące serię chrześcijańskich budowli sakralnych wciągniętych na 
„Listę Światową” powstawały głównie w fazie drugiej i trzeciej. Wyrastając z doświadczeń 
rzymskich, w splocie z estetyką bizantyńską zmierzały do stylistyki oryginalnej, nowatorskiej i 
do kształtowania zaskakujących efektów artystycznych. 

Ryc. 311, 312, 313, 314, 315. Plany starochrześcijańskich budowli centralnych w Rawennie. Od lewej: 
Mauzoleum Galii Placydii,1 poł. V w.; bazylika San Vitale, 1 poł. VI w.; Baptysterium Ortodoksów, 1 poł. V w.; 

Mauzoleum Teodoryka, VI w.; Baptysterium Arian, VI w. Plany skopiowane z INTERNETU 
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Szkicując zbiorczo cechy kompozycji architektonicznej ośmiu obiektów z „Listy 
Światowej” i sporej jeszcze grupy innych budowli sakralnych omawianego okresu w Rawennie, 
w pierwszej kolejności  należy podkreślić wielką popularność przyjmowania ich centralnego 
rozplanowania (plany okręgu i wieloboków umiarowych), okazjonalnie występującego już w 
formach perfekcyjnych, nieco wcześniej w samym Rzymie i na innych terenach dzisiejszej 
Italii. Od VI wieku centralny typ świątyń rozpowszechniany był z wielkim powodzeniem w kręgu 
rzymskiej kultury bizantyńskiej, tj. w Cesarstwie Wschodnim, promieniując na regiony 
sąsiednie (por. rozdz. VIII.6). Obok planu w kształcie okręgu stosowano motywy krzyża 
równoramiennego, kwadratu, trójliścia, ośmioboku, wzbogacane apsydami.  Wedle takich 
założeń formalnych wznoszono kościoły, bazyliki, martyria i baptysteria, a także mauzolea. 

Ryc. 316, 317, 318, 319, 320. Przykłady starochrześcijańskich budowli centralnych z terenów Cesarstwa  
Zachodniego i Cesarstwa Wschodniego. Od lewej: kościół San Lorenzo Maggiore w Mediolanie,  

2 poł. IV – pocz. V w.; Baptysterium na Lateranie w Rzymie, IV (V) w.; Mauzoleum Santa Costanza w Rzymie,  
poł. IV w.; kościół San Stefano Rotondo w Rzymie (rekonstrukcja), V w.; kościół św. Sergiusza i Bakchusa  

w Konstantynopolu, 1 poł. VI wieku. Plany skopiowane z INTERNETU 
 

Centralny układ (rzut poziomy) wymuszał krycie całej budowli lub przynajmniej jej 
środkowej części (w planach bardziej rozbudowanych) kopułami, które stały się 
charakterystycznym wyróżnikiem obiektów sakralnych Rawenny. Zgodnie z wypracowanymi 
w architekturze rzymskiej zasadami, czasze kopuł wspierano na tamburze (bębnie). Często 
czasza przykrywana była dodatkowo dachem, co powodowało, że w sylwecie zewnętrznej była 
słabo widoczna. Jej pełne, zewnętrzne eksponowanie wystąpiło we wspomnianych przed 
chwilą budowlach kultury bizantyńskiej. 

Ryc. 321, 322, 323, 324. Przekroje świątyń wczesno chrześcijańskich z kopułami na tamburze. Od lewej: 
Mauzoleum Santa Costanza w Rzymie (poł. IV w.); kościół św. Sergiusza i Bakchusa (wg J. Pijoan) w 

Konstantynopolu (Bizancjum), 1 poł. VI w.; bazylika San Vitale w Rawennie (1 poł. VI w.); Mauzoleum Teodoryka 
w Rawennie (VI w.). Rysunki skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 325, 326, 327, 328, 329. Dekoracyjne wnętrza wczesno chrześcijańskich budowli Rawenny. Od lewej: widok 
na empory i tambur kopuły w bazylice San Vitale (dwie fotografie); czasza kopuły z fragmentem tamburu  
w Baptysterium Ortodoksów (Battistero Neoniano); półkopuła apsydy z pół tamburem kościoła św. Jana 

Ewangelisty (1 poł. V w.). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Wewnętrzne powłoki kopuł zdobiono kolorowymi mozaikami, a w tamburach 
formowano szeregi okien wpuszczających światło do wnętrz budowli. Nawy centralne dzielono 
zazwyczaj na dwie kondygnacje, wzbogacane emporami ze smukłymi kolumienkami. 
Uzyskiwano światłocieniowe efekty lekkości konstrukcji i nadzwyczajnej gry barw dekoracji 
mozaikowych rozświetlonych szeroko stosowanymi złoceniami. Ta para malarska technika 
zdobnictwa architektonicznego, stosowana już w antycznej Grecji i w Rzymie (w pałacach, 
katakumbach i bazylikach wczesno chrześcijańskich), na szeroką skalę wprowadzona została 
do świątyń Rawenny. W ciągu V i VI wieku rozkwitła tu do rozmiarów dotąd niespotykanych, 
uzyskując  niezrównane mistrzostwo artystyczne. Pokrywając wnętrza budowli scenami 
narracyjnymi, portretowymi i symbolicznymi otrzymywano iluzję irracjonalności, wznoszenia 
się ku niebu i piękna gry barwnych kamyków, tworzących zamierzone sceny tematyczne. Te 
zapowiadały średniowieczny nurt narracji dydaktycznej nazywany biblia pauperum. 
Współcześnie Rawenna w pierwszym rzędzie znana jest właśnie z nagromadzenia mozaik, 
przesuwających swą estetyką architekturę tego okresu i miejsca ku tendencjom bizantyńskim.  

Ryc. 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337. Mozaiki świątyń Rawenny. U góry (i trzecie zdjęcie  na dole): 
przykłady fragmentów mozaik z San Vitale; na dole: z Sant’Apollinare Nuovo. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 

Ryc. 338, 339, 340, 341. Przykłady mozaik z kaplicy Pałacu Arcybiskupów (oratorio Sant’Andrea) w Rawennie. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Zestawienie zdjęć zamieszczonych na stronach 327 - 330, a zwłaszcza porównanie 

rycin 303 - 310 i 342 – 346 z rycinami 325 - 329 i 330 - 341 pozwala zaobserwować cechę 
główną prezentowanych obiektów polegającą na dobitnym i maksymalnym, estetycznym 
skontrastowaniu wyglądu zewnętrznego z klimatem wnętrz, podobnie zresztą jak stało się w 
słynnej „Hagia Sophia” w Konstantynopolu (por. rozdz. VIII.6). Przepych bizantyński we 
wnętrzach zderzano z surowością brył i oszczędnym detalem w elewacjach zapowiadających 
przed karolińską (i przed romańską) architekturę europejską. Zdaniem autorki podręcznika, 
wczesno chrześcijańskie budowli Rawenny bardziej przemawiają do nas krystalizującymi się 
tutaj formami stosowanymi później w stylu romańskim niż kontynuacją form czysto rzymskich. 
Odnaleźć w nich można także delikatne zapowiedzi gotyku, zwłaszcza w zakresie 
powszechnego stosowania cegły i wprowadzania przypór, i lizen wzmacniających stabilność 
ścian. Wielu badaczy, zapewne z racji masowego występowania we wnętrzach dekoracji 
mozaikowych, a także dość powszechnie stosowanego modelu budowli centralnych krytych 
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kopułami, obiekty Rawenny klasyfikuje jako przykłady architektury wczesno bizantyńskiej. 
Sporadycznie uznawana jest za przed romańską (por.: Historia sztuki, t. 4, 2010, s. 13 nn). 

Ryc. 342, 343, 344, 345, 346. Wczesno chrześcijańska (przed karolińska, zapowiadająca romanizm) architektura 
Rawenny. Od lewej: bazylika św. Jana Ewangelisty (1 poł. V w.); bazylika San Vitale; bazylika Sant’Apollinare in 

Classe; Mauzoleum Galii Placydii; Baptysterium Arian. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 Prezentując chrześcijańskie budowle Rawenny, trzeba powiedzieć, że w całej grupie 
wpisanej na Lisę Światową UNESCO szczególnie intersująco przedstawia się bazylika San 
Vitale (por. ryc. 312). Odznacza się ona perfekcyjnym i wyrafinowanym rozplanowaniem. Jest 
także proporcjonalna i zgrabna w układzie lekko rozczłonkowanych brył, z 
charakterystycznymi przyporami i lizenami, z sugestywnym, pełnym wdzięku, lekkości i finezji 
detalem, z fascynującą grą światła wpadającego do wnętrza z okien tamburu podtrzymującego 
centralnie ustawioną kopułę.   

Ryc. 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354. Bazylika San Vitale w Rawennie. Od lewej u góry: bryła kompleksu 
„z lotu ptaka”; wnętrze części centralnej, pod kopułą; fragment wnętrza z emporami; fragment dekoracji 

mozaikowej. Od lewej na dole: widok ogólny budowli; schemat ukształtowania bryły; rzut poziomy (plan budowli); 
fragment wnętrza z widokiem na kopułę. Fotografie i rysunki skopiowane z INTERNETU   

 
Dodajmy także, iż w Rawennie powstawały również świątynie inspirowane fundacjami 

konstantyńskimi, tak jak miało to miejsce w obu Bazylikach Sant’Apollinare (Nuovo i Classe), 
oraz w oratorium św. Andrzeja przy Pałacu Arcybiskupim (plan krzyża, sklepienia kolebkowe). 
Planistycznie ukształtowane wedle modelu rzymskiego (podłużnego), w formowaniu elewacji i 
bogatej, mozaikowej dekoracji wnętrz realizowały opisane już cechy centralnych świątyń 
Rawenny. 
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Ryc. 355, 356, 357, 358, 359. Bazyliki na planach podłużnych w Rawennie. Od lewej: Sant’Apollinare Nuovo,  
plan i przekrój; Sant’Apollinare in Classe, plan, przekrój, bryła. Rysunki skopiowane z INTERNETU 

 
WCZESNO CHRZEŚCIJAŃSKA ARCHITEKTURA SALONIK 

(północna Grecja, region Macedonii) 
 

Znaczącą rolę w kształtowaniu form architektury wczesno chrześcijańskiej 
(paleochrześcijańskiej) splecionej z nurtami bizantyńskimi, potwierdzoną wpisem na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, odegrały Saloniki (Thessaloniki, Salonicco). Rozwijające 
się od 316 roku przed Chr. jako wiodące w  rejonie Macedonii miasto portowe, położone nad 
Morzem Egejskim, już od II wieku przed Chr. pozostawały w zależności od rozszerzającego 
swe wpływy państwa rzymskiego. W ramach politycznych działań cesarza Dioklecjana, w  
końcu III w. uzyskały rangę jednej z czterech stolic Cesarstwa. Swą pozycję militarną w 
regionie ugruntowały, gdy cesarz Galeriusz (panujący na przełomie III/IV w.) w końcu III w. 
odniósł zwycięstwo nad napierającymi na terytoria rzymskie Persami. W wyniku przemian 
politycznych Imperium Rzymskiego, Saloniki znalazły się w obszarze Cesarstwa 
Wschodniego, z kulturowymi wpływami bizantyńskimi nasilającymi się od VI wieku. W ciągu 
VI – VII w. wielokrotnie atakowane były przez Słowian, Gotów i Awarów. Okresowo pod 
panowaniem weneckim, w XV w. zdobyte przez Turków, pod ich rządami w ramach Imperium 
Osmańskiego pozostawały do 1912 roku, kiedy weszły w skład państwa greckiego. 

Ryc. 360, 361, 362, 363, 364. Architektura rzymska w Salonikach (Grecja,  Macedonia). Od lewej: położenie 
geograficzne Salonik; Mauzoleum (rotunda) Galeriusza z pocz. IV w., (dwa zdjęcia), zamienione na późniejszy 

kościół św. Jerzego; Łuk Triumfalny Galeriusza (widok ogólny i detal rzeźbiarski), koniec III w. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
Miasto należy do pierwszych ośrodków osadniczych, w których od poł. I wieku 

rozprzestrzeniała się  religia chrześcijaństwa, głównie za sprawą misyjnej działalności św. 
Pawła z Tarsu (Listy do Tesaloniczan); (por. s. 306). Tu rozpoczęła swą działalność jedna z 
najstarszych „gmin” wyznawców Chrystusa, od początku IV wieku wspierana przez samego 
cesarza Galeriusza, wcześniej zwalczającego  tę nową religię. Wkrótce też, być może już w III 
w., a zwłaszcza od pocz. V wieku, zaczęto wznosić tu najstarsze świątynie chrześcijańskie 
regionu, zaliczane zazwyczaj do nurtu architektury bizantyńskiej. Wśród nich szczególne 
znaczenie zyskał kościół św. Demetriusza (Dymitra), powstały w V wieku, a w kolejnych 
stuleciach (do VII w.) przebudowywany. Inne znaczące obiekty to: kościół Acheiropoietos (V 
w.), Hosios Dawid (V-VI w.), Hagia Sophia (VIII w., na miejscu świątyni z III w.). Wymienione 
tu przykłady wczesnej, sakralnej architektury chrześcijańskiej Salonik stanowiły inspirację dla 
budowli późniejszych, powstających aż do XIII – XIV w. (a nawet do XV w.). Ze względu na 
wyraźnie rysującą się w nich ciągłość form artystycznych, stopniowo wzbogacanych o wątki 
bizantyńskie, traktowane są jako jednolita grupa, w skład której wchodzą także kościoły: 
Chalkeon (XI w.), św. Pantalejmona (XII w.), Proroka Eliasza (XIII w.), św. Katarzyny (XIII w.), 
Św. Mikołaja (XIII-XIV w.), Apostołów (XIV w.) oraz monaster (klasztor) Wlatadon (XIV w.). 
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Ryc. 365, 366, 367, 368. Bizantyńska architektura chrześcijańska Salonik z okresu XI – XIV w. od lewej: kościół 
Panagia Chalkeon (XI w.); kościół św. Mikołaja (XIII – XIV w.); monaster Wlatadon (XIV w.); kościół Proroka  

Eliasza (XIII w.). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W zbiorczym ujęciu stwierdzić można, że wczesne formy architektury chrześcijańskiej 

w Salonikach wprost wyrastały z doświadczeń rzymskich. Porównanie pochodzących z ok. 
300 roku: Łuku Triumfalnego i Mauzoleum Galeriusza, zamienionego w V w. na kościół św. 
Jerzego - z kościołem  Acheiropoietos (V w.), Monasterem Latomou (V w.), czy z bryłą Hagia 
Sophia (VIII w.), oraz z budowlami późniejszymi - wyraźnie wskazuje na znaczną zbieżność 
ich kompozycji architektonicznej. We wszystkich wymienionych przykładach rysuje się 
proporcjonalna kubiczność i zwartość brył cząstkowych, przy równoczesnym logicznym 
rozczłonkowaniu wynikającym ze względów funkcjonalnych. W wyglądzie zewnętrznym 
dominuje masywność i surowość. Potężne ściany stanowiące ważny element konstrukcyjny, 
kształtowane z drobnych bloków kamiennych przeplatanych motywami ceglanymi lub w 
budowlach późniejszych w całości z cegły, decydują o barwach i fakturze lica ścian. Arkadowo 
uformowane, niewielkie otwory okienne wieńczone są ceglanymi łękami, z 
charakterystycznymi archiwoltami wydobytymi klinowym ułożeniem cegieł z eksponowaniem 
ich podłużnych, węższych ścianek. Wewnątrz, zgodnie z modelem bazylikowym, nawy 
dzielone są rzędami kolumn, przyjmujących na siebie funkcję elementów nośnych. Nawa 
główna nie posiada stropu lub sklepienia lecz zwieńczona jest otwartą, drewnianą więźbą 
dachową. Wewnątrz (i na zewnątrz) atrakcyjne wzbogacenie stanowią apsydki kryte 
półkopułami (sklepieniami konchowymi). W czaszach kopuł centralnych umieszczane są 
dekoracje mozaikowe, na ścianach freski o tematyce religijnej. 

Ryc. 369, 370, 371, 372, 373. Detale wnętrz kościołów starochrześcijańskich w Salonikach. Od lewej: sklepienia 
konchowe w kościele św. Jerzego; dekoracja rzeźbiarska głowic kolumn w Hagia Sophia; mozaika czaszy kopuły 

w Hagia Sophia; fresk naścienny w kościele Acheiropoietos. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W ramach wczesno chrześcijańskich świątyń wznoszonych w Salonikach w okresie od 

(III w.) V – VIII wieku i w następnych stuleciach średniowiecza ukształtowała się wyrazista, 
łatwo rozpoznawalna stylistyka architektoniczna. Budowle te stanowią wypadkową powiązania 
w jednym dziele tradycji: 1. rzymskiej, lokalnej architektury III wieku; 2. modelu rzymskich 
bazylik paleochrześcijańskich; 3. pobrzmiewających doświadczeń antycznej (hellenistycznej) 
Grecji; 4. ze spektakularnymi osiągnięciami rozkwitającej kultury bizantyńskiej i świątyń 
Konstantynopola. W tych oryginalnych w swym wyrazie estetycznym budowlach Salonik 
pojawiły się pewne charakterystyczne elementy właściwe późniejszej europejskiej 
architekturze romańskiej. Wśród cech przed romańskich i wprost już romanizmu znalazły się 
szeroko stosowane: biforia, triforia, quadriforia, rzędy okien arkadowych z rytmem niewysokich 
a smukłych kolumienek, łęki, lizeny, wimpergi, blendy arkadowe, eliptyczne tympanony, 
narożniki budowli wzmacniane starannie obrabianymi blokami kamiennymi, a we wnętrzach 
sklepienia konchowe, empory, kopuły. 
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Ryc. 374, 375, 376, 377. Wczesno chrześcijańska architektura Salonik Od lewej: kościół  Acheiropoietos  
(3 ilustracje), dwa współczesne widoki elewacji i rozplanowanie świątyni. Z prawej Monaster Latomou (Osios 

David), V – VI wiek i XII - XIV wiek. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Z tych wczesnych koncepcji greckiego chrześcijaństwa splecionych z doświadczeniami 

bizantyńskimi wyrastały kierunki formalnego definiowania zasad kompozycyjnych cerkwi 
prawosławnej (i grekokatolickiej) rozwiniętego średniowiecza i epok następnych, w tym 
renesansu, baroku, klasycyzmu i historyzmu, a nawet modernizmu. Stopniowo utrwalały się 
modele budowli sakralnych grekokatolików i prawosławia, rozprzestrzeniające się od XI wieku 
na terytoriach greckich i w całym Imperium Bizantyńskim oraz szerzej w regionach wschodniej 
Europy, (rozwinięcie problematyki w rozdz. VIII.6. i rozdz. IX.5.), a w nowożytności, zwłaszcza 
na terenach Imperium Rosji, gdzie  osiągały formy szczególnie bogatej ozdobności. 

Ryc. 378, 379, 380, 381. Nurt bizantyńskich świątyń chrześcijańskich (cerkwi i monasterów) z okresu XI – XIV 
wieku w Salonikach wywodzący swe formy z architektury paleochrześcijańskiej. Od lewej: kościół Panagia 

Chalkeon (XI w.); kościół św. Mikołaja (XIII – XIV w.); Monaster Wlatadon (XIV w.); kościół Agios Panteleimon  
(XII w.), ikonografia historyczna z pocz. XX w. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 Wśród wszystkich wymienionych już budowli, najważniejszą świątynią Salonik 
pozostaje bazylika św. Dymitra (Dimitriosa), patrona miasta. Wzniesiona w V wieku jako 
trójnawowa z narteksem i apsydą usytuowaną na przeciwległym krańcu nawy głównej, 
rozbudowana została w VII wieku. Uzyskała wtedy kształt bazylikowy (o długości  ponad 43 
m), pięcionawowy z transeptem. W kamiennej fasadzie obustronnie ujętej wieżami 
zastosowano trójkondygnacyjny podział horyzontalny. Surowy fronton budowli ożywiają 
biforia, triforia i ciąg okien wieloarkadowych w pasie górnym, z ceglanymi archiwoltami. 
Wnętrze urządzono w duchu bazylik rzymskich: z monumentalnymi kolumnadami (i filarami) 
nawy głównej i obustronnymi emporami, z otwartą drewnianą więźbą dachową.  

Ryc. 382, 383, 384, 385. Bazylika św. Dymitra (Dimitriosa) w Salonikach. Od lewej: fasada; wnętrze nawy 
głównej; plan bazyliki pięcionawowej (VII wiek); przekrój podłużny i plan bazyliki trójnawowej (V wiek). Fotografie  

i rysunki skopiowane z INTERNETU 
 
Największe zainteresowanie wzbudza jednak Hagia Sophia (Agia Sofia), w obecnej 

postaci pochodząca z pocz. VIII wieku. Centralną część budowli ukształtowano na planie 
krzyża równoramiennego pełniącego rolę nawy głównej. Trójstronne „obejście”, po obu 
stronach osi głównej tworzy namiastkę naw bocznych, a od czoła przybrało postać narteksu. 
Na zamknięciu osi głównej ukształtowano okazałą apsydę dekorowaną mozaikami, 
obustronnie ujętą apsydami mniejszymi, zamykającymi skrzydła „obejścia”. Zewnętrzny narys 
rozplanowania pomieścił się w wymiarach 35 x 45 m. Prosta fasada, siedmioosiowa, z 
dwudzielnym układem horyzontalnym, pośrodku zaznaczona została portalem wejścia 
głównego, ujętym kolumienkami podtrzymującymi schodkowany łęk, nad nim ukształtowano 
ceglaną archiwoltę. W pasie górnym umieszczono szereg prostych okienek doświetlających 
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nawę główną. Całość budowli, surowa w swym wyrazie estetycznym, nawiązuje do tendencji 
architektury rzymskiej i wczesno chrześcijańskiej Salonik z okresu IV – V wieku. Zwieńczeniem 
kubatury stała się centralnie usytuowana kopuła o rozpiętości 10 m, wewnątrz zdobiona 
wspaniałą mozaiką z wyobrażeniami Chrystusa, Maryi, Apostołów i aniołów (scena 
Wniebowstąpienia). Jej czaszę podtrzymuje tambur z szeregiem prostych okien. Od XVI w. 
świątynię użytkowano jako meczet, a w 1912 roku ponownie stała się miejscem kultu 
chrześcijańskiego (prawosławnego). 

Ryc. 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395. Bazylika Hagia Sophia (Agia Sofia) w Salonikach. Od 
lewej u góry: fasada; portal wejścia głównego; bryła w widoku zewnętrznym od strony apsyd; widok zewnętrzny 
na kopułę; całość budowli w kontekście współczesnej zabudowy miasta. Od lewej na dole: elewacja od strony 
apsyd; przykład dekoracji mozaikowej; układ planistyczno-konstrukcyjny budowli; plan budowli (rzut poziomy); 

widok ogólny (ikonografia z pocz. XX w.). Fotografie i rysunki skopiowane z INTERNETU 
 

RZEŹBA WCZESNO CHRZEŚCIJAŃSKA 
(sarkofagi i ich płaskorzeźba) 

 
W ramach artystycznej aktywności związanej z ze stopniową, zapoczątkowaną w IV 

wieku dominacją w Imperium Rzymskim religii chrześcijańskiej, obok rozkwitu architektury 
sakralnej oraz zdobnictwa mozaikowego i w mniejszym zakresie także malarstwa ściennego, 
dość intensywnie rozprzestrzeniała się również twórczość rzeźbiarska.  Ta ostatnia związała 
się głównie z finezyjnymi reliefami umieszczanymi na licznie budowanych grobowcach - 
sarkofagach. Ten typ obiektów sepulkralnych, w kształcie ozdobnej skrzyni (trumny) znany 
był już w kulturach starożytnych, m.in. Egiptu, Grecji, Etrusków, Rzymu. Dzieła takie 
wykonywane  były w metalu, drewnie, glinie, najczęściej jednak w kamieniu. Przejęte przez 
wczesne chrześcijaństwo, z powodzeniem stosowane były w romanizmie europejskim i we 
wszystkich następnych stylach historycznych. Tradycyjnie umieszczane we wnętrzach 
świątyń, od końca XVIII wieku i w XIX wieku często ustawiane były w rezydencjonalnych 
ogrodach (parkach) krajobrazowych jako swoisty rodzaj architektury i rzeźby ogrodowej, 
pomnika ku czci znamienitych przedstawicieli rodów właścicieli posiadłości. Sarkofagi 
paleochrześcijańskie powstawały głównie w okresie III – V (VI). Wiele tej kategorii oryginalnych 
obiektów z epoki przechowywanych jest w rozmaitych muzeach archeologicznych i muzeach 
sztuki, działających na terenach Italii i innych krajów europejskich. Często napotykamy 
eksponaty o niepewnym datowaniu i pochodzeniu, wymagające dalszych prac studialnych. 

Ryc. 396, 397. Od lewej: Płaskorzeźby sarkofagów z IV wieku. Z lewej: sarkofag  z San Justo de la Vega, 305 – 
312,  Państwowe Muzeum Archeologiczne, Madryt (Hiszpania). Z prawej: sarkofag z  ok. 350, 

paleochrześcijański, Museo Pio Cristiano, Watykan. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Mówiąc najogólniej, w sarkofagach chrześcijańskich kontynuowano rzymskie tradycje 
artystyczne i techniki wykonywania płaskorzeźb, a także sposoby rozmieszczania elementów 
dekoracyjnych. W zakresie narracyjnym, tematy klasyczne  przekształcano w symbole i sceny 
figuralne odpowiadające treściom nowej religii. Całość grobowca zyskiwała zazwyczaj kształt 
wolno stojącej skrzyni zdobionej z czterech stron lub dostawianej do ścian, wtedy z dekoracją 
rzeźbiarską wprowadzaną od frontu. Obiekty tego typu wykonywano zarówno na terytoriach 
całego Cesarstwa Zachodniego jak i Wschodniego. 

Ryc. 398, 399, 400, 401. Sarkofagi po konstantyńskie (koniec IV w.). Od lewej: sarkofag Juniusa Bassusa 
Museo Pio Cristiano, Watykan (widok całości i dwa detale); fragment płaskorzeźby sarkofagu z kościoła San 

Giovanni in Valle w Weronie.  Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W ramach bardziej szczegółowych analiz charakteru reliefów i ich tematyki wyodrębnia 

się: 1. sarkofagi z końca II w. i III w., zdobione sinusoidalnymi motywami dekoracyjnymi; 2. z 
III wieku, z pierwszymi przedstawieniami figuralnymi w splocie motywów chrześcijańskich z 
bukolicznymi, z symbolicznymi tematami życia duchowego (Orantka, Dobry Pasterz) i 
wybranymi scenami Starego i Nowego Testamentu; 3. sarkofagi wykonywane od IV w., z 
rozbudowanymi biblijnymi scenami narracyjnymi, epizodami z życia Chrystusa i wizerunkami 
Apostołów. Przedstawienia figuralne układano w ciągi fryzów pojedynczych lub kształtowano 
je jako dwufryzowe, a poszczególne „kadry” tematyczne dzielono kolumienkami. W niektórych 
przypadkach pośrodku fryzu umieszczano medalion z podobizną zmarłego. 

 

Ryc. 402, 403, 404, 405. Fryzy sarkofagów starochrześcijańskich. Od lewej u góry: sarkofag Traditio Legis, 
Museo Pio Cristiano, Watykan; fryz sarkofagu przechowywanego w Muzeum w Kordobie (Hiszpania). Od lewej na 

dole: sarkofag z Muzeum w Luwrze ze scenami Starego Testamentu, IV w.; sarkofag ze scenami Nowego 
Testamentu z katedry w Tarragona (Hiszpania), IV w. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 
W okresie od V do VII wieku oraz częściej pojawiały się także przykłady innych 

typologicznych kategorii twórczych, w tym sztuki użytkowej, które nie będą w podręczniku 
bliżej prezentowane. Były to m.in. naczynia liturgiczne, drobne wyposażenie kościołów 
(kamienne ambony, trony biskupie), miniatury w rękopisach książkowych (np. 
ewangeliarzach), tkanina artystyczna o tematyce religijnej, meblarstwo, złotnictwo. Wszystkie 
te dzieła tworzyły podstawy dla dalszego rozkwitu tych „sztuk mniejszych” w kolejnych 
epokach kulturowych średniowiecza i nowożytności. 
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6. Sztuka bizantyńska (Wschodnie Cesarstwo Rzymskie) 
 
Decyzja Konstantyna Wielkiego z 330 roku o przeniesieniu stolicy Cesarstwa do 

Bizancjum, nazwanego wtedy Konstantynopolem, rozpoczęła proces osłabiania wiodącej 
kulturowo roli Rzymu na rzecz nowego ośrodka władzy (por. uwagi rozdz. VIII.5, s. 325 n). 
Rozpad Cesarstwa Zachodniego (395) i podniesienie Rawenny do rangi miasta stołecznego 
(402) ostatecznie utrwaliły przesunięcie centrum kultury rzymskiej do Cesarstwa Wschodniego 
(Bizancjum) tworząc dogodne warunki dla wspaniałego rozkwitu nurtu sztuki nazywanej 
bizantyńską (bizantyjską). A samo Imperium Bizantyńskie w czasach jego potęgi pod 
panowaniem cesarza Justyniana (527 – 565) zasięgiem terytorialnym objęło znaczne obszary 
wcześniejszego Cesarstwa Zachodniego (dzisiejsza Italia, Afryka Północna fragmenty 
Hiszpanii). Stąd zresztą wczesno chrześcijańską architekturę Rawenny często zalicza się (jak 
już wspominano w rozdz. VIII.5) do sztuki bizantyńskiej.  

Ryc. 406. Świat wczesno chrześcijański i bizantyński (Imperium Bizantyńskie) w czasach cesarza Justyniana I 
(527 – 565). Odcieniem jasno-szarym oznaczono ważniejsze centra chrześcijańskie. Mapa, [z:]  W. Koch, Style w 

architekturze…, Warszawa 1996, s. 52 n 
 
 

SZTUKA BIZANTYŃSKA 
(charakterystyka ogólna) 

 
Mianem tym określana jest sztuka chrześcijańska ukształtowana w ramach 

Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego, mająca swój główny ośrodek artystyczny w 
Konstantynopolu (dawne Bizancjum), nazywanym czasem „Nowym Rzymem”. 
Zapoczątkowana wraz z powstaniem stołecznego Konstantynopola (330), rozwijała się w 
całym okresie trwania  Cesarstwa Wschodniego, tj. do poł. XV wieku. Uzyskała wyraziście 
oryginalne formy, bazując jednak na mocno złożonych tradycjach Azji Mniejszej i Bliskiego 
Wschodu. Wedle poglądów Lecha Kalinowskiego (Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 
2007, s. 46 n, hasło: bizantyńska sztuka) nawiązywała do hellenistycznych nurtów 
małoazjatyckich oraz syryjskich i aleksandryjskich, stanowiąc przedłużenie greckiej sztuki 
starożytnej. Korzystała też, w pewnym zakresie, z doświadczeń architektury rzymskiej I – III 
(IV) wieku. W ciągu IV-V wieku, w ramach utrwalającego się politycznego znaczenia 
Konstantynopola, przy równoczesnym trwaniu jeszcze Cesarstwa Zachodniego, utrzymywała 
charakter przejściowy, związany z dokonaniami rzymskiej sztuki starochrześcijańskiej.   
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Właściwy początek sztuki nazywanej wczesno bizantyńską i jej rozkwit (faza 1) 
wiązany jest z panowaniem cesarza Justyniana, przypadając więc na VI wiek. Zdaniem 
Kalinowskiego (op. cit., s. 46) trwał do roku 726, tj. do ogłoszenia edyktu zabraniającego kultu 
obrazów i przeszedł w fazę 2: kryzysu ikonoklastycznego (726 – 843). Wedle Philippy Baker, 
[w:] Architektura. Style i detale, 2007, s. 160 - po 562 roku (śmierć Justyniana), do roku 843 
rozwijała się architektura post justyniańska. Faza 3 (843 – 1204), średnio bizantyńska, w 
której wyodrębnia się „złoty wiek”, stanowi jej rozkwit pod rządami dynastii macedońskiej (do 
1057). W okresie tym, po „Wielkiej Schizmie” w 1054 roku nastąpił ostateczny rozłam między 
chrześcijańskim Kościołem Wschodnim a Zachodnim (por. rozdz. IX.5). Kościół Wschodni, w 
ramach Imperium Bizantyńskiego rozszerzył wtedy swe wpływy na  Serbię, Bułgarię i Ruś. Od 
1204 roku, kiedy Konstantynopol zdobyty został przez Krzyżowców, zarysowały się sygnały 
upadku Cesarstwa i stopniowa utrata wielu jego terytoriów. W sztuce nastąpiła faza 4, późno 
bizantyńska. Lata po odzyskaniu stolicy w 1261 roku przez Michała VIII Paleologa bywają 
wyodrębniane jako okres Paleologów. Po zdobyciu Konstantynopola w 1453 roku przez 
Turków Osmańskich nastąpił ostateczny polityczny upadek Cesarstwa. Kultura bizantyńska 
jednak trwała nadal. Różne warianty dawnych typów budowli były stosowane powszechnie, 
uzyskiwały jedynie coraz większą ozdobność.  Równocześnie wiele istniejących świątyń 
zmieniano na meczety oraz rozbudowywano w nieregularne kompleksy mieszczące w sobie 
kolejno wprowadzane monumenty grobowe. 

Ryc. 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418. Przykłady sztuki (architektury) bizantyńskiej  
w chronologicznym układzie (pionowo: ilustracja górna i dolna) poszczególnych faz stylowych. Od lewej: bazylika 
Hagia Eirene w Konstantynopolu, bryła i rzut poziomy, 1 poł. VI w. (faza 1); kościół św. Mikołaja w Myrze (Turcja, 

Anatolia), fragment wnętrza, fresk, biforium, VIII w. (faza 2); monaster Nea Moni na greckiej wyspie Chios,  
mozaika, bryła, rzut poziomy, XI w., oraz kościół bizantyński w Dafni (Grecja), bryła, XI w. (faza 3); bazylika Św. 
Zbawiciela na Chorze w Konstantynopolu, rzut poziomy, fragment bryły, pocz. XIV w., oraz kościół Agia Sofia  

w Mistrze (Grecja), bryła, XIV w. (faza 4). Fotografie i rysunki skopiowane z INTERNETU 
 

Osiągnięcia całej sztuki bizantyńskiej sprowadzają się głównie do znakomitego 
rozkwitu architektury sakralnej. Tę wznoszono głównie z cegły, sporadycznie z kamienia, 
zwłaszcza w regionach gdzie był on łatwo dostępny. Na niespotykaną dotychczas skalę 
zaczęto wprowadzać linie krzywe, w tym łuki arkadowe, sklepienia i kopuły. Do IX wieku 
wykrystalizowały się ostatecznie podstawowe typy świątyń chrześcijańskich (kościołów). 
Początkowo były to układy bazylikowe, trójnawowe lub więcej nawowe, przymykane od góry 
stropami, a zakończone apsydami (V w.). W VI wieku rozpowszechniły się sklepienia i kopuły 
na trompach i tamburach oraz nowatorskie - na pendentywach (trójkątach sferycznych). 
Równocześnie coraz częściej (już od IV wieku) wznoszono budowle centralne, na planach 
kwadratu, wieloboku, wielolistne i na planie krzyża greckiego. Od IX wieku bazyliki na planie 
krzyża równoramiennego wpisane w kwadrat, zwieńczone pięcioma kopułami stały się 
klasycznym typem kościoła bizantyńskiego. Wnętrza z perfekcyjną grą światłocieniowa były 
bogato zdobione, głównie barwnymi  mozaikami, a w obiektach prowincjonalnych zastępczo 
freskami. Róznrodność dekoracji uzupełniano (z drobnymi przerwami czasowymi) ikonami, 



338 
 

które umieszczano w drewnianych ściankach (ikonostasach) wznoszonych pomiędzy 
prezbiterium a resztą kościoła. 

Ryc. 419, 420, 421, 422. Reprezentatywne przykłady sakralnej architektury bizantyńskiej w Mistrze (Grecja, 
Peloponez), należące do kompleksu urbanistycznego miasta bizantyńskiego wpisanego wraz z twierdzą, pałacem 

i strefą archeologiczną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od lewej: klasztor Pandánassa (pocz. XV 
w.); świątynia klasztoru Pandánassa w strukturze miasta bizantyńskiego; Klasztor Perivléptos (pocz. XIV w.); 

katedra  Mitrópolis (koniec XIII wieku). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W ramach innych dziedzin aktywności artystycznej, rozkwitało malarstwo ikonowe, 
zrazu w Konstantynopolu, później w Serbii i na Rusi. Rzeźba kamienna, początkowo często 
występująca (sarkofagi, posągi cesarzy), wkrótce została zredukowana do ornamentów 
płaskorzeźby architektonicznej. Rozwijało się też malarstwo książkowe (miniatury w 
rękopisach), wyroby z kości słoniowej, dyptyki i tryptyki, szkatułki i inne ozdobne sprzęty 
użytkowe oraz tkanina artystyczna. 

Ryc. 423, 424, 425, 426, 427. Płaskorzeźba bizantyńska w kości słoniowej. Od lewej: Dyptyk Barberinich (ok. 500 
roku), Muzeum Luwru w Paryżu; Dyptyk Konsularny Areobindusa, 506 r.; Tryptyk Harbaville, poł. X w., widok 
ogólny,  oraz środkowa część rewersu i detal prawego skrzydła, część dolna (święci Demetriusz i Prokop), 

Muzeum Luwru w Paryżu. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W zakresie aktywności architektonicznej powstawały również świeckie obiekty 
rezydencjonalne typu pałacowego, które niestety prawie wcale nie zachowały się do dzisiaj. 
Wiadomo jedynie, że budowle takie istniały w Konstantynopolu (Pałac Cesarski) i w Mistrze 
(Pałac Paleologów). „Pałac Wielki” w Konstantynopolu (obecnie w ruinie), wzniesiony w 330 
roku dla cesarza Konstantyna Wielkiego, służył kolejnym władcom Cesarstwa Wschodniego  
do 1081 roku. Usytuowany był w pobliżu hipodromu rzymskiego i bazylik „Hagia Sophia” oraz 
„Hagia Eirene”. Był to wieloczłonowy kompleks budowli ułożonych w porządku 
zgeometryzowanym, z dziedzińcami arkadowymi oraz z wieloma kopułami, we wnętrzach 
bogato zdobiony mozaikami. Znacznie później, bo w XIV – XV wieku powstał pałac Paleologów 
(obecnie także w ruinie) w Mistrze, drugim po Konstantynopolu ważnym ośrodku miejskim 
Imperium Bizantyńskiego.   
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Ryc. 428, 429, 430, 431. Cesarski „Pałac Wielki” w Konstantynopolu. Od lewej: rozplanowanie (rekonstrukcja)  
w otoczeniu zabudowy miejskiej (obszar pałacu zaznaczony odcieniem szarym); wizualizacja kompleksu 

pałacowego w strukturze zabudowy miejskiej (rekonstrukcja); fragment zachowanej mozaiki pałacowej; makieta 
kompleksu pałacowego (rekonstrukcja). Ilustracje skopiowane z INTERNETU   

 
Przypuszcza się, że w okresie wczesnego Bizancjum powstawały również łaźnie, teatry 

i obiekty sportowe, naśladujące zapewne wcześniejsze realizacje rzymskie i z bogatszym 
zdobnictwem. W samym Konstantynopolu, otoczonym morzem Marmara, wobec braku 
słodkiej wody, sprowadzano ją akweduktami i gromadzono w potężnych podziemnych 
cysternach. Szacuje się, że było ich kilkaset. Najsłynniejsza, zachowana do dzisiaj, to 
„Yerebatan Sarayi” („Zatopiony Pałac”), nazywana też „Cysterną Bazyliki”. Wybudowana w VI 
wieku na rozkaz Justyniana I, miała zaopatrywać w wodę Pałac Cesarski (na wypadek wojny). 
Sklepienie cysterny podparto kilkudziesięcioma, wysokimi na 9 metrów, solidnymi kamiennymi 
kolumnami, użytymi zapewne wtórnie z budowli wcześniejszych, o czym świadczy 
różnorodność stylowa ich kapiteli. Podstawą (bazą) dwóch kolumn stały się tajemnicze, 
odwrócone głowy Meduzy (ryc. 433), uznawane za arcydzieło kamieniarstwa rzymskiego.   

Ryc. 432, 433, 434, 435. „Cysterna Bazyliki” w Konstantynopolu (VI w.). Współczesne zdjęcia wnętrza i detal 
odwróconej głowy Meduzy. Fotografie skopiowane z INTERNETU  

 
 

BIZANCJUM – KONSTANTYNOPOL – STAMBUŁ (ISTAMBUŁ) 
 

Konstantynopol, stanowiący główny ośrodek artystyczny sztuki bizantyńskiej, obecnie 
znany pod nazwą Stambuł (Istambuł), należy współcześnie w skali ogólnoświatowej do miast 
najchętniej odwiedzanych przez turystów. Oprócz oficjalnej nazwy łacińskiej Constantinopolis 
nadanej przez cesarza Konstantyna Wielkiego, z racji swych niezrównanych walorów w 
zakresie postaci krajobrazu miejskiego, zyskał wiele określeń dodatkowych. Mówi się o nim, 
jak już wspominano, jako o „Nowym Rzymie”, ale także jako o „Mieście Złotym”, „Królowej 
Miast”,  „Mieście pod Opieką Boga”; „Mieście Tysiąclecia”, „Mieście Imperatorów”, „Mieście 
Miast”. 

Ryc. 436. Widok ogólny (panorama) Konstantynopola z czasów rozkwitu Imperium Bizantyńskiego (ikonografia 
historyczna). Rycina skopiowana z INTERNETU 

 
Konstantynopol, który przyjął na siebie rolę stolicy jednolitego jeszcze Cesarstwa 

Rzymskiego (330 – 395), w latach 395 – 1453 był stolicą Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego 
(Cesarstwa Bizantyńskiego z okresowym epizodem Cesarstwa Łacińskiego, w latach 1204 – 
1261), a po przejęciu przez Turków - Państwa (Imperium) Osmańskiego. Rozwijał się prężnie 
na bazie istniejącego już ośrodka miejskiego, początkowo znanego jako Bizancjum. Ten 
założony został około 660 roku przed Chr., stanowiąc kolonię grecką. Położony był nad 
Morzem Marmara, tworzącym wschodnią niszę Morza Egejskiego, usytuowaną pomiędzy 
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Półwyspem Bałkańskim a Azją  Mniejszą. Cieśnina Bosfor łączy Konstantynopol – Stambuł  z 
Morzem Czarnym, a Cieśnina Dardanele z Morzem Egejskim. Dzięki temu eksponowanemu 
położeniu Bizancjum już w starożytności odgrywało doniosłą rolę, pośrednicząc w kontaktach 
handlowych i kulturalnych pomiędzy Azją a regionami śródziemnomorskimi oraz całej Europy. 

Ryc. 437, 438, 439. Rozwój Konstantynopola na miejskim układzie Bizancjum, ikonografia historyczna: położenie 
topograficzne greckiego Bizancjum i miasto przed zdobyciem przez Turków, otoczone murami obronnymi. Widoki 

skopiowane z INTERNETU 

 
Za panowania Konstantyna Wielkiego i jego następców miastu nadano monumentalną 

oprawę architektoniczną kształtowaną wedle tradycji rzymskich. Wytyczono reprezentacyjne 
ulice prowadzące do bram miejskich, a w centrum układu urbanistycznego powstały fora 
cesarskie: Konstantyna, Teodozjusza, Arkadiusza, Justyniana. W ich pobliżu wzniesiono 
okazałe budowle, takie jak senat, pałace cesarskie, świątynie, termy (łaźnie), hipodrom, a w 
dzielnicach handlowych domy mieszkalne osiągające wysokość kilku kondygnacji. W czasach 
Teodozjusza II, w początku V wieku miasto otoczono potężnymi, w znacznym stopniu 
zachowanymi do dzisiaj murami obronnymi z licznymi wieżami (basztami) stanowiącymi drugą 
linię fortyfikacji, uzupełniającą system militarny Konstantyna Wielkiego (ryc. 440).  

Ryc. 440, 441, 442, 443. Mury obronne Konstantynopola, stolicy Cesarstwa Wschodniego. Od lewej: mapa 
Konstantynopola z IV – V wieku z murami Konstantyna (linia czerwona przerywana) i murami Teodozjusza (linia 

czerwona ciągła); mury konstantyńskie (ikonografia historyczna); zrekonstruowany fragment murów Teodozjusza; 
fragment murów Teodozjusza w dzisiejszej zabudowie miejskiej. Mapa i fotografie skopiowane z INTERNETU  

 
Już od VI wieku, pod rządami cesarza Justyniana I, Konstantynopol nasycano licznymi 

kopułowymi kościołami chrześcijańskimi. Obok wspomnianej wcześniej „Hagia Eirene”  (św. 
Ireny; ryc. 407 i 414, s. 337), kościoła Świętych Apostołów, a także św. Sergiusza i Bakchusa 
(ryc. 320, 322, s. 328) powstała „Hagia Sophia” – szczegółowo opisana w dalszej części 
rozdziału (por. s. 342 nn). W kolejnych stuleciach w mieście budowano następne świątynie 
kopułowe, m.in. w XII wieku kościół Chrystusa Pantocratora, oraz kościół Teotokosa 
Pammakaristosa. Kilkakrotnie rozbudowywano kościół Zbawiciela na Chorze (San Salvatore), 
poszerzając jego pierwotną bryłę z V wieku i wzbogacając dekorację wnętrza, kolejno w XI, 
XIII i w XIV wieku. Większość wspomnianych tu obiektów zachowana do dziś, pod rządami 
Turków  osmańskich zamieniona została w czynne współcześnie meczety (świątynie 
muzułmańskie - islamskie). 
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Ryc. 444, 445, 446, 447. Niektóre bizantyńskie kościoły kopułowe w Konstantynopolu. Od lewej: kościół 
Zbawiciela (San Salvatore) na Chorze; kościół Świętych Apostołów (ikonografia); kościół Chrystusa Pantocratora; 

kościół Teotokosa Pammakaristosa. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

  
Polityczna potęga Imperium Bizantyńskiego i jego stolicy – Konstantynopola osłabiona 

została ponad dwa wieki trwającym ruchem krucjat, tj. wypraw wojennych rycerstwa 
europejskiego reprezentujących Kościół Zachodni (Rzymski, łaciński). W okresie od końca XI 
do XIII wieku zorganizowano siedem (osiem) kolejnych wypraw zbrojnych mających na celu 
wyzwolenie Ziemi Świętej, a przede wszystkim Jerozolimy i Grobu Świętego spod panowania 
islamskiego. Marginalnie działania militarne kierowane były także przeciw poganom, a nawet 
przeciw chrześcijanom Kościoła Wschodniego. Wspierane przez papiestwo i wielu władców 
europejskich, obok założeń religijnych realizowały aspekty polityczne, ekonomiczne i 
kulturowe. Uczestnicy wypraw do Jerozolimy przemieszczali się drogą lądową, szlakiem 
prowadzącym zazwyczaj m.in. z Francji i z Germanii, a także z Wenecji, przez Konstantynopol 
(już od pierwszej krucjaty z lat 1096 – 1099) do Jerozolimy. Podróżowano także statkami przez 
wody Morza Śródziemnego zbliżając się do terytoriów Cesarstwa Bizantyńskiego i stopniowo 
zdobywając niektóre jego ośrodki miejskie.  

Ryc. 448, 449, 450, 451. Ikonografia historyczna ze scenami z krucjat. Od lewej: dwie miniatury przedstawiające 
Krzyżowców na Morzu Śródziemnym; dwie miniatury ilustrujące walki Krzyżowców (ostatnia z lewej, francuska 
miniatura z XV wieku przedstawia walkę Krzyżowców z muzułmanami). Miniatury skopiowane z INTERNETU 

 
Podczas czwartej krucjaty (1202 – 1204) stolica Imperium Bizantyńskiego w 1204 roku 

została zdobyta przez Krzyżowców (Franków wspieranych przez Wenecjan), co doprowadziło 
do ukształtowania „Łacińskiego Cesarstwa Konstantynopola” obejmującego tylko część 
terytoriów dotychczasowego państwa (bez Azji Mniejszej i Bułgarii). Wobec mocnego 
sprzeciwu miejscowej ludności nie udało się w ramach nowej sytuacji politycznej 
podporządkować Kościoła Wschodniego (greckiego, prawosławnego) Rzymowi (papiestwu). 
Wkrótce, w roku 1261, „Cesarstwo Łacińskie” upadło pod naciskiem Nicei, w której 
utrzymywano ciągłość politycznych tradycji Bizancjum. Reaktywowane Cesarstwo Wschodnie 
(Bizantyńskie) przetrwało do poł. XV wieku, tj. do wchłonięcia go przez państwo islamskie. 

Ryc. 452, 453, 454, 455. Konstantynopol pod panowaniem Krzyżowców w ikonografii historycznej. Od lewej: 
pieszy oddział Krzyżowców, miniatura francuska z XIII w.; natarcie Krzyżowców na Konstantynopol, miniatura  
z XV w., Biblioteka Narodowa w Paryżu; scena zdobycia Konstantynopola w 1204 r., Palma Le Jeune (Palma  

il Giovane, XVI/XVII w.); Konstantynopol w czasach krucjat, rycina francuska z XIX wieku. Ikonografia 
skopiowana z INTERNETU 

 
W poł. XV wieku Konstantynopol zdominowany przez Turków osmańskich, przejął 

funkcję artystycznego i politycznego ośrodka muzułmańskiego (islamskiego) i odtąd rozwijał 
się jako Stambuł. Kolejni władcy wznosili na swoją cześć okazałe meczety, prześcigając się 
w pomysłowości rozwiązań architektonicznych i bogactwie dekoracji zewnętrznych i 
wewnętrznych. Zgodnie z obyczajem religii islamskiej bryły świątyń ujmowano minaretami tj.  
bardzo smukłymi, wysokimi wieżyczkami, zwieńczonymi nadwieszonymi galeryjkami, z których 
muezini wzywali wiernych do modlitwy. Wysokość minaretów dochodziła nawet do 80 metrów. 
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Dla meczetów przyjmowano zazwyczaj rozplanowanie centralne, a bryłę budowli kryto licznymi 
kopułami, z kopułą dominującą pośrodku. Właściwa świątynia często poprzedzana była 
umiarowymi (kwadratowymi) dziedzińcami arkadowymi. Najogólniej mówiąc w architekturze 
tej nastąpiło zespolenie tendencji islamskich (por. rozdz. IX.6) z utrwalonymi w regionie 
tradycjami bizantyńskimi. Często inspirację bezpośrednią stanowił wprost niedościgły wzorzec 
justyniańskiego kościoła „Hagia Sophia”, któremu za wszelką cenę starano się dorównać.  

Ryc. 456, 457, 458, 459. Meczety sułtanów Imperium Osmańskiego wzniesione w Stambule. Od lewej: Meczet 
Bajazyda, pocz. XVI w.; Meczet Sulejmana Wspaniałego, poł. XVI w. (widok ogólny, dziedziniec arkadowy, 

kompozycja bryły). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 460, 461, 462, 463. „Błękitny Meczet” w Stambule, 1609. Od lewej: kompozycja bryły; widok ogólny; wnętrze 
z widokiem na czaszę kopuły; fragment dziedzińca arkadowego. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 

„HAGIA SOPHIA” 
(kościół Świętej Zofii - Mądrości Bożej, w Konstantynopolu) 

 
To w tym jednym obiekcie skupiły się wszystkie najdoskonalsze cechy i dokonania 

architektury bizantyńskiej. Do dziś pozostaje on „ikoną”, arcydziełem architektury bizantyńskiej 
i symbolem Konstantynopola – Stambułu jako najwspanialsza budowla późnego antyku. W 
obiekcie wzniesionym w niespełna sześć lat powstało dzieło zdumiewające ogromem i 
przepychem, stanowiące splot rzymskiej techniki inżynierskiej i perfekcyjnej organizacji robót 
budowlanych z lokalnymi tradycjami i upodobaniami estetycznymi Bliskiego Wschodu, w tym 
Małej Azji, Syrii i Armenii.  

Ryc. 464, 465, 466. „Hagia Sophia” w Konstantynopolu – Stambule, stan obecny (z minaretami muzułmańskimi). 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Dzieło to omawiane jest szczegółowo we wszystkich podręcznikach historii 

architektury. Dla zaprezentowania jego zbiorczej charakterystyki przytoczmy więc opis, [z:]  
Encyklopedia sztuki starożytnej…, 1975, s. 209 n (hasło: Hagia Sophia), z drobnym dodaniem 
kilku uwag autorskich. Świątynia została zbudowana w latach  532 – 537 z inicjatywy 
Justyniana I, przez Ant(h)emiosa z Tralles (uczonego fizyka i matematyka, który zmarł przed 
dokończeniem prac w obiekcie) i Izydora z Miletu, jako kościół pałacowy, związany 
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bezpośrednio z rezydencją cesarską. Reprezentuje typ bazyliki kopułowej, łączącej cechy 
budowli podłużnej z układem centralnym (ryc. 468, 469). 

Ryc. 467, 468, 469. „Hagia Sophia” w Konstantynopolu. Od lewej: przekrój pionowy; rzut poziomy (plan budowli)  
z pokazaniem poziomu przyziemia i poziomu górnego (galerii emporowej); rozplanowanie z podkreśleniem 
głównych osi kompozycyjnych (podłużnej i poprzecznej) z deformacją dolnej krawędzi czaszy kopuły (kolor 

czerwony). Rysunki: lewy i środkowy skopiowane z INTERNETU; z prawej: [z:] Broniewski, Historia 
architektury…, op. cit., 1980, ryc. 199, s. 112 (z podkreśleniami autorki) 

 
Kościół ma plan czworoboku (77 x 72 m) i dzieli się na trzy nawy. Środkowa nawa jest 

przesklepiona wielką, spłaszczoną kopułą (średnica 31,5 m), wspartą na pendentywach, 
oświetlona wieńcem 40 okien. Przedłużenie nawy głównej osiągnięto dzięki dodaniu dwóch 
półkopuł, z których każda ma dodatkowo dwie wpierające eksedry (półokrągłe nisze). Od 
strony wschodniej znajduje się apsyda, od zachodu dwudzielny narteks i atrium otoczone 
kolumnowym gankiem (podcieniem). Ponad nawami bocznymi (poziom górny budowli) 
umieszczono empory, otwierające się ku nawie głównej. Z zewnątrz przedstawia się jako 
zespół masywnych, ale harmonijnie zestawionych i spiętrzonych brył stereometrycznych 
(przestrzennych; patrz: ryc. 464 – 466, s. 342), natomiast wnętrze kościoła oddziałuje na widza 
jednolitością przestrzenni, lekkością i wysokością (ponad 50 m). Dekorację wnętrza stanowią 
bogato rzeźbione kapitele, wielobarwne inkrustacje ścian, mozaiki (wykonywane stopniowo, 
głównie w 2 poł. VI w.) oraz marmurowe posadzki. W całym wystroju dominują wyszukane 
marmury w kolorach: białym, niebieskim, zielonym,  czarnym. 

Ryc. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478. Wnętrza „Hagia Sophia” w Konstantynopolu. W pasie górnym: 
empory; widok nawy głównej; przęsła arkadowe z kapitelami kolumn. W pasie dolnym: widoki na czaszę kopuły 

zdobionej mozaikami, z rzędem okien w jej dolnej części, z widocznymi pendentywami.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Już z tak szkicowo nakreślonego obrazu omawianego dzieła, a także z zestawienia 

ilustracji prezentujących bryłę budowli w widokach zewnętrznych i dyspozycji przestrzennej 
wnętrza dekorowanego z największym przepychem, wyłania się jego cecha naczelna, 
charakterystyczna w ogóle dla bizantyńskiej architektury sakralnej (por. uwagi dotyczące 
wczesno chrześcijańskich obiektów Rawenny; s. 329). Jest to nadzwyczaj wyrazisty kontrast 
klimatu estetycznego uzyskanego na zewnątrz, z całkowitą odmiennością nastroju wewnątrz 
budowli. Elewacjom świątyni nadano charakter kubiczny, przysadzisty, ciężki i surowy. 
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Górująca nad całością monumentalna kopuła uzyskała sylwetę mocno spłaszczoną. Wyraźna 
masywność elewacji pogłębiona została potężnymi wieżami – przyporami wzmacniającymi 
stabilność konstrukcji. Początkowa kubiczna proporcjonalność zakłócona została później 
wzniesionymi (w ramach islamskich ingerencji) smukłymi minaretami, obcymi w sylwecie 
oryginalnej, oraz otoczenie obiektu licznymi mauzoleami kopułowymi, wprowadzającymi w 
widok panoramiczny element chaosu przestrzennego (ryc. 464 – 466; 479, 480).  

Ryc. 479, 480, 481, 482. Zestawienie bryły „Hagia Sophia” (rekonstrukcja wyglądu z VI w.) w Konstantynopolu  
z jej wnętrzem. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
We wnętrzu całkowicie przeciwnie niż na zewnątrz, uzyskano wrażenie obszerności, 

strzelistości i lekkości konstrukcji, a także perfekcyjnego ładu przestrzennego. A czasza 
zjawiskowej kopuły wydaje się unosić ku niebu. Wszystko bogato i starannie dekorowane, z 
grą świateł, barw i złoceń, z dekoracyjnymi motywami rzeźbiarskiego detalu 
architektonicznego, zbudowało scenerię wytworną, bajeczną i „rajską”.  

Ryc. 483, 484, 485, 486. Fragmenty mozaik z wnętrza „Hagia Sophia” w Konstantynopolu. Fotografie skopiowane 
z INTERNETU 

 
Dzieje omawianej budowli były dość złożone, obfitujące w dramatyczne, a nawet 

tragiczne wydarzenia. „Hagia Sophia” powstała na miejscu pierwszego kościoła 
konstantyńskiego z 360 roku, ukształtowanego w schemacie bazylikowym, podłużnym, który 
uległ zniszczeniu w pocz. V wieku. Druga bazylika, wznoszona była staraniem Teodozjusza II, 
od 415 roku. Bezpośrednio po jej zrujnowaniu podjęto budowę trzeciej bazyliki 
(justyniańskiej), zachowanej z niewielkimi, ale wyraźnymi zmianami, do dzisiaj. Na życzenie 
cesarza narzucono niezwykle szybkie tempo prac budowlanych. Do wnoszenia zamierzonego, 
gigantycznego, prestiżowego obiektu użyto różnorodnych materiałów takich jak: kamienie 
(granity, porfiry, marmury) lokalne i sprowadzane z Syrii i Egiptu, częściowo także cegłę. 
Często, dla przyspieszenia prac wykorzystywano wtórnie kolumny pozyskiwane z greckiej 
świątyni Artemidy z Efezu, a także ciosy porfirowe z Wielkiej Świątyni w Baalbek. W realizacji 
dzieła pojawiały się liczne problemy konstrukcyjne wynikające z jej rozmiarów, a także z 
zagrożenia częstymi w Konstantynopolu wstrząsami sejsmicznymi. Nie w pełni jeszcze 
wykończona budowla uległa znacznym zniszczeniom w wyniku trzęsienia ziemi z poł. VI wieku. 
Kopuła groziła całkowitym zawaleniem, a jej krawędź dolna w kształcie idealnego okręgu 
uległa niewielkiemu ale widocznemu, eliptycznemu odkształceniu. Kopuła została 
przebudowana, ze zmianą (powiększeniem) jej pierwotnych rozmiarów, z zastosowaniem 
lżejszych niż poprzednio materiałów, łączonych grubymi warstwami zaprawy. W trybie 
interwencyjnym wprowadzono też w zwieńczeniu kondygnacji przyziemia dodatkowe 
półkopułki odciążające oraz dostawiono liczne pionowe, filarowe przypory zewnętrzne. 
Ukończenie tych prac nastąpiło w 562 roku. W kolejnych stuleciach wielokrotnie aż do X wieku 
świątynia uszkadzana była trzęsieniami ziemi, wymagała więc wielu, bieżących remontów i 
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renowacji. Kolejne poważne trzęsienie ziemi, mające tu miejsce w połowie XIV wieku, także 
uszkodziło niektóre fragmenty budowli. 

Ryc. 487, 488, 489, 490. „Hagia Sophia” w Konstantynopolu. Od lewej: rzeźbiony   blok marmurowy z bazyliki 
Teodozjusza II (bazylika druga); plan bazyliki trzeciej po wzmocnieniu konstrukcji masywnymi przyporami w 2 poł. 

VI wieku; widok ogólny świątyni – meczetu (ikonografia z pocz. XVIII wieku); współczesny wygląd budowli. 
Fotografie i ryciny skopiowane z INTERNETU 

 
Przeznaczenie bazyliki i jej sposoby użytkowania wielokrotnie były zmieniane. 

Początkowo budowla Justyniana I zyskała rangę katedry chrześcijańskiej rytu bizantyńskiego. 
Stała się też siedzibą patriarchy grecko-ortodoksyjnego, a także miejscem uroczystości 
państwowych (koronacje władców), przez blisko 1000 lat pozostając największym kościołem 
chrześcijańskim. W okresie „Cesarstwa Łacińskiego”, pod panowaniem Krzyżowców czwartej 
krucjaty, bazylika pełniła funkcję katedry katolickiej. Wraz ze zdobyciem Konstantynopola 
przez Turków, w poł. XV wieku stała się ważnym meczetem Stambułu. W 1935 roku 
zamieniona została w instytucję muzealną, udostępnianą turystom do zwiedzania. 

Ryc. 491. „Hagia Sophia” we współczesnej panoramie Stambułu, z wieżowcami w tle. Fotografia skopiowana  
z INTERNETU 

 
 

ROZWÓJ KONSTRUKCJI KOPUŁ 
 
Wśród licznych, ponadczasowych walorów estetycznych uzyskanych w „Hagia Sophia” 

na plan pierwszy wysuwa się, wspominana już kopuła centralna. Mistrzowska pod względem 
estetycznym, zwłaszcza w udekorowaniu wewnętrznego lica czaszy i  jej oddziaływania na 
klimat wnętrza świątyni, stanowi fundamentalne ogniwo w łańcuchu rozwojowym 
inżynierskiego konstruowania kopuł. Stała się również spektakularnym przykładem znaczenia 
nowatorskich technik budowlanych dla poszerzania możliwości estetycznych dzieł 
architektury sakralnej (i świeckiej) w ogóle. 

Ryc. 492, 493, 494, 495, 496, 497. Historyczny ciąg rozwojowy konstrukcji kopuł. Od lewej: kopula pozorna na 
przykładzie Grobu Agamemnona w Mykenach; betonowa kopuła na tamburze w Panteonie rzymskim; kopuła na 

pendentywach w „Hagia Sophia” w Konstantynopolu; dwupowłokowa kopuła (z latarnią) katedry we Florencji; 
trójpowłokowa kopuła (z latarnią) katedry św. Pawła w Londynie; współczesna kopuła kratownicowo-przegubowa, 

stalowa (proj. Norman R. Foster). Ilustracje skopiowane z INTERNETU 



346 
 

 
Kopułowe przykrycia obiektów architektonicznych występowały już w dawnych 

twórczych ośrodkach starożytności, a rozpowszechniły się w budownictwie rzymskim. Zrazu 
wznoszono sklepienia sferyczne, kształtowane z pierścieni lub z klińców kamiennych i 
ceglanych. Konstrukcje takie znane były w kulturach: egejskiej i etruskiej. Nazywane kopułami 
pozornymi, układane były od podstawy budowli ku szczytowi, w którym pojawiał się okulus, tj. 
otwór odciążający czaszę i wpuszczający do wnętrza światło, tak jak miało to miejsce w 
mykeńskim Grobie Agamemnona. Kopuły właściwe rozpowszechniły się w starożytnej 
architekturze rzymskiej, a przejęte zostały na masową skalę w kulturze bizantyńskiej, ruskiej i 
islamskiej. Szczytowym rzymskim osiągnięciem inżynierii kopułowej stał się słynny Panteon, z 
czaszą wylaną na mokro z lekkich betonów, wzmocnioną zewnętrznymi pierścieniami dolnymi, 
wspartą na tamburze (bębnie), z okulusem w górze kopuły. Do dziś pozostaje największą 
wybudowaną bez wzmocnień stalowych. Stale poszukiwano materiałowych i konstrukcyjnych 
rozwiązań dotyczących kształtowania powłoki, ale przede wszystkim metod przenoszenia 
ciężaru sklepienia na niższe partie  budowli (mury, filary, kolumny, belkowania). Najprostszym 
sposobem było osadzanie czaszy wprost na koronie murów nośnych. Lepsze efekty 
estetyczne uzyskiwano przy zastosowaniu tamburów (bębnów). Te wprowadzano w obiektach 
wzniesionych na planie okręgu. Przy rzutach kwadratowych stosowano trompy (ścięte stożki), 
które dawały możliwość przenoszenia ciężaru i płynnego przechodzenia z planu 
czworobocznego do okręgu lub wieloboku umiarowego, które w „Hagia Sophia” zastąpiono 
finezyjnymi i wytrzymałymi pendentywami (żaglami, trójkątami sferycznymi).  

Ryc. 498, 499, 500, 501, 502. Podstawowe typy podparcia kopuł. Od lewej: kopula na trompach; kopula sferyczna 
wsparta wprost na murze; kopula na pendentywach; kopula na tamburze i na pendentywach; kopuła na tamburze 

(przekrój). Rysunki aksonometryczne, [ze:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wydanie piąte, Wydaw. 

Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 202, ryc. a, b, c, d. Ryc. 502 skopiowany z INTERNETU 

Ryc. 503, 504, 505, 506. Podstawowe typy podparcia czaszy kopuły (schematy konstrukcyjne). Od lewej: kopuła 
na trompach; kopuła na żaglach (pendentywach); kopuła na tamburze (widok zewnętrzny); kopuła na żaglach 

(pendentywach) w zespoleniu z tamburem. Ryc. 505 skopiowany z INTERNETU; pozostałe schematy,  
[z:] Broniewski, Historia architektury…, op. cit., 1980, ryc. 178 - 180, s. 102 
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Kolejnym przełomem w konstruowaniu kopuł stała się koncepcja Filippa 
Brunelleschiego uformowania czaszy dwupowłokowej, wyrównującej dysproporcję smukłego 
kształtu wewnętrznego i przysadzistej dotychczas sylwety zewnętrznej (por. ryc. 495). Przy 
takim rozwiązaniu uzyskiwano także wytrzymałość czaszy, która mogła udźwignąć kamienną 
latarnię wieńczącą szczyt konstrukcji. Kopuła ta do dziś pozostaje największą w całości 
wzniesioną z cegieł układanych w samonośny wątek elementów wzajemnie wzmacniających 
się. Wykonana została w całości bez użycia rusztowań. W podobnym duchu szło dalsze 
doskonalenie budowy kopuł. I tak, w katerze św. Pawła w Londynie (ryc. 496), jej projektant 
Christopher Wren wprowadził trzy, oddzielone od siebie powłoki w czaszy wielkiej kopuły. 
Rolę konstrukcyjną pełniła warstwa środkowa (ukryta), powłoki dolna i górna ukształtowano 
dla uzyskania zamierzonych efektów formalnych w widokach: wewnętrznym i zewnętrznym. 
Otrzymano stopień wytrzymałości pozwalający na ustawienie na szczycie niezwykle ciężkiej, 
kamiennej latarni, nadającej całości budowli właściwych, wertykalnych proporcji. 

Współcześnie przykrycia kopułowe stosowane są dość powszechnie w wielko 
wymiarowych halach sportowych i  widowiskowych oraz w innych obiektach przeznaczonych 
dla masowych zgromadzeń publicznych (ryc. 497). Niektóre konstrukcje formowane są z 
betonów zbrojonych, najczęściej jednak stosowane są stalowe systemy kratownicowe, z 
ruchomymi przegubami, pozwalającymi na przesuwanie krawędzi struktury. Zabieg taki staje 
się niezbędny ze względu  na duże dobowe (i w różnych porach roku) wahania temperatury 
powietrza, powodujące wydłużanie lub skracanie poszczególnych wielko wymiarowych 
metalowych elementów budowli.  

Powracając do bazyliki „Hagia Sophia”, stwierdzić trzeba, że w dziele tym z 
powodzeniem, pomimo przejściowych trudności, uzyskano wybitnie oryginalne rozwiązanie 
konstrukcyjno-kompozycyjne. Potężne trójkąty sferyczne (pendentywy) wyniesione na 
wysokość korony nawy głównej świątyni, nadały całości nadzwyczajnej lekkości, stając się 
równocześnie elementem budowlanym znakomicie przejmującym ciężar całej czaszy i 
przenoszącym go na niższe części obiektu. Perfekcyjny system  nośny zaprojektowany został 
przez wspomnianych już twórców: Anthemiosa i Izydora, którzy byli doświadczonymi 
budowniczymi i konstruktorami (nie architektami). W niektórych analizach tej budowli pojawia 
się hipoteza o oparciu koncepcji ogólnej oraz przeprowadzeniu niezbędnych obliczeń dla 
zrealizowania bazyliki i jej kopuły tak wielkich rozmiarów na matematycznych teoriach i 
mechanicznych doświadczeniach Herona z Aleksandrii, zwanego często Heronem 
Macedońskim. Ten wybitny grecki uczony żył prawdopodobnie w I w. po Chr., choć czasem 
przypuszcza się, że być może 200 lat wcześniej, albo 200 lat później. Był matematykiem, 
fizykiem, mechanikiem, wynalazcą i konstruktorem. Znane są jego traktaty nt. pneumatyki, 
automatów, mechaniki, geometrii, metryki, geodezji, zwierciadła. Heron wiązał matematykę z 
potrzebami praktycznymi, wykorzystując dorobek wielu kultur starożytnych, w tym Babilonii i 
Egiptu, a także geometryczne koncepcje Euklidesa. Jego pomysły dotyczące konstruowania 
różnych automatów (zabawnych robotów) zyskały kilka wieków później znaczne 
zainteresowanie wynalazców islamskich, a w okresie renesansu włoskiego stanowiły 
inspirację dla inżynierskich pomysłów znanych przedstawicieli środowisk twórczych tej epoki. 

 

Ryc. 507, 508, 509, 510. Struktura konstrukcyjna bazyliki „Hagia Sophia” w Konstantynopolu, wizualizacje  
w rysunkach aksonometrycznych i przekrój poprzeczny (pionowy) całej budowli (z prawej). Rysunki  

skopiowane z INTERNETU 
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Powszechna fascynacja tą  niezrównaną budowlą spowodowała rozprzestrzenianie 
zastosowanego w niej schematu nośnego i konstrukcji kopuły unoszonej przez pendentywy. 
Ten sposób kształtowania podpór dla czaszy kopuły przenoszony był na wszystkie terytoria 
europejskie (wschodnie i zachodnie) i to na skalę masową. Wedle takiej zasady, czasem w 
powiązaniu z tamburem zwiększającym wrażenie wysokości budowli, wznoszono kopuły 
obiektów architektonicznych romanizmu, renesansu, baroku i klasycyzmu.  

Ryc. 511, 512, 513, 514, 515, 516. Europejskie przykłady kopuł na pendentywach w przeglądzie kolejnych stylów. 
Od lewej: romańska katedra w Angoulême, Francja; bizantyńsko-romańska bazylika San Marco w Wenecji, Italia; 
renesansowa Kaplica Zygmuntowska na Wawelu w Krakowie, Polska; renesansowa bazylika Santa Maria delle 

Grazie w Mediolanie, Italia; barokowa bazylika San Paolo Maggiore w Neapolu,  Italia; klasycystyczny kościół San 
Antonio de la Florida w Madrycie, Hiszpania. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
BIZANTYŃSKIE KOŚCIOŁY KOPUŁOWE na PLANIE KRZYŻA 

(ich rozprzestrzenianie) 
 

Doprowadzony do perfekcji typ świątyni wieńczonej okazałą kopułą, a często 

systemem pięciu lub więcej kopuł, ukształtowany na planie centralno-nawowym z motywem 

krzyża greckiego (równoramiennego) pośrodku rozplanowania, przez kolejne 500 lat (i później) 

rozprzestrzeniał się w obszarach Imperium Bizantyńskiego, m.in. w Grecji, Macedonii, Serbii, 

Armenii, Gruzji, Bułgarii a także w Wenecji i na Sycylii. Wszystkie najdoskonalsze cechy 

takiego modelu skupiły się u początków tego nurtu architektonicznego w justyniańskiej „Hagia 

Sophia” w Konstantynopolu. Obiekt ten, obok ateńskiego Partenonu i rzymskiego Panteonu, 

znalazł się w grupie trzech najznakomitszych budowli wszech czasów, które indywidualnie 

wywarły powszechny wpływ na rozwój koncepcji architektonicznych różnych regionów i wielu 

stuleci. Schemat świątyń kopułowych na planie krzyża, widoczny jest w projektach i 

realizacjach najwspanialszych kościołów chrześcijańskich, takich jak bazylika św. Marka w 

Wenecji (omówienie w tomie II, w rozdziale dotyczącym romanizmu), w niektórych obiektach 

architektury romańskiej Europy Zachodniej, a później renesansu, baroku i klasycyzmu, choć 

tu zawsze dominowały plany bazyliki podłużnej (konstantyńskiej). Najpopularniejszy stał się  w 

obiektach Kościoła Wschodniego, w wielu cerkwiach prawosławnych rozprzestrzeniających 

się na Rusi, a później w Rosji nowożytnej. Pozostawał też wzorem i inspiracją dla architektów 

tureckich, znajdując kontynuację w szeregu okazałych meczetów kopułowych (por. ryc.456 – 

463, s. 342). Obok „Hagia Sophia”, istotną, inspirującą rolę, często podkreślaną przez 

historyków sztuki, odgrywał również kościół Świętych Apostołów w Konstantynopolu (por. ryc. 

446, s. 340). 

Ryc. 517, 518, 519, 520, 521. Schematy bizantyńskiego modelu świątyń kopułowych, krzyżowo-nawowych. Od 

lewej: przekrój podłużny, pionowy „Hagia Sophia” w Konstantynopolu; model komputerowy istotnych składowych 

konstrukcji „Hagia Sophia”; plan kopułowego kościoła Św. Jana Ewangelisty w Efezie (2 poł. VI w.); makieta 

rekonstrukcyjna bryły kościoła Św. Jana Ewangelisty w Efezie; widok ogólny kopułowego kościoła św. 

Pantalejmona (Macedoński Kościół Prawosławny) w Nerezi pod Skopje, 2 poł. XII wieku. Fotografie i rysunki 

skopiowane z INTERNETU 
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ARCHITEKTURA RUSKA 

W ciągu X i XI wieku, na północ (północny-wschód) od terytoriów Cesarstwa 

Bizantyńskiego rosła w siłę, stopniowo, nie bez trudności krystalizująca się potęga polityczna 

Rusi Kijowskiej (Księstwo Kijowskie). Objęta chrześcijaństwem w X wieku, początkowo 

pozostawała w strukturach organizacji Kościoła Prawosławnego (ortodoksyjnego) z siedzibą 

w Konstantynopolu, czerpiąc wzorce architektoniczne ze sztuki bizantyńskiej. Stopniowo Ruski 

Kościół Prawosławny uzyskał pełną niezależność. Ponadto, po trzysta lat trwającym okresie 

najazdów mongolskich, nastąpiło zjednoczenie Rusi Halickiej, Włodzimierskiej i Kijowskiej. 

Powstało Państwo Wielkoruskie (Wielkie Księstwo Moskiewskie) o wspólnym języku, z nową 

stolicą w Moskwie (XIII – XVI w.). We wczesnym okresie chrześcijaństwa powstawały na Rusi 

świątynie w uproszczonych formach powtarzające schematy kompozycyjne osadzone w 

tradycji budowli kopułowo-krzyżowych. Zawsze były jednak bardziej surowe, nawet „toporne” 

w stosunku do znakomitych kościołów Konstantynopola. 

Ryc. 522, 523, 524, 525, 526. Sobór Św. Dymitra we Włodzimierzu (XII/XIII w.). Od lewej: detal budowli; widok 
ogólny (trzy zdjęcia); rzut poziomy. Fotografie skopiowane z INTERNETU; rysunek rzutu poziomego,  

[z:] Jonathan Glancey, Historia architektury, wydaw. „Arkady”, Warszawa 2002, s. 41 

 
W kolejnych stuleciach, stopniowo wraz z utrwalaniem rangi politycznej Rusi, a później 

Księstwa Moskiewskiego, krystalizował się oryginalny styl ruski. Z wzorców pierwotnych 
pozostała w nim tendencja do wznoszenia budowli centralnych. Jednak krzyż grecki 
ostatecznie zastępowano ośmioramienną gwiazdą (patrz: ryc. 532). Zwiększona ilość kopułek 
tworzyła bryłę pełną dynamiki i ozdobności, a sylwety poszczególnych, złoconych lub 
wielobarwnych kopuł zyskiwały najczęściej formę „cebulastą”. Ściany zewnętrzne, zdobione 
reliefem, detalami architektonicznymi nawiązującymi do tradycji antycznych i romańskich, 
wzbogacane były barwnymi scenami religijnymi wypełniającymi blendy arkadkowe. 

Wśród znakomitych przykładów kształtowania ruskiego typu cerkwi (i monasterów) 
wymieńmy Sobór Mądrości Bożej (Sobór Sofijski) w Kijowie. Zbudowany w X wieku, powstał 
jako konkurencyjny dla „Hagia Sophia” w Konstantynopolu. W przeszłości nazywany był 
„matką ruskich cerkwi”. Obecnie stanowi, wpisany na Listę Światową UNESCO pomnik 
twórczości architektonicznej, malarstwa i sztuki sakralnej z czasów rozkwitu Rusi Kijowskiej 
(ryc. 527).  

Ryc. 527, 528, 529, 530. Arcydzieła architektury cerkiewnej Rusi Kijowskiej. Od lewej: Sobór Sofijski w Kijowie; 
Ławra Kijowsko-Pieczerska: widok ogólny, zbliżenie na kopuły, cerkiew nadbramna Św. Trójcy, XVII w.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Szczególnie cennym obiektem cerkiewnej architektury Kijowa pozostaje, także 

wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, „Ławra Kijowsko-Pieczerska” (ryc. 
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528 – 530). Tworzenie tego monumentalnego kompleksu składającego się z 16 cerkwi, 
klasztoru, szpitala i wielu innych budynków pomocniczych rozpoczęto wzniesieniem w XI 
wieku niewielkiej, samotnej świątyni, stopniowo poszerzając program kultowy i funkcjonalny 
aż do 1 poł. XVIII wieku. Jako ośrodek religijny Ruskiego Kościoła Prawosławnego, w 
przeszłości „Ławra” odegrała ważną rolę w krzewieniu wiary chrześcijańskiej. Obecnie 
pozostaje siedzibą zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu 
Moskiewskiego.  

Kształtujący się przez stulecia ruski styl sakralny, wspaniały wyraz znalazł w cerkwi 
Wasyla Błogosławionego, znanej też pod nazwą Soboru Pokrowskiego. Obiekt powstał w 
latach 1555 – 1561, zbudowany dla Iwana Groźnego, a zaprojektowany przez architektów 
Barmę i Posnika. W następnym stuleciu kompleks został mocno rozbudowany. Usytuowany w 
centrum  Moskwy, znajduje się na Placu Czerwonym rozciągającym się u stóp Kremla i 
współcześnie pozostaje wyrazistym symbolem miasta. 

Ryc. 531, 532, 533, 534. Cerkiew Wasyla Błogosławionego (Sobór Pokrowski) w Moskwie. Fotografie całości, 
detalu i rzut poziomy. Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU 

 
 

KULTUROWE ZNACZENIE SZTUKI BIZNTYŃSKIEJ 
(ikony Chrystologiczne i Mariologiczne; ikonografia, ikonologia) 

 
W podsumowaniu tego rozdziału przypomnijmy, że do najdonioślejszych dokonań 

sztuki bizantyńskiej należy zaliczyć: 1. znakomity rozwój chrześcijańskiej architektury 
sakralnej; a w tym 2. wypracowanie charakterystycznego schematu  kościołów krzyżowo-
kopułowych (centralno-nawowych) i ich szerokie rozprzestrzenienie na terytoriach całego 
Cesarstwa Bizantyńskiego i krajów przyległych, w tym Rusi, a także przeniesienie tego modelu 
do średniowiecznej i nowożytnej architektury Europy Zachodniej;  3. perfekcyjne zastosowanie 
nowego typu konstruowania kopuł podpartych na pendentywach (trójkątach sferycznych), 
który na stałe wszedł do kanonu kopułowego epok następnych w skali całej Europy; 4. wybitne 
osiągnięcia artystyczne w zakresie stosowania dekoracji mozaikowych w budowlach 
sakralnych, w tym masowość zastosowania, perfekcyjność wykonania, oraz wypracowanie ich 
warstwy tematycznej; 5. szeroko rozwijający się ruch religijnego malarstwa ikonowego (i 
technik pochodnych), tematycznie splatanego ze scenami stosowanymi w dekoracjach 
mozaikowych (i freskach architektonicznych). Ten ostatni punkt nie był szerzej rozwijany w 
toku dotychczasowego wywodu, wymaga więc dodatkowego, bardziej szczegółowego  
skomentowania. 

W terminologii stosowanej w historii sztuki ikonami nazywamy kultowe obrazy, głównie 
malarskie, zazwyczaj temperowe (lub enkaustyczne) wykonywane na deskach lipowych, 
dębowych lub sosnowych, a także mozaiki, reliefy marmurowe, z kości słoniowej, czasem 
odwzorowywane także w emalii. Dzieła takie pojawiały się już w rzymskiej sztuce 
starochrześcijańskiej, głównie jednak w sztuce wschodnio chrześcijańskiej (bizantyńskiej). 
Tematycznie związane z liturgią, prezentowały tematy Chrystologiczne, Maryjne, sceny 
biblijne, wizerunki świętych i symbole liturgiczno-religijne. Szczegółowe typy ikonograficzne i 
sposoby malowania krystalizowały się w okresie „obrazoburstwa” (730 – 843), znanego 
również pod nazwą ikonoklazmu. Był to ruch rozwijający się w Bizancjum, zwalczający  
oddawanie czci obrazom i figurom religijnym, czci interpretowanej jako przeciwnej drugiemu 
Przykazaniu Bożemu. W tym okresie, na Soborze Nicejskim II (787) ustalono, że kompozycja 
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obrazu religijnego nie może zależeć od artysty, lecz ma się opierać na zasadach 
formułowanych przez Kościół i tradycję. Określano więc precyzyjnie techniki malowania, 
dopuszczalne tematy i sposoby ich ujęcia. „Teologia ikony” utrwaliła się ostatecznie w IX 
wieku. Podkreślano w niej warstwę niewidzialną ikon jako pełną łaski obecność świętych, a od 
artystów wymagano mistycznego i ascetycznego przysposobienia do ich wykonywania. 

Ryc. 535, 536, 537, 538. Najstarsze malarstwo (i mozaiki) chrześcijańskie (ikony). Od lewej: rumuńska ikona 
Dobrego Pasterza; Madonna Kyriotissa (na tronie) z klasztoru św. Katarzyny na Synaju (VI w.); scena 

Przemienienia Pańskiego, mozaika z Sant’ Apollinare in Classe w Rawennie (VI w.); Chrystus Pantocrator 
z klasztoru św. Katarzyny na Synaju (VI w.) 

 
W sensie artystycznym początków ikon upatruje się w sztuce hellenistycznego 

wschodu oraz we wczesnym malarstwie katakumb chrześcijańskich. Ich intensywniejszy 
rozwój i szerokie rozprzestrzenianie nastąpiło na terytoriach objętych wpływami kultury 
bizantyńskiej (Grecja, Serbia, Bałkany, Italia przedrenesansowa). Ostatecznie ikony 
najbardziej popularne stały się na Rusi, zwłaszcza w Nowogrodzie Wielkim i w Moskwie, 
szczególnie w ciągu XIV – XVI wieku. Za najwybitniejszego twórcę ikon rosyjskich uznawany 
jest Andriej Rublow (XIV/XV w.). Ikony pozostają najbardziej charakterystycznym przejawem 
malarstwa religijnego (i technik pochodnych) w chrześcijańskich Kościołach Wschodnich 
(Prawosławnym i Grekokatolickim), choć w tradycji zachodniej również występują, często 
nawiązując do wzorów bizantyńskich. W nowożytności ikonami zaczęto nazywać wyłącznie 
obrazy przenośne, nie zespolone trwale ze strukturami architektonicznymi.  

Ryc. 539, 540, 541, 542, 543, 544. Ikony Andrzeja Rublowa. Od lewej: Święta Trójca; kopia Matki Bożej 
Włodzimierskiej; Chrystus Zbawiciel; św. Paweł z Tarsu; Archanioł Michał; Zwiastowanie. Fotografie skopiowane 

z INTERNETU 
 

Wśród ikon chrześcijańskich, w oczywisty sposób najbardziej popularne były wizerunki 
samego Jezusa Chrystusa (ikonografia Chrystologiczna). Przedstawiały one symboliczne 
wyobrażenia Syna Bożego w różnych kategoriach treściowo-kultowych. Zrazu, w okresie 
najwcześniejszym sprowadzały się do charakterystycznych znaków, takich jak kotwica, 
monogram, baranek, ryba. Wkrótce pojawiły się przedstawienia figuralne, stopniowo zyskujące 
precyzyjne nazewnictwo. Chrystus ukazywany był jako: Dobry Pasterz z owieczką na 
ramionach lub w otoczeniu trzody; Nauczyciel w otoczeniu Apostołów. Pojawiał się też 
Chrystus Tronujący, z którego wykształcił się typ szczególnie popularny: Chrystusa 
Pantokratora (Wszechwładcy). Od IV w. znane są wyobrażenia Pasji, tj. historii Męki Chrystusa 
(Chrystus przed Piłatem, Cierniem Koronowanie, Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie), później 
także  Chrystusa Zbawiciela (Salvatora). W sztuce bizantyńskiej w tej kategorii najczęściej 
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pojawiały się wyobrażenia: Pocałunek Judasza, Ukrzyżowanie i Anastasis. Ponadto w 
przedstawieniach narracyjnych stosowano wizerunek Chrystusa młodzieńczego (bez brody), 
a w tzw. reprezentacyjnych typ Chrystusa brodatego, który stopniowo uznano za „prawdziwy 
wizerunek” (acheiropita, Mandylion). Do charakterystycznych przedstawień bizantyńskich 
należą też: Chrystus Euergetes (Dobroczyńca), Chrystus Emanuel (w wieku chłopięcym, 
między głowami aniołów, lub w medalionie na piersi stojącej Maryi), a także Chrystus 
Boleściwy. Ten ostatni w Bizancjum wykształcił się dopiero w XII wieku, wkrótce przeniesiony 
do Italii, ostatecznie rozpowszechnił się w całej Europie.  

Ryc. 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552. Przykładowe ikony Chrystusa. Od lewej u góry: Chrystus Emanuel; 
Chrystus Pantokrator (ikona średniowieczna); Chrystus Salvator wraz ze św. Menasem koptyjskim, VII w.; 
Chrystus Mandylion; Chrystus acheiropita (wizerunek z Całunu Turyńskiego). Od lewej na dole: Chrystus 
Zbawiciel - Tronujący; Chrystus Pantokrator (XIII w.); Chrystus Dobry Pasterz, Mauzoleum Galii Placydii  

w Rawennie (mozaika). Fotografie skopiowane z INTERNETU  
 

We wnętrzach kościołów wczesno chrześcijańskich miejsca szczególnie 
eksponowane, tj. kopuły i górne części apsyd rezerwowano dla wspomnianych już wyobrażeń 
Chrystusa Pantokratora. Ten typ ikony spotykany był już od VI wieku, a ostatecznie 
ukształtował się po okresie ikonoklazmu (VIII – IX w.). Popiersie Chrystusa przedstawiane było 
frontalnie. Był to brodaty mężczyzna, o surowym obliczu, z włosami  sięgającymi do ramion. 
Prawą dłonią wykonywał ruch błogosławieństwa, a w lewej trzymał otwartą lub zamkniętą 
księgę (Ewangelię). Wyobrażenie takie wskazuje na Chrystusa jako Władcę i Sędziego 
Świata, zawiera też obietnicę Zbawienia.    

Ryc. 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559. Ikony z wyobrażeniem Chrystusa Pantokratora. Od lewej: z XVI i XIX w.; 
cztery kolejne ze średniowiecza (przykłady z XIV, XIII i XI w.); z prawej: mozaika grecko-bizantyńska. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 

 
Równie chętnie stosowano wizerunki Matki Bożej. Pojawiały się one już od II wieku, 

początkowo w pozie Orantki, lub siedzącą z Dzieciątkiem na kolanach. Rozwój ikonografii 
Mariologicznej (Maryjnej), należącej do najstarszych nurtów kultu chrześcijańskiego w ogóle, 
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nastąpił w VI wieku, w kręgu bizantyńskim. W sensie formalnym i treściowo-symbolicznym 
rozpowszechniły się rozmaite typy i warianty szczegółowe, niosące w sobie dobitny sens 
teologiczny: dogmatyczny, moralny i kontemplacyjny. Wśród ikon Maryjnych, ze względu na 
ich formę wyróżnia się: 1. ikony samodzielne Maryi; 2. ikony Chrystologiczne (Maryja w 
tajemnicy Chrystusa); 3. ikony eklezjologiczne (Maryja w tajemnicy Kościoła); 4. ikony 
ilustracyjno-liturgiczne (Maryja w Biblii i w życiu Kościoła). Z punktu widzenia warstwy 
treściowej ukształtowały się trzy podstawowe schematy: 1. ELEUSA; 2. HODEGETRIA; 3. 
ORANTA (w tym: Blacherniotissa, Panhagia). 

Ryc. 560, 561, 662, 563, 564, 565, 566. Ikony Maryi. Od lewej: Hodegetria, XIII w.; Hodegetria z Nowogrodu, 
1380; Oranta (Blacherniotissa) z Nowogrodu, 1 poł. XII w.; Oranta (Blacherniotissa), postać pełna; Eleusa, M.B. 

Włodzimierska; Madonna Tronująca (Kladská), po 1350; Madonna Uwielbiona (Królowa), Palermo. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
Typ Eleusa („Umilenie”, czułość, miłosierdzie), wykształcony prawdopodobnie w kręgu 

sztuki koptyjskiej, w Bizancjum znany był od XI w. i należał do najbardziej popularnych 
wizerunków Maryi w sztuce wschodnio chrześcijańskiej. Przedstawiał Matkę Bożą trzymającą 
przytulające się do Niej Dzieciątko Jezus i eksponował silny związek uczuciowy obu postaci. 
Równie często stosowanym stał się typ ikony Hodegetria. Było to wyobrażenie Matki Bożej z 
Dzieciątkiem podtrzymywanym przez Nią lewą ręką. Prawą ręką Maryja wskazywała na postać 
Chrystusa Emanuela, który unosił swą prawą dłoń w geście błogosławieństwa. Typ taki, znany 
ze sztuki wczesno chrześcijańskiej, szczególnie często występował od VI wieku w kulturze 
bizantyńskiej, szybko rozprzestrzeniając się także w całej Europie Zachodniej. Do tej kategorii 
typologicznej należą ikony Matki Bożej Śnieżnej (Salus Populi Romani), w tym Matki Bożej 
Jasnogórskiej w Częstochowie (por. rozdz. VIII.4, s. 320 nn). Określenie Hodegetria nawiązuje 
prawdopodobnie do klasztoru „ton Hodegon” w Konstantynopolu, w którym znajdowała się 
najstarsza ikona z takim przedstawieniem Matki Bożej. Dodajmy, że nazewnictwo 
szczegółowych typów ikon wywodzone właśnie z obiektów architektonicznych, w których 
pojawiły się ich pierwsze przykłady, jest dość często stosowane w tradycjach lokalnych i w 
historii sztuki. Kolejny typ wizerunku Maryi znany jest pod nazwą Oranta (Orantka). W 
ikonografii chrześcijańskiej  jest to frontalne przedstawienie stojącej postaci (lub popiersie), w 
długiej szacie, w pozie modlitewnej, tj. z rękoma wzniesionymi ku górze i z rozwartymi dłońmi. 
Motyw ten w malarstwie katakumbowym i bizantyńskim dotyczył samej Maryi, a także wielu 
innych postaci o znaczeniu religijnym, często symbolizując dusze zmarłych znajdujące się w 
raju. Inne przedstawienia Maryi, w pełnej postaci lub w popiersiu wzbogacane były o wizerunek 
Chrystusa Emanuela Błogosławiącego, umieszczony w medalionie na piersiach Maryi 
zyskując nazwę Blacherniotissa. Mieści się on w szerszej kategorii Maryi Oranty. 

Wymienione tu typy wizerunków Maryjnych ściśle związane są także z liturgicznymi 
tekstami prawosławnymi (język cerkiewnosłowiański, następny rozpowszechniony  w Kościele 
Wschodnim po „staro cerkiewnosłowiańskim”). W dokumentach tych za każdym razem 
wymieniany jest pełny tytuł: „Najświętsza, przeczysta, przebłogosławiona, pełna chwały 
Władczyni nasza, Bogarodzica i zawsze Dziewica Maria”. Zawarte są tu trzy główne określenia 
stosowane przez Kościół Prawosławny w odniesieniu do Maryi:1. Bogarodzica, Matka Boża 
(gr. Theotókos, cs. Bogorodica); 2. zawsze Dziewica (gr. Aiparthenos, cs. Prisnodiewa) i 3. 
Najświętsza (gr. Panhagia, cs. Preswiataja). Pierwszy z tych tytułów został nadany przez 
Trzeci Sobór Powszechny w Efezie (431), a drugi przez Piąty Sobór Powszechny w 
Konstantynopolu (553). Tytuł Panhagia używany jest przez wszystkich prawosławnych, choć 
nigdy nie stał się przedmiotem dogmatycznych postanowień. Mówiąc inaczej, zarówno w 
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Kościele Wschodnim (Prawosławnym) jak i Zachodnim (Katolickim) ikonografia Mariologiczna 
skupia się  na przedstawieniach: 1. Maryi Królowej (Mądrości); 2. Maryi Matki; 3. Maryi na 
Chrystusowej drodze do spełnienia. Wśród innych, dość szeroko rozpowszechnionych 
wyobrażeń MB pojawia się także „Madonna Tronująca” (na tronie). Nazwy niektórych 
wizerunków wiązano ze wspomnianymi tytułami przysługującymi osobie Maryi, np. Nikopoia – 
Zwycięska, lub wskazywały na charakterystyczne cechy ikony, np. Tricherusa - Trójręka. 
Oprócz wszystkich wymienionych tu typów przedstawień Maryi, zarówno w tradycji wschodniej 
jak i zachodniej rozpowszechniły się określenia dotyczące konkretnych ikon MB, tych, które 
wśród wiernych zyskały sławę „cudownych”, takich np. jak: MB Jasnogórska; MB Kazańska, 
MB Mirowska; MB Ostrobramska (Wilno) i wiele, wiele innych.  

Ryc. 567, 568, 569, 570, 571. Wizerunki Maryi w scenach narracyjnych. Od lewej: rosyjska ikona Zaśnięcia  NMP 
(Najświętszej Maryi Panny); Zwiastowanie, ikona macedońska, XIV w.; Wniebowzięcie, ikona Andrzeja Rublowa; 
scena Koronacji MB z ołtarza Wita Stwosza w Krakowie, 2 poł. XV w.; Ucieczka do Egiptu, fresk Giotta, kościół 

Scrovegni, Padwa, pocz. XIV w. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Także przedstawienia charakterystycznych wydarzeń z życia NMP (Najświętszej Maryi 
Panny), w których postać Maryi stanowi jedną z wielu w grupie figuralnej, często pojawiły się 
w sztuce wczesno chrześcijańskiej i bizantyńskiej. Najbardziej popularny i najważniejszy był 
wtedy motyw Zwiastowania. Za najstarsze jego przedstawienie uznaje się to z rzymskich 
katakumb, datowane na rok 300.  Intensywniejszy rozwój tego tematu pojawił się ok. V wieku. 
Od IX/X wieku scenę Zwiastowania ukazywano zazwyczaj na tle  architektury symbolizującej 
miasto Nazaret. Rozbudowane, cykliczne przedstawienia narracyjne rozwijały się od XII/XIII 
wieku, a szczególną popularność zyskały w XIV/XV wieku. Pojawiały się tematy związane z 
życiem rodziców Maryi: św. Anny i św. Joachima, oraz sceny Zwiastowania, Nawiedzenia, 
Zaśnięcia Maryi, Koronacji MB, a także Wprowadzenia Maryi do Świątyni, Narodzenia 
Chrystusa, Ucieczki do Egiptu, Odnalezienia Dwunastoletniego Chrystusa w Świątyni, a także 
tematy Pasyjne. 

Należy pamiętać, że opisane tu, wschodnie (bizantyńskie) wizerunki Maryjne stały się 
wzorcami dla wyobrażeń MB występujących w sztuce Zachodu, w średniowieczu i w 
epokach nowożytnych. W sztuce romańskiej dominował typ reprezentacyjnych przedstawień, 
surowych i majestatycznych. W okresie gotyku, wraz z intensywnym rozwojem kultu 
Maryjnego, pojawiały się rozmaite typy szczegółowe, przekazujące złożone treści 
symboliczne. W okresie wczesnego renesansu włoskiego, w sztuce Zachodu nastąpiło 
wyraźne odejście od bizantyńskich schematów na rzecz ujęć swobodnych, rodzajowych i 
uzyskiwania idyllicznego nastroju. W 2 poł. wieku XVI nastąpił powrót do przedstawień 
mistyczno-symbolicznych. Popularne stały się przedstawienia Immaculaty (Maryi 
młodzieńczej, bez Dzieciątka), Królowej Niebios, Assunty (Maryi Wniebowziętej). Częstym 
tematem ikon wywodzących się z wczesnego chrześcijaństwa i sztuki bizantyńskiej stawały 
się również wizerunki różnych świętych, zarówno Kościoła Wschodniego jak i Zachodniego. 
Sam kult konkretnych postaci ważnych dla kościołów chrześcijańskich wywierał (i wywiera) 
znaczący wpływ na rozwój duchowości różnych narodów i społeczeństw, oddziałuje również 
na kształtowanie pewnych założeń ładu społecznego i politycznego, a także na 
popularyzowanie wartości uniwersalnych w wymiarze ogólnoświatowym, ponad religijnym (np. 
kult św. Franciszka z Asyżu, kult św. Mikołaja).  

Z tradycji wschodnich (bizantyńskich) wywodzi się przykładowo pamięć św. Mikołaja, 
biskupa Miry (Myry). Samo miasto, stolica starożytnej Licji i stolica regionu w ramach 
Cesarstwa Bizantyńskiego, położone jest w południowo-zachodniej Azji Mniejszej 
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(współczesna Turcja – Anatolia), nad Morzem Śródziemnym. Mikołaj żył prawdopodobnie w 1 
poł. IV wieku, kecz brak precyzyjniejszych danych o jego życiu. Legendarne przekazy mówią, 
że ten świątobliwy duchowny cały swój majątek rozdał ubogim. Wiadomo, że jego kult 
rozprzestrzeniał się w Mirze i w Konstantynopolu już od VI wieku. Stamtąd stopniowo przenosił 
się na kraje europejskie, przybierając na sile od IX wieku (Rzym), a zwłaszcza między X – XIII 
wiekiem (Francja, Anglia, Niemcy, także Polska). Od XIII wieku w szkołach średniowiecznych 
utrwalił się obyczaj przyznawania zapomóg i stypendiów potrzebującym uczniom, przenosząc 
się stopniowo, w formie zmodyfikowanej (tj. rozdawania podarunków) do prywatnego życia 
rodzinnego. Z takich tradycji wywodzi się trwający do dzisiaj zwyczaj obdarowywania dzieci 
prezentami w dniu 6 grudnia (w Kościele Katolickim dzień wspomnienia o św. Mikołaju). 
Szkoda tylko, że ta piękna tradycja, w pocz. XX wieku, ze względów komercyjnych zyskała 
nowy, świecki i zabawowy wymiar, odzierając ją z warstwy ideowej, polegającej na wpajaniu 
dzieciom humanitarnego obowiązku niesienia pomocy ubogim i potrzebującym.  

Ryc. 572, 573, 574, 575, 576. Przykładowe ikony z wizerunkami świętych. Od lewej: św. Bazyli, biskup Cezarei; 
ikona św. Jerzego z klasztoru św. Katarzyny na Synaju, XIII w.;  św. Zofia z personifikacjami Wiary, Nadziei, 

Miłości; święci Konstantyn i Helena, XIII w.; ikona św. Mikołaja, biskupa Miry. Fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

 
* * * 

W uzupełnieniu prezentacji początków i rozwoju sztuki tworzenia ikon o tematyce 
chrześcijańskiej należy dokonać ostatecznych, niezbędnych uściśleń terminologicznych. I tak, 
termin ikonografia posiada dwa zasadnicze znaczenia: 1. mianem tym określamy zbiory dzieł 
sztuki stanowiących graficzny zapis określonych tematów (grup tematycznych, 
typologicznych). W szczególności są to więc dzieła malarskie różnych kategorii (np. freski, 
malarstwo sztalugowe, olejne, akwarele, pastele, itp.); grafiki wykonywane w różnych 
technikach (np. drzeworyty, miedzioryty); przedstawienia w technikach para malarskich (np. 
mozaiki, sgraffito); rysunki i szkice odręczne; fotografie; a także płaskorzeźba, witraże, 
majoliki, ceramika zdobiona itp. Stanowią one nie tylko dziedzictwo kulturowe w zakresie 
działalności artystycznej, ale są również  dokumentami epoki, źródłami historycznymi z 
zapisanymi w nich ważnymi dla badaczy informacjami faktograficznymi, a dotyczącymi 
określonych osób,  tematów, miejsc, zagadnień. W takim rozumieniu omawianego terminu 
stosuje się więc takie sformułowania jak np. ikonografia Chrystologiczna, Mariologiczna; 
ikonografia Rzymu, Krakowa; ikonografia ogrodów włoskich; ikonografia Wawelu; ikonografia 
kościoła św. Anny w Krakowie itp. 2. Jest równocześnie ikonografia nauką pomocniczą historii 
sztuki, a także historii, etnografii, archeologii oraz architektury krajobrazu. Jako specjalność 
naukowa, z określonymi zasadami postepowania badawczego („warsztatem” naukowym) 
powstała w XIX wieku. Polega na rozpoznawaniu i klasyfikacji tematów ikonograficznych. 
Badana jest ich stałość, warianty i motywy. Odczytywane są również treści symboli, 
personifikacji, atrybutów. Prowadzi do ustalania datowania dzieł sztuki oraz stwierdzania ich 
autentyczności.   

W ramach „warsztatu” historii sztuki, także w 1 poł. XIX wieku krystalizowała się jedna 
z  metod badawczych, nazywana ikonologią. Najintensywniej rozwinęła się dopiero od 2 
ćwierci XX wieku. Jej najwybitniejszym przedstawicielem był Erwin Panofsky, niemiecki 
historyk sztuki i eseista, a w Polsce Jan Białostocki. Wśród podstawowych punktów koncepcji 
Panofsky’ego było założenie, że odczytanie i interpretowanie dzieł sztuki nie może się 
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ograniczać do sfery formalno-przedmiotowej lecz musi obejmować zawarte w nich znaczenia 
umowne stanowiące symptomy postaw ideowych grupy ludzkiej (społeczności), która je 
wytworzyła. Analiza ikonologiczna miała opierać się na wiedzy o historii rozwoju, a dzieło sztuki 
miało być analizowane jako: 1. układ form (styl); 2. układ historii, symboli i alegorii (typologia 
ikonologiczna); 3. jako objaw sytuacji historyczno-kulturowej. Ikonologia powinna więc ustalać 
współzależność pomiędzy poszczególnymi typami (z uwzględnieniem idei teologicznych, 
filozoficznych i politycznych) a skłonnościami poszczególnych artystów i mecenasów. 
Koncepcje te rozbudowano później o metody zaczerpnięte z nowoczesnej psychologii 
percepcji. Początkowo badania ikonologiczne obejmowały sztukę późnego średniowiecza, a 
następnie XIX i XX wieku. Współcześnie wielu specjalistów metodzie tej zarzuca zubożenie 
badań nad forma artystyczna, a co za tym idzie powodowanie zaniku wartościowania dzieł 
sztuki z punktu widzenia ich jakości artystycznej. W terminologii historii sztuki ikonologia ma 
też drugie znaczenie: zbioru alegorycznych figur, personifikacji oraz ich opisów, 
popularnych w okresie baroku funkcjonujących jako swoiste podręczniki (wzorniki) dla 
artystów. Te opracowywano opierając się na wcześniejszym dziele włoskiego autora: Cesare 
Ripa, Iconologia, 1593.  

Ryc. 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583. Karty tytułowe i wybrane ilustracje z kolejnych wydań dzieła: Iconologia, 
autorstwa Cesare Ripa. Ryciny skopiowane z INTERNETU 
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ROZDZIAŁ IX 
 

POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY NARODÓW,  
EPOKA KAROLIŃSKA, ISLAM w EUROPIE 

 
Moment ostatecznego politycznego upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego 

(476) stał się znaczącą cezurą kulturową. Zwycięstwo Germanów (dowodzonych przez 

Odoakera) nad Rzymem, położyło kres wielowiekowej dominacji tej potęgi starożytnej, 

obejmującej wpływami znaczne obszary zachodnich części kontynentu europejskiego. Stało 

się równocześnie początkiem nowej epoki, nowego ładu politycznego i krystalizowania 

oryginalnych dokonań ogólnokulturowych, intelektualnych i artystycznych. Tak oto ludy 

europejskie wkroczyły w epokę nazywaną średniowieczem. A ta trwała niespotykanie w 

dziejach ludzkości długo, bo aż 1000 lat z okładem. Za datę graniczną, umownie kończącą 

średniowiecze przyjmuje się dopłynięcie Krzysztofa Kolumba do Ameryki w roku 1492.   

Ryc. 1, 2, 3, 4. Średniowieczne poszukiwania i odkrywanie „Nowego Świata”. Od lewej: domniemane szlaki 
wypraw morskich Wikingów ze Skandynawii do Ameryki Północnej w końcu X wieku; scenka z arabskimi 

astronomami obserwującymi niebo, miniatura z księgi późno średniowiecznej; karta mapy Europy i basenu Morza 
Śródziemnego (z Afryką Północną i Bliskim Wschodem) z „Atlasu Katalońskiego” z 1375 roku; szlaki wypraw 

Kolumba do Ameryki, z końca XV wieku. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
1. Średniowiecze – charakterystyka wstępna 

 
Swym wielowiekowym trwaniem średniowiecze rozdziela epoki świata starożytnego od 

najogólniej pojmowanej nowoczesności, tj. kultur nowożytnych zapoczątkowanych 
renesansem włoskim (i europejskim).  Całość tego wysoce złożonego okresu dziejowego, 
składającego się z wielu, kolejno po sobie następujących nurtów szczegółowych, dzielona jest 
zazwyczaj na średniowiecze wczesne, obejmujące stulecia od 476 – 1000 oraz średniowiecze 
rozwinięte (dojrzałe, pełne) i późne, trwające w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce, 
do końca XV wieku. Dla cywilizacji europejskiej i jej poszczególnych krajów średniowiecze 
miało znaczenie doniosłe, gdyż wtedy, głównie w ramach państwa Karolingów (poł. VIII – IX 
w., częściowo X w.) powstały oryginalne fundamenty kultury wprost określanej jako Zachodnia.  

Tabl. I. Podstawowe, kulturowe składowe i charakterystyczne osiągnięcia średniowiecza. Opr. A. Mitkowska 
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Ta własna, europejska tożsamość wyrosła w splocie dziedzictwa i oddziaływań 
fundamentalnych nurtów  kulturowych: 1. artystycznego dziedzictwa grecko-rzymskiego 
realizowanego w ramach Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego; 2. dokonań wczesnego 
chrześcijaństwa rzymskiego (łacińskiego); 3. kultury bizantyńskiej (i chrześcijaństwa 
wschodniego); 4. ekspansji islamu i jego koncepcji artystycznych.  

Stopniowo dzieje średniowiecznej Europy przechodziły przez bardziej szczegółowe, 
charakterystyczne okresy swego rozwoju. Zrazu borykano się z konsekwencjami ogólnego 
kryzysu politycznego trawiącego w Cesarstwo Zachodnie, co przełożyło się na stulecia walk 
plemiennych i „wędrówki ludów”. Około V – VII wieku odnotowywano wzrost znaczenia tradycji 
bizantyńskich i kształtowania chrześcijańskiej architektury przed karolińskiej. Jeszcze Europa 
nie okrzepła w działaniach państwowo twórczych, gdy poddana została presji ekspansywnie 
rozwijającej się od początku VII wieku religii muzułmańskiej (islamu). Równocześnie utrwalała 
się polityczna rola ludów frankońskich, prowadząc ostatecznie do powstania Cesarstwa 
Karolingów jako kontynuacji potęgi Imperium Rzymskiego (VIII – IX w.). Kształtował się także 
ład społeczno-polityczny oparty na feudalnych stosunkach i organizacji życia (X w.). Coraz 
intensywniej rozwijał się, sięgający pierwszych stuleci chrześcijaństwa, monastycyzm. W 
dojrzałym średniowieczu liczne, prężnie działające zakony (głównie benedyktyni i cystersi)  
budowały zręby gospodarki rolnej, twórczości artystycznej i rozwoju intelektualnego. 
Następowało ożywienie gospodarcze, wzrost demograficzny, rozkwitały już istniejące i nowo 
zakładane ośrodki miejskie. Po przejściowym kryzysie (XIII/XIV wiek) wywołanym m.in. 
zarazami i klęskami głodu, w swej fazie końcowej średniowiecze rozkwitało osiągnięciami 
artystycznymi (architektura gotycka), często wspieranymi działalnością cystersów.  
Franciszkańskie koncepcje dialogu z naturą (XII/XIII w.), wynikające z pobudek religijnych, 
stopniowo prowadziły do ożywiania postaw budowania w otoczeniu człowieka harmonii 
krajobrazowej i perfekcyjnego współdziałania z naturą (XIV – XV w.), wpisując się w ideowe 
założenia renesansu włoskiego. 

Tabl. II. Szkicowy zestaw szczegółowych okresów średniowiecza europejskiego od upadku Zachodniego 
Cesarstwa Rzymskiego do wkroczenia w epokę renesansu (nowożytność); opr.  A. Mitkowska. W pasie górnym 

ikonografia ze scenami z życia św. Franciszka z Asyżu. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Wśród ogromu dokonań twórczych europejskiego średniowiecza wspomnijmy te 
szczególnie ważne i charakterystyczne dla całej, dziesięciowiekowej epoki. Były to:  1. rozkwit 
architektury sakralnej, w tym 2. wypracowanie kanonów kompozycyjnych dla uniwersalnych, 
ogólnoeuropejskich stylów: romanizmu i gotyku; 3. perfekcyjne zespolenie efektów formalnych 
bryły zewnętrznej i wnętrz świątyń romańskich; 4. osiągnięcia konstrukcyjne architektury 
gotyckiej; 5. doskonalenie systemów architectura militaris (zasady wznoszenia zamków i 
murów obronnych); 6. rozwój urbanistyki (koncepcje planistyczne, funkcjonalne, prawne, 
kompozycyjne); 7. dokonania w zakresie kształtowania harmonijnych krajobrazów kulturowo-
przyrodniczych z udziałem miast, sanktuariów, klasztorów, zamków; 8. konsekwentny rozkwit 



360 
 

sztuki sakralnej i liturgicznej; 9. zakładanie uniwersytetów jako ośrodków nauczania i 
prowadzenia badań specjalistycznych, rozwój nauki; 10. popularyzacja monastycyzmu i jego 
kulturotwórcza rola dla społeczeństw europejskich; 11. wymiana doświadczeń ze światem 
Wschodu i powstanie mechanizmów przenikania kultur (Krzyżowcy, pielgrzymi); 12. 
kształtowanie duchowości i ładu moralnego opartego na chrześcijaństwie; 13. powodzenie w 
uruchomieniu czynników i mechanizmów scalających w jedność cywilizacyjno-kulturową 
różnorodność lokalnych, plemiennych (narodowych) tradycji; 14. intensyfikacja procesów 
kształtowania narodów i niezależnych politycznie państw; 15. wszystkie wymienione 
mechanizmy splatano z aspiracjami miejscowych ludów i plemion, tworząc trwale podwaliny i 
ideowe wartości cywilizacji Zachodu wielu narodów.  

Sumując przytoczone tu uwagi, stwierdzić trzeba (za Sławomirem Zonenbergiem), że 
choć początków Europy (Zachodniej) jako jednolitego tworu kulturowego należy szukać już 
w starożytności, to jego ukształtowanie i rozwój należy przypisać Monarchii Karolińskiej oraz 
jej spadkobiercom, ale także wielopłaszczyznowej i uniwersalnej, ponad państwowej i ponad 
narodowej działalności chrześcijaństwa (w tym głównie Kościoła Katolickiego). 

  
2. Trudne początki europejskie                             

     (kształtowanie Europy wolnych narodów na terytoriach dawnego  
       Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego) 

 
     WIELKA „WĘDRÓWKA LUDÓW” 

 
W szczytowym okresie ekspansywnej polityki jednolitego Cesarstwa Rzymskiego (I, II, 

III w. po Chr.) zachodnie i południowe ludy europejskie, zamieszkujące terytoria po rzeki Ren, 
Dunaj i Cisę znalazły się pod pełną rzymską dominacją. Stan taki, z niewielkimi zmianami 
utrzymał się także po rozpadzie Imperium na Zachodnie i Wschodnie (395). Plemiona podbite, 
nazywane barbarzyńskimi, doceniając wysoki cywilizacyjny poziom zdobywców, 
przyjmowały wiele osiągnięć kulturowych i artystycznych przyniesionych na ich terytoria przez 
legiony rzymskie (w tym także religię chrześcijańską). Następowały też procesy asymilacji ze 
społeczeństwem rzymskim. Równocześnie jednak, w tej wczesnej, przed średniowiecznej 
epoce, odznaczały się one wysokim zapewne stopniem przywiązania do własnej tożsamości, 
świadomością wspólnot plemiennych, a czynniki te wywoływały postawy ostrego, zbrojnego 
sprzeciwu wobec najeźdźców, do swoistego „ruchu oporu”.      

Ryc. 5, 6. Plemiona europejskie pod panowaniem rzymskim w okresie od I do V wieku. Z lewej: mapa 

Wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (I, II w. po Chr.); z prawej: Cesarstwo Rzymskie w V w. n.e. oraz zasięg 
Państwa Hunów. Obie mapy, opr. Józef Wolski, [z:] Atlas historyczny świata, 1994, s. 24, 26 

 
Wśród rdzennych plemion europejskich w zachodnich terytoriach kontynentu znalazły 

się zamieszkujące je od II do V wieku ludy germańskie, w tym Wizygoci i Wandalowie, 
Frankowie i Ala(e)manowie, Ostrogoci i Burgundowie, Longobardowie, Swebowie i Alanowie; 
na Wyspach Brytyjskich: germańscy Anglosasi (Anglowie, Sasi, Jutowie, Celtowie), oraz 
Wikingowie w Skandynawii. Na Półwyspie Iberyjskim osiedlili się także Baskowie, lud 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sasi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jutowie_%28plemi%C4%99_germa%C5%84skie%29
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nieznanego pochodzenia. Pozostając pod stałym naporem rzymskim, na przełomie IV/V wieku 
plemiona te zmuszone zostały także do przeciwstawiania się rosnącemu w potęgę Państwu 
Hunów, które podporządkowało sobie Europę Wschodnią i Środkową, zamieszkiwaną przez 
plemiona słowiańskie (ryc. 6) i parło dalej na zachód. Ten lud koczowniczy, prawdopodobnie 
mongolski, wędrując z Azji Środkowej, w pocz. V wieku ogarnął terytoria graniczące z Dunajem 
i zbliżył się do Renu, wchłaniając i przyswajając elementy kultur: irańskiej, słowiańskiej, 
germańskiej. To tej ekspansji przypisuje się uruchomienie mechanizmów migracji europejskich 
plemion barbarzyńskich na terytoriach Cesarstwa Rzymskiego (IV – V w.). W ramach tej 
wielkiej „wędrówki ludów” następowały istotne zmiany etniczne, a także dezorganizacja 
państwa rzymskiego, prowadząca do ostatecznego upadku Cesarstwa Zachodniego. I choć 
pozornie Hunowie stali się siłą niszczącą fundamenty rzymskiego, łacińskiego ładu 
europejskiego, to swą obecnością na znacznych, wschodnich i środkowych obszarach 
europejskich i asymilując się z miejscową ludnością, tworzyli pomost kulturowy dla wymiany 
doświadczeń cywilizacyjnych Dalekiego Wschodu i Zachodniej Europy.   

Ryc. 7, 8. Wielka „wędrówka ludów” na terytorium Rzymskiego Cesarstwa Zachodniego i Cesarstwa 
Wschodniego (Bizancjum), szlaki wędrówek od poł. III w. do poł. V wieku. Z prawej: scena klęski Hunów (pod 

dowództwem Attyli) w bitwie z Rzymianami  na Polach Katalońskich (Katalaunijskich) pod Paryżem w 451 roku. 
Mapa i fotografia skopiowane z INTERNETU 

 
WALKI „BARBARZYŃCÓW” PRZECIW RZYMOWI 

(plemiona europejskie i Hunowie) 
 
Nieustające dążenia Cesarstwa Rzymskiego do zdominowania swymi politycznymi 

wpływami całych terytoriów Europy Zachodniej, już od pierwszych lat I wieku po Chrystusie 
wywoływały często zacięty opór rdzennych plemion europejskich. Ludy podbijane przez 
legiony rzymskie miały do czynienia z najpotężniejszą wtedy armią świata, znakomicie 
zorganizowaną, świetnie wyposażoną w nowinki techniczne uzbrojenia, perfekcyjnie 
dowodzoną i ze zdyscyplinowanymi żołnierzami, starannie wyszkolonymi w rzemiośle 
wojennym. Jednak obce Rzymianom trudne warunki klimatyczne, liczne tereny górzyste, 
rozległe obszary puszczańskie, a także bagienne, często uniemożliwiały rozwijanie przez 
legionistów zamierzonego szyku bojowego. Ludy atakowane, ubogie i słabo wyposażone w 
broń, perfekcyjnie wykorzystywały lokalne realia topograficzne. Opór stawiany najeźdźcy 
polegał na wojnie z ukrycia, działalności „partyzanckiej”, organizowaniu zasadzek i stałym 
nękaniu maszerujących zwartym szykiem wojsk rzymskich. Takie obronne działania podjęli już 
w I wieku po Chrystusie Germanowie, a najbardziej zacięte akcje defensywne legiony rzymskie 
napotkały w I/II wieku na terytoriach Wysp Brytyjskich. Trudna sytuacja walczących tam 
legionów doprowadziła do osobistego udziału w walkach na północnych rubieżach Imperium 
samego cesarza Hadriana (pocz. II w.) i do ostatecznej decyzji o ograniczaniu strefy wpływów 
rzymskich do południowo-wschodnich terytoriów Brytanii (Britannia). Dla ochrony przed 
nacierającymi z północy miejscowymi plemionami wzniesiony został słynny „Mur Hadriana” 
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(121 – 129), w znacznym stopniu zachowany do dzisiaj. Nieco dalej na północ wysunięto 
wkrótce kolejny pas fortyfikacji rzymskich, zwany Murem (Wałem) Antonina. 

Ryc. 9, 10, 11. Sytuacja polityczna i etniczna  Brytanii od II do początku VII wieku. Od lewej: ekspansja rzymska 
w pocz. II w. z linią fortyfikacji rzymskich (Mur Hadriana, Mur Antonina); Brytania rzymska (kolor ciemno zielony)  

i plemiona niezależne; osadnictwo Anglów, Sasów i Jutów w po rzymskiej Brytanii ok. 600 roku.  
Mapy skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 12, 13, 14. Mur (Wał) Hadriana w Brytanii (1 poł. II wieku), stan współczesny.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wiadomo także, że co najmniej od poł. II w. po Chr. raz za razem pojawiały się wojenne 

działania ludów barbarzyńskich wymierzone przeciw Cesarstwu, o charakterze czysto 
rabunkowym. W III wieku, w okresie terytorialnej potęgi rzymskiej, po wygaśnięciu dynastii 
Sewerów panujących w latach 195 – 235, wobec słabości kolejnych cesarzy, nasilały się 
lokalne bunty ludności podbitej. Rzymian napadano w wielu prowincjach Europy Zachodniej i 
Południowej. Pojawiały się również zbrojne protesty w ramach samych wojsk legionowych. 
Narastający kryzys ekonomiczny, zarazy, osłabienie znaczenia miast, generowały 
pogłębiającą się wewnętrzną słabość Imperium, sprzyjającą podejmowaniu ruchów 
zaczepnych ze strony plemion podbitych.  

Wedle interpretacji Romana Przybylskiego, [w:] Najazd barbarzyńców na Cesarstwo 
Rzymskie, [http://historia.na6.pl/podboj_cesarstwa_rzymskiego, dostęp 22.06.2016] w siłę rosły plemiona 
germańskie wraz z Gotami ze Skandynawii. Sprzymierzone oddziały tych plemion osiadłych 
od Morza Czarnego po Morze Północne, nacierały na granice na Renie i Dunaju,  a w 378 
hordy „barbarzyńców” dotarły aż do Konstantynopola. I choć po kryzysie III wieku Cesarstwo 
zaczęło ponownie wzmacniać swą siłę, to dramatyczną sytuację  w końcu IV wieku pogorszyła 
wspominana już aktywność Hunów, także napierających na terytoria Imperium. Tym razem 
potężne Cesarstwo Zachodnie nie przetrwało kolejnego już kryzysu, wywołanego przez 
„wędrówkę ludów”. Plemiona germańskie i słowiańskie (sarmackie), uciekając przed Hunami, 
masowo przesuwały się na zachód i wkraczały na obszary państwa rzymskiego. Najazdy 
„barbarzyńców” na przełomie IV/V wieku kierowane były głównie na słabszą wtedy, zachodnią 
część Cesarstwa. Na początku V wieku Wizygoci pod wodzą króla Alaryka zajęli Panonię 
(prowincję rzymską pomiędzy Sawą a Dunajem) i Noricum (na południe od Dunaju), po czym 
w 410 roku w spektakularny sposób zdobyli miasto Rzym. 

http://historia.na6.pl/podboj_cesarstwa_rzymskiego
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  Ryc. 15, 16, 17, 18. Podboje „barbarzyńskie” w V wieku. Od lewej: wkroczenie Wizygotów do Rzymu w 410 r.    
  (Ikonografia historyczna); plądrowanie Rzymu przez Wizygotów w 410 roku (ikonografia historyczna); mapa  
   germańskiego państwa Odoakera w 480 roku (kolor granatowy); mapa frankońskiego państwa Chlodwiga  

 (I481 – 511), kolor ciemno zielony. Ikonografia i mapy skopiowane z INTERNETU 
 
Równocześnie nieustającą grozę budzili wspominani już Hunowie, od III w., a głównie 

od końca IV wieku napierający na Europę od wschodu. W V wieku Hunowie porzucili 
koczowniczy tryb życia i osiedlili się na Bałkanach, na południe od Dunaju. Pod wodzą Attyli, 
panującego w latach 434 – 453, w poł. V wieku (w 451 roku) ruszyli na podbój całej Europy. 
Pokonując plemiona germańskie dotarli do Galii zamieszkiwanej przez Franków i Wizygotów. 
Powstało imperium Hunów obejmujące Europę Środkową wraz Germanią i częścią Galii. 
Zachęcona tymi sukcesami armia Attyli podjęła również działania wojenne przeciw Italii z 
zamiarem zdobycia Rzymu. Do decydującej bitwy doszło na Polach Katalaunijskich 
(Katalońskich), gdzie wojska rzymskie dowodzone przez Aecjusza, wspierane przez 
Wizygotów, powstrzymały napór wschodnich najeźdźców. Ci, uznając się za pokonanych 
wycofali się na Węgry. Wkrótce jednak wznowili działania zaczepne, niszcząc wiele miast 
północnej Italii (m.in. Weronę, Bergamo, Vicenzę) oraz zajmując Padwę i Mediolan. Wedle 
legendarnych przekazów, po dotarciu do Rawenny, Attyla przyjmując w Mantui poselstwo 
papieskie, z bliżej nie wyjaśnionych przyczyn odstąpił od zamiaru zdobycia Rzymu.  

Ryc. 19. Plemiona i państwa „barbarzyńskie” w kontekście podzielonego Imperium Rzymskiego  
(Cesarstwo Zachodnie i Wschodnie), do poł. V wieku. Mapa skopiowana z INTERNETU 
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Kilka rdzennych plemion Zachodniego Cesarstwa usamodzielniło się, tworząc państwa 

germańskie, które pod wodzą Odoakera (480) zdobyły Rawennę (ryc. 17). Rangę wiodącą 
stopniowo zdobyło jednak państwo Franków, sprawnie zorganizowane i od 481(2) rządzone 
przez Chlodwiga (Klodwiga, ur. 466 – zm. 511), który władał obszarami od Renu po Łabę. W  
496 roku ochrzczony przez biskupa Remigiusza w Reims, wprowadził na trwale przyszłą 
Francję w krąg kultury chrześcijańskiej i dokonał jej zespolenia z papiestwem i  Kościołem 
Katolickim.  Wprawdzie po śmierci Chlodwiga, państwo podzielone pomiędzy 4 jego synów 
straciło na swej sile, lecz pozostało wczesną zapowiedzią przyszłego mocarstwa Karolingów 
(poł. VIII w.), fundamentalnego dla zbudowania zrębów cywilizacji i kultury Europy Zachodniej. 

Ryc. 20, 21, 22. Państwo Franków w V/VI w. Od lewej: Europa w czasach Chlodwiga (482 – 511); chrzest 
Chlodwiga, miniatura z XIV w.; rozwój terytoriów frankońskich od 460 do 539 roku. Ilustracje skopiowane  

z INTERNETU 
 
Wielokrotnie już wspominana data odsunięcia od władzy ostatniego cesarza 

rzymskiego (zachodniego) w 476, umownie uznawana jest za cezurę kończącą byt 
zachodniego członu Imperium. W istocie rzeczy Odoaker, dowódca zwycięskich Germanów, 
uznał jednak symbolicznie zwierzchnictwo Cesarza Bizantyńskiego, przyjmując godność 
namiestnika Italii. Formalnie więc Cesarstwo Rzymskie, znowu zjednoczone trwało  nadal w 
ramach władzy Konstantynopola (por. ryc. 24). Stan taki utrzymał się do roku 800, kiedy Karol 
Wielki ukoronowany na imperatora, uznany został przez Cesarstwo Wschodnie. Powróciła 
więc dwudzielność i dwuwładza Imperium Rzymskiego. Był to jednak podział ideowy, w 
praktyce w latach kolejnych rozwijały się dwa całkowicie odrębne, odmienne organizmy 
państwowe: bizantyński i karoliński (bliższe omówienie w rozdz. IX.6). 

Ryc. 23, 24. Sytuacja polityczna Cesarstwa Rzymskiego w V i VI wieku. Z lewej: główne szlaki inwazji 
„barbarzyńskich” na Cesarstwo Zachodnie i Wschodnie. Z prawej: poszerzone w VI wieku terytorium Cesarstwa 

Wschodniego. Mapy skopiowane z I NTERNETU 
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Po krótkim, lecz doniosłym epizodzie karolińskim, tytuł cesarski (zachodni) przeszedł 
w 962 roku na króla niemieckiego Ottona I, uznanego przez rzymski wschód (Bizancjum). Data 
ta przez współczesną historiografię uznawana jest za początek „Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego  Narodu Niemieckiego”. Od tego momentu tytuł cesarzy rzymskich (zachodnich) 
na trwałe związany został z tronem niemieckim (zwłaszcza w XII, XIII w., ale i później). 
Podtrzymana więc została  koncepcja karolińska odnowienia idei Cesarstwa Rzymskiego, 
przekazanego jednak w inne ręce. W poł. XV wieku, po śmierci ostatniego cesarza 
wschodniego, terytoria bizantyńskie zdominowane już przez Turków Osmańskich, formalnie i 
symbolicznie włączone zostały pod berło „Świętego Cesarstwa Rzymskiego”. Idea Cesarstwa 
Rzymskiego zakończyła swój byt w 1806 roku, w wyniku działań zbrojnych Napoleona. 
Monarchiczny tytuł cesarza rzymskiego, jednak wyłącznie jako honorowy, używany był przez 
sułtanów tureckich aż do ich obalenia w 1922 roku. W zmienionej formule, obsesyjne 
polityczne tęsknoty polityczne i obłąkańcze dążenia do budowania mocarstwowej potęgi 
jednego narodu odżyły w zbrodniczej formie w czasie II wojny światowej (1939 – 1945).  

W sposób pokojowy, koncepcje silnej gospodarki Europy wielu narodów, z różnym 
powodzeniem budowane są obecnie  w ramach Unii Europejskiej. Trzeba jednak odnotować, 
że mocno ostatnio rysujące się w „unijnych” strukturach urzędniczych koncepcje unifikacji, 
narzucania jednolitych standardów legislacyjnych i głoszenie wiodącej roli postaw 
„poprawności politycznej”, stoją w rażącej sprzeczności z atawistycznym wręcz umiłowaniem 
wolności, niezależności i przywiązania do lokalnych tradycji poszczególnych narodów 
europejskich. Lekceważenie tych kulturowych korzeni kontynentu wolnych narodów wywołuje 
negatywne skutki, osłabiając ostatecznie (a nie wzmacniając) harmonijnie działającą 
wspólnotę europejską. Faktycznym dowodem takiego stwierdzenia stały się wyniki referendum  
z dnia 23 czerwca 2016 roku, przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, a dotyczącego 
„BREXIT’u”, w którym 52% Brytyjczyków opowiedziało się za opuszczeniem „Unii 
Europejskiej”, co w konsekwencji doprowadzić może do jej rozpadu.  

A ta, także  z historycznych uwarunkowań, swą jedność w różnorodności zawdzięcza 
hellenistyczno-rzymskiemu dziedzictwu cywilizacyjnemu i kulturowemu. W zakresie ładu 
moralnego wyrosła z naczelnych założeń religii chrześcijańskiej, z wiodącą rolą Kościoła 
Katolickiego. Dziedzictwo artystyczne, intelektualne i społeczne zbudowała ostatecznie 
dodaniem w średniowieczu i nowożytności kolejnych uniwersalnych dokonań poszczególnych 
narodów, których zróżnicowanie twórcze i rozmaite tradycje estetyczne krystalizowały się już 
w epoce neolitu, a nawet paleolitu (por. rozdz. II).   

 
3. Wczesno średniowieczna sztuka plemion europejskich  

                                            (sztuka „barbarzyńska”) 
 
Ścieranie różnych sił politycznych, mozaika plemienna, świadectwa istnienia 

pogańskich sztuk lokalnych, ze stopniowymi  wpływami chrześcijaństwa płynącego z Rzymu 
(i Rawenny) stworzyły sytuację, w której w okresie pomiędzy późną starożytnością a 
wczesnym średniowieczem na terytoriach europejskich rozwijała się sztuka nazywana 
barbarzyńską (arte barbarica). Ten początkowy okres krystalizowania oryginalnych poczynań 
artystycznych Europy Zachodniej definiowany jest jako aktywność twórcza ludów Zachodu w 
przedziale czasowym od V do VIII (IX) wieku. Politycznie sztuka „barbarzyńska” wiązana jest 
z germańską inwazją militarną na dawne terytoria Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, 
obejmując lata powstawania królestw rzymsko-barbarzyńskich i ich trwania do czasu 
ukształtowania Królestwa Karolingów (poł. VIII wieku). 

Przejawy tej specyficznej sztuki odnajdywane są, w układzie równoleżnikowym na 
obszarach od Afryki Północnej po Skandynawię i Wyspy Brytyjskie, a w układzie 
południkowym od Morza Czarnego po Półwysep Iberyjski. Archeologiczne znaleziska 
potwierdzają jej występowanie m.in. na terytoriach północnej Italii, Germanii, Francji, Hiszpanii. 
Zgodnie z układem sił politycznych, wiodącą rangę zyskała sztuka germańska (w tym 
Longobardów), ale nieco później także skandynawska (Wikingów, VIII – XI w.). Powstawała 
prawdopodobnie w splocie pojawiających się  tendencji azjatyckich (Hunowie) i wzorców 
estetycznych Bliskiego Wschodu z miejscowymi pradawnymi tradycjami epok paleolitu, 
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neolitu, brązu i żelaza występującymi na całym kontynencie europejskim. Stale obecne w niej 
były i wyraźnie widoczne również motywy rzymskiego dziedzictwa artystycznego, z czasów 
funkcjonowania lokalnych, plemiennych prowincji w strukturach Cesarstwa Rzymskiego.  
Ciągle pozostaje dość słabo rozpoznana, choć poświęcono jej wiele specjalistycznych rozpraw 
naukowych, publikowanych w sposób ciągły od połowy XIX w. 

Ryc. 25, 26, 27, 28, 29. Artefakty „barbarzyńskie”. Od lewej: wyroby (uchwyty - uszka) Ostrogotów w stylu 
polichromicznym, Metropolitan Museum of Art w Nowym Yorku; sprzączki frankońskie z okresu Merowingów,  

ok. 570, Muzeum Starożytności w Saint-Germain-en-Laye; sprzączka Longobardów; wyroby (uchwyty - uszka) 
Wizygotów w stylu polichromicznym; sprzączka Longobardów, Musei Civici, Pawia.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Daleko idąca  niestabilność, związana z „wędrówką ludów” i ścieraniem się 

powstających post rzymskich sił politycznych spowodowała, że koncentrowano się na 
sztukach drobnych. Wytwarzano biżuterię, klejnoty, ozdoby dekoracyjne, małe sprzęty i 
przedmioty użytkowe, a także obiekty kultowe. Formowano je w metalach, często 
szlachetnych, oraz w kamieniu. Odznaczały się finezją wykonania, atrakcyjnymi ornamentami 
stylizowanych motywów naturalnych (roślinnych i zwierzęcych), a także geometrycznych 
plecionek, przejętych zresztą przez architekturę romańską. Pojawiały się również elementy 
płaskorzeźby i mozaikowe, a nawet charakterystyczne detale właściwe architekturze grecko-
rzymskiej (to głównie w Galii i w Italii). Artefakty „barbarzyńskie” najczęściej odnajdywane są 
przez archeologów w grobach i nekropoliach z epoki, we wszystkich regionach Europy.  

Ryc. 30, 31, 32, 33. Artefakty „barbarzyńskie”. Od lewej: ornamenty na sakwie germańskiej, z motywami 
plecionki, ok. 655; figuralna plakietka z brązu, wyrób Longobardów, VII wiek, Muzeum Historyczne w Bernie 

(Szwajcaria); grupa ptaków na tacy, wyrób Longobardów;  lusterko z brązu (wyrób celtycki), I w. przed Chr./I w.  
po Chr. Ryc. 30, [z:] Mary Hollingsworth, Sztuka w dziejach człowieka,  2006, s. 105. Pozostałe fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 

Niektórzy badacze wyodrębniają wśród „barbarzyńskich” wyrobów: 1. „styl 
polichromiczny” czyli wielobarwny (policromo), występujący do ok. VII w., głównie w rejonach 
Morza Czarnego, ale także  na terytoriach Hiszpanii, Francji, Longobardii (obszary środkowej 
Italii). W takiej stylistyce powstawały perfekcyjne, pełne wdzięku precjoza z metali 
szlachetnych ozdabianych drogimi, kolorowymi kamieniami; 2. „styl geometryczno-zwierzęcy”, 
charakterystyczny głównie dla regionów północnych (Skandynawia, Brytania). 
Reprezentowany jest przez drobną biżuterię (sprzączki, klamry, bransoletki). Jako motywy 
dekoracyjne pojawiały się na nich stylizowane zwierzęta, ale głównie motywy geometryczne, 
nawiązujące do estetyki bizantyńskiej (i arabskiej). Ornamenty te układano symetrycznie, lub 
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zdecydowanie asymetrycznie. W miarę rozszerzania chrześcijaństwa wytwarzano również 
artefakty stanowiące symbole religijne. Częstym motywem dekoracyjnym wprowadzanym do 
rozmaitych wyrobów w całej Europie, stawały się również oryginalne rzymskie monety. Inny 
podział typologiczny (wg L. Bréhier’a) wskazuje na dwie główne kategorie artystycznych 
wyrobów „barbarzyńskich”: 1. przedmioty codziennego użytku; oraz 2. artefakty kultowo-
religijne. Jedne i drugie kształtowano wedle zasad estetycznych opisanych powyżej. 

Louis Bréhier [w:], Enciclopedia Italiana, [http://www.treccani.it/enciclopedia/arte-barbarica..., 

dostęp w dniu 24.06.2016] mocno podkreśla ponadto ścisłe związki ornamentyki „barbarzyńskiej” z 
tą charakterystyczną dla „Orientu” z regionów Egiptu, Anatolii, Mezopotamii (w tym koptyjską, 
syryjską, perską). Wzorce te do plemion barbarzyńskich dotarły za sprawą rozkwitającej w 
okresie potęgi Imperium wymiany handlowej między Rzymem a jego prowincjami wschodnimi. 
Wyroby wschodnie jako skrajnie odmienne od rzymskich cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem i popularnością wśród możnych obywateli Cesarstwa. Mocno złożone 
zagadnienia pochodzenia wzorców estetycznych sztuki „barbarzyńskiej”, jako ciągle 
podlegające drobiazgowym badaniom i różnym, zmieniającym się interpretacjom, nie będą 
szerzej w tym podręczniku rozwijane.  

 W obecnym stanie badań, najlepiej rozpoznane są przykłady sztuki „barbarzyńskiej” 
zidentyfikowanej na terenach Italii (w rejonach historycznej Longobardii); Hiszpanii, Galii 
(dzisiejsza Francja); Europy Środkowo-Północnej (Germania), na Wyspach Brytyjskich i w 
Skandynawii, ale także na terytoriach plemion słowiańskich (Europa Środkowa i Wschodnia), 
tj. we wszystkich krajach europejskich obejmowanych stopniowo chrześcijaństwem. I choć 
powstawały na terytoriach o zróżnicowanych tradycjach lokalnych (plemiennych) to łączyła je 
wspólna estetyczna koncepcja stosowanych ornamentów oraz wspólne techniki ich 
wykonywania.  

Ryc. 34, 35, 36, 37. Sztuka Wikingów w X wieku. Od lewej: srebrny, zdobiony krzyżyk; srebrna zapinka (okrągła 
klamerka), pozłacana; okrągła zapinka z brązu, pozłacana; kamień z rytem (z fiordu Horsens). Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 
„Barbarzyńska” Europa w ogóle nie rozwinęła w znaczący sposób twórczości 

architektonicznej. Obiekty mieszkalne wznoszono zazwyczaj jako drewniane, lekkie, 
prowizoryczne. Wyjątek stanowiły sporadycznie powstające kościoły, zazwyczaj kamienne 
(lub ceglane), w uproszczeniu nawiązujące do wczesno chrześcijańskich świątyń Rzymu i 
Rawenny. Stały się one prekursorskim (przed karolińskim) ruchem budowlanym zmierzającym 
do ukształtowania europejskiej architektury karolińskiej (patrz: rozdz. IX.6), nazywanej też 
przed romańską. 

 
4. Architektura przed karolińska  

        (krystalizowanie podstaw kultury zachodniej) 
 

Na terytoriach Europy Zachodniej, po rozpadzie Imperium i upadku Zachodniego 
Cesarstwa Rzymskiego, zdominowanych przez różne plemiona germańskie, rozpoczęły się 
długotrwałe procesy kształtowania architektury, która odpowiadałaby nowym realiom 
politycznym i prestiżowym oczekiwaniom kolejnych władców europejskich. Wobec skromnych, 
rodzimych doświadczeń na polu budowlanym, poszukiwania własnego, europejskiego 
(zachodniego) stylu architektonicznego objęły splot wzorców: 1. starożytnej kultury i cywilizacji 
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rzymskiej; 2. wczesnego chrześcijaństwa rzymskiego i bizantyńskiego (poprzez Rawennę); 3. 
drobnych lokalnych, „barbarzyńskich” wątków estetycznych.  

W sensie politycznym, po krótkim okresie istnienia w końcu V wieku państwa Odoakera 
(królestwo Italii, por. ryc. 17 na s. 363), rozpoczął się proces kształtowania znaczącej siły 
politycznej w postaci cesarstwa frankońskiego (V/VI w.; por. ryc. 18, na s. 363; ryc. 20 – 22, 
na s. 364). Przyjęcie chrztu przez Chlodwiga w 496 roku (por. ryc. 21, na s. 364), a w ślad za 
nim przez inne ludy germańskie, stało się fundamentalnym wydarzeniem kulturotwórczym, 
kierującym aktywność architektoniczną na tory ruchu inwestycyjnego prowadzącego do 
wznoszenia liczonych w setki, chrześcijańskich budowli sakralnych, a nazywanych 
architekturą przed karolińską. Proces ten trwał na terytoriach Europy Zachodniej przez cały 
VI i VII wiek. W najogólniejszej ocenie cech kompozycyjnych, przyjmuje się, że budownictwo 
przed karolińskie było mało znaczące pod względem artystycznym. Postrzegane jest w 
kategoriach bezskutecznych usiłowań, aby w ramach tworzących się państw europejskich 
dorównać w dziedzinie sztuki tradycjom rzymskim, nieosiągalnym wtedy dla germańskich (w 
tym frankońskich) ludów europejskich. Dało jednak, jak się wydaje w ramach frankońskiej 
dynastii Merowingów  (481 – 751) solidne podstawy dla rozkwitu w 2 poł. VIII wieku sztuki 
karolińskiej (por. rozdz. IX.6, s. 383 nn) obejmującej szerokie spektrum dokonań uznanych 
za faktyczne, kompletne utrwalenie oryginalnej kultury zachodniej.    

Ryc. 38, 39. Terytoria kształtowania kultury zachodniej. Z lewej: królestwo Franków w okresie panowania dynastii 
Merowingów (481 – 751). Z prawej:  Europa w okresie Karolingów (stan z 814 roku). Mapy skopiowane  

z INTERNETU 
 
W ramach prezentowanego nurtu architektonicznego wyodrębnia się grupy: 1. 

kościołów merowińskich; 2. kościołów ostrogockich i wizygockich; 3. kościołów anglosaskich. 
W obiektach merowińskich pojawiały się, nawiązujące do germańskich i skandynawskich 
doświadczeń budowle drewniane, zwykle trójnawowe: słupowe, palisadowe i masztowe. 
Okazalsze, kamienne świątynie wzorowano, w sporym uproszczeniu na rzymskich modelach 
wczesno chrześcijańskich. Powstawały obiekty trójnawowe, kolumnadowe, z transeptem, z 
apsydami, być może także z emporami, a czasem baptysteria na planach okręgu. Ściany 
zdobiono ślepymi arkadami, lizenami, kolumienkami. Stosowano też sklepienia kolebkowe. 
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Ryc. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Przykłady architektury merowińskiej i ostrogockiej. Od lewej: Borgund (Norwegia)  
rozplanowanie drewnianego kościoła masztowego (najstarszego zachowanego w tej kategorii, 1150);  Würzburg, 
kaplica Maryjna, 706; Poitiers, baptysterium św. Jana, pocz. V w., rozplanowanie; Vienne (Francja), plan kościoła 

św. Piotra (trójnawowa bazylika kolumnowa, V/VI w.); grobowiec Teodoryka w Rawennie (zaliczany do 
architektury staro chrześcijańskiej), 526, przekrój i rzut poziomy. Rysunki, [z:] Wilfried Koch, Style w 

architekturze…, 1996, s. 56 i 57 

 
Nurt architektury ostrogockiej i wizygockiej mocno splata się z wczesno 

chrześcijańskimi tradycjami rzymskimi i bizantyńskimi. Epizod zarządzania Italią (od 476) 
przez germańskiego Odoakera, rezydującego w Rawennie, pokonanego wkrótce (493) przez 
Teodoryka, króla Ostrogotów, a wspieranego przez cesarza wschodnio rzymskiego, 
doprowadził do ożywionego ruchu budowlanego Ostrogotów w tym regionie. Obiekty 
wznoszone w VI wieku w Rawennie służyć miały legitymizowaniu władzy germańskiej, jako 
spadkobiercy i kontynuatora tradycji Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Najczęściej 
realizowane były jednak wprost przez rzymskich ciągle budowniczych (por. ryc. 44, 45). 

Najbardziej bodaj zromanizowanym ludem germańskim stali się Wizygoci. Osiadli od 
410 roku na Półwyspie Iberyjskim, zespolili w swej działalności artystycznej (i postawach 
politycznych) w jedną całość wątki rzymskie, iberyjskie, celtyckie, wandalskie, z lekką nutą 
bizantyńską, które zaowocowały w okresie od V do VIII (IX) wieku  wyrazistością formalną 
architektury sakralnej terytoriów dzisiejszej Hiszpanii. Charakterystycznym przykładem tego 
nurtu twórczego pozostaje m.in. wizygocka hala królewska z VIII/IX w., wzniesiona w 
Naranco (Lillo), w regionie Asturia (Hiszpania), która w 848 konsekrowana została jako kościół 
(Światowe Dziedzictwo UNESCO). Wzniesiona ze starannie obrabianego i precyzyjnie 
układanego kamienia, ukształtowana została na planie wydłużonego prostokąta, 
dwukondygnacyjna, sklepiona kolebkami wzmacnianymi gurtami. Pełne wdzięku toczone 
kolumienki, z fantazyjnymi kapitelami stanowią ozdobę wnętrza, ale także triforiów 
eksponowanych w elewacjach szczytowych. I choć obiekt pozostaje znacznie skromniejszy od 
znakomitych, monumentalnych dzieł rzymskich, to posiada znaczące walory artystyczne. Bryła 
budowli w logicznym, proporcjonalnym, kubicznym układzie przestrzennym, nazywanym 
czasem addytywnością, tj. wyrazistością (rozpoznawalnością) części składowych tworzących 
jednorodną całość, przemawia surową wytwornością i elegancką kolorystyką materiałową. 
Zastosowane detale architektoniczne stanowią świadectwo biegłości rzemiosła 
kamieniarskiego. Cechą wybitną stało się tu doprowadzenie do jednorodności wyrazu 
estetycznego ścian zewnętrznych (elewacji) i klimatu uzyskanego we wnętrzu budowli, co jak 
wiadomo pozostawało poza zasięgiem twórczych możliwości architektów greckich, rzymskich 
i  bizantyńskich. W istocie swojej mamy tu do czynienia z wyrazistą zapowiedzią artystycznych 
założeń europejskiego stylu romańskiego. O wrażliwości twórczej i finezji rozwiązań 
architektonicznych świadczą także triforia wzbogacające elewacje, ale równocześnie tworzące 
„przeźrocza” z widokowymi powiązaniami wnętrza budowli z otaczającym kubaturę 
krajobrazem otwartym. Pojawiły się więc tu efekty iluzji i widoku zapożyczonego.    
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Ryc. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Wizygocka hala królewska z VIII/IX w., w 848 konsekrowana jako kościół, 
Naranco (Lillo) w Asturii (Hiszpania). Od lewej u góry: widok na elewację szczytową, widok boczny, wnętrze. Od 

lewej na dole: rzut poziomy; przeźrocze z kolumienkami, z widokiem na krajobraz otwarty; druga elewacja 
szczytowa, wewnętrzne triforium; głowica kolumny. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Bliższa analiza cech kompozycyjnych innych jeszcze budowli sakralnych grupy 

wizygocko-ostrogockiej,  zachowanych na terytoriach Hiszpanii i Portugalii, a częściowo także 
na Wyspach Brytyjskich, wskazuje na pojawianie się w nich wielu atrakcyjnych elementów i 
zasad kształtowania architektury, chętnie stosowanych i doskonalonych później w romanizmie. 
Pojawiały się m.in. starannie wykonywane charakterystyczne wątki murów, tj. dokładnie 
obmyślone systemy układania poszczególnych elementów kamienia, tak aby uzyskać 
konstrukcyjną stabilność budowli, przy równoczesnym wydobyciu subtelnego motywu 
zdobniczego w licach ścian. A te najczęściej wznoszono z drobnych bloczków obrobionego 
kamienia, o kształtach płaskich i mocno wydłużonych (petit appareil elongé). W innych 
obiektach stosowano większe, pół obrobione bloki kamienia, w kształcie zbliżonym do 
sześcianu, z powtarzalnymi motywami kwadratu pojawiającymi się w elewacjach (grand 
appareil carré). 

Ryc. 54, 55, 56, 57. Architektura Wizygotów na Półwyspie Iberyjskim. Od lewej: San Fructuoso de Montelios  
w Braga, 565 – 665; Santa Maria de Melque w Toledo, VII w., widok zewnętrzny oraz wnętrze, z zaznaczonymi 

łukami podkowiastymi; San Juan w Baños de Cerrato, 661 (z transeptem niskim).  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Szczególnie fascynujące pozostaje wprowadzanie w niektórych przed karolińskich 

budowlach Półwyspu Iberyjskiego łuku podkowiastego (przekroczonego), tak jak miało to 
miejsce w kościele Santa Maria de Melque w Toledo (ryc. 55, 56), datowanym na VII wiek. Łuk 
taki powszechnie kojarzony jest z architekturą islamską (por. rozdz. IX.7) i stanowi jej 
charakterystyczny wyróżnik. Polega na  kształtowaniu arkad poprzez ustawianie na kapitelach 
kolumn łęków przekraczających profil półokręgu, tworząc w ich dolnych częściach specyficzne 
przegięcia, pełne wdzięku i nierealnej lekkości. Na ogół przyjmuje się, że ten oryginalny 
element architektoniczny przeniesiony został do świątyń chrześcijańskich z architektury 
islamskiej, rozkwitającej w Hiszpanii od VIII wieku.  

Ryc. 58, 59, 60, 61. Santa Maria de Melque w Toledo, VII w., łuki podkowiaste. Fotografie skopiowane  
z INTERNETU 

 
Mamy tu do czynienia z nurtem szczegółowym ostrogocko-wizygockim, który uzyskał 

nazwę sztuki mozarabskiej (arte mozarabica) oznaczającej w architekturze budowle 
powstające w Asturii od VIII, a głównie od IX do XI wieku, wznoszone wedle zasad islamskich, 
splecionych z upodobaniami wizygockimi, a w założeniu swym przeznaczone dla kultu 
chrześcijańskiego. Wśród przyczyn rozwoju takiego stylu w Asturii, podstawowym stał się fakt, 
że w tym właśnie regionie chroniła się ludność chrześcijańska (od 713 roku) po wkroczeniu 
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Arabów w pocz. VIII w. na Półwysep Iberyjski (kalifat muzułmański w Hiszpanii). Dodajmy, że 
gdyby wspomniane powyżej datowanie Santa Maria de Melque na wiek VII było pewne, 
oznaczałoby to, że ten fascynujący element architektoniczny, w obiektach islamskich 
zastosowany został wtórnie, za Wizygotami, a nie oryginalnie jak się zazwyczaj uważa. 

Sama Asturia zajmująca północny pas dzisiejszej Hiszpanii, rozwijała się w okresie 
718 – 924 jako niezależne królestwo, ze stołecznym ośrodkiem w Oviedo. Utrwalały się tam, 
równolegle już ze sztuką karolińską, modele kameralnych, kamiennych kościołów typu 
bazylikowego, stając się ostatecznie wyrazistymi przykładami europejskiej architektury przed 
romańskiej. 

Ryc. 62, 63, 64, 65, 66. Przed romańskie kościoły w Asturii (Hiszpania). Od lewej: kościół San Salvador w 
Priesca, 921 (dwa ujęcia); kościół San Salvador w Valdedios, IX w., widok ogólny; kościół  San Julian de los 

Pardos w Oviedo, 820; mapka Pólwyspu Iberyjskiego z oznaczeniem terytorium królestwa Asturii (kolor 

pomarańczowy jasny). Fotografie i mapa skopiowane z INTERNETU 

 
W dziełach architektury przed karolińskiej (i karolińskiej) w atrakcyjnym kierunku 

zmierzało również rzeźbiarskie zdobnictwo przejawiające się kształtowaniem kamiennych 
kapiteli kolumn, w których odchodzono od charakterystycznych porządków grecko-rzymskich 
(jońskich, korynckich, kompozytowych) na rzecz motywów fantazyjnych, odmiennych w 
poszczególnych budowlach: figuralnych i narracyjnych, zwierzęcych, roślinnych i 
zgeometryzowanych (ryc. 52, 53, 67 - 72). Taki typ płaskorzeźby architektonicznej pojawił się 
już w architekturze bizantyńskiej, a rozkwitał później w obiektach romańskich, także gotyckich.  

Ryc. 67, 68, 69, 70, 71, 72. Płaskorzeźby w kapitelach przed karolińskich, kościół wizygocki  San Pedro  
de la Nave w Campillo (Zamora, Hiszpania). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W zakresie kształtowania całości  bryły, charakterystyczne i znamienne w swych 

długofalowych skutkach kompozycyjnych stało się coraz śmielsze wprowadzanie szczytów z 
dzwonnicami i po prostu elementów wieżowych. I choć budowle wieżowe  znane już były we 
wczesnej starożytności to w architekturze kultur antycznych nie były wiązane z bryłami 
świątyń. Wieże – dzwonnice pojawiły się dopiero w architekturze chrześcijańskiej ok. V wieku, 
jako istotny składnik programu funkcjonalno-treściowego kościołów, a rozpowszechniły się 
dopiero na szerszą skalę w IX – X wieku, w ramach architektury karolińskiej i wczesno 
romańskiej. We wspominanej przed chwilą architekturze asturyjskiej funkcje dzwonnic często 
pełniły ażurowe, nadbudowane nad bryłą zasadniczą, ażurowe ściany z otworami dla 
zawieszania dzwonów (por. ryc. 62 – 65). W IX – X wieku przybierały formy wolno stojące lub 
westwerku tj. masywnej ściany rozbudowanej o płytkie pomieszczenia, ustawionej 
poprzecznie do nawy,  tworzącej fasadę zachodnią bazyliki ryc. 77).  
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Ryc. 73, 74, 75, 76, 77. Przed karolińskie i romańskie kościoły wieżowe. Od lewej: wieżowa fasada kościoła św. 
Piotra we Vienne (Francja), V – VI w, wieża z XI w.; kościół Vera Cruz w Segovia, sanktuarium Grobu Pańskiego 
(Hiszpania), romanizm pocz. XIII w.; kościół saksoński St. Mary Castro, Dover (Anglia), 630; anglosaski kościół  
w Dover Kastle (hrabstwo Kent, Anglia); St. Mary, Shipley, Sussex (Anglia), XI w.; przykład westwerku –fasada 

zachodnia  bazyliki NMP w Maastricht (Holandia), pocz. XI – XII w. Fotografie skopiowane z I NTERNETU 
 
Stopniowo, we wczesnym romanizmie kształtowały się modele fasad jedno lub dwu 

wieżowych, rozpowszechnianych w późniejszych okresach średniowiecza. Dodajmy także, że 
w wielu świątyniach ostrogocko-wizygockich przyjmowano podłużne bazylikowe 
rozplanowanie, w które wprowadzano nawy poprzeczne (transepty), znacznie niższe od 
korpusu, a co za tym idzie ledwo widoczne w ukształtowaniu zewnętrznym bryły (ryc. 57).  

W zestawieniu z kontynentem europejskim, wczesna anglosaska architektura 
chrześcijańska na Wyspach Brytyjskich rozwijała się zazwyczaj dość skromnie. A sama wiara 
wyznawców Chrystusa na te wyspiarskie rejony włączane do Imperium Rzymskiego, 
przenikała już od III, IV wieku, przynoszona przez niektórych legionistów rzymskich. Stopniowo 
krystalizowała się kościelna organizacja nazywana staro brytyjską. Po okresowym jej 
osłabieniu w V wieku, w końcu VI wieku w Brytanii nastąpiło „odrodzenie” nowej religii, z 
masową chrystianizacją intensywnie wspieraną przez papieża Grzegorza Wielkiego. Jednak 
już w ciągu VII wieku zaczęły zarysowywać się pierwsze tendencje tworzenia odrębnych 
lokalnych kościołów chrześcijańskich. 

Ryc. 78, 79, 80, 81. Anglosaski kościół św. Marcina w Canterbury wraz z otoczeniem cmentarnym. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU 

 
W ramach kształtowania się modeli architektonicznych na Wyspach Brytyjskich, zrazu 

w okresie przed chrześcijańskim rozwijała się sztuka celtycka. Pełna chrystianizacja, 
rozprzestrzeniająca się od poł. VI wieku  z Irlandii na terytoria Szkocji i Anglii, doprowadziła do 
mocnego rozwoju życia zakonnego (monastycyzmu, patrz rozdz. IX.5). Początkowo 
wznoszono klasztory w konstrukcji drewnianej, a od 674 murowane, to pod wpływami obiektów 
benedyktyńskich z krajów Europy kontynentalnej. Najstarsze murowane (kamienne) 
anglosaskie obiekty sakralne powstające od VII, VIII wieku, zniszczone zostały najazdami 
Wikingów w VIII – IX wieku.  Wśród zachowanych przykładów najczęściej mamy do czynienia 
z kościołami (i klasztorami) powstałymi dopiero w okresie od IX do XI wieku. Były to budowle 
kameralne, na prostych, najczęściej jedno nawowych rozplanowaniach, z apsydą, z niskim 
transeptem. Wznoszono je z kamienia łamanego, częściowo z cegły, a materiał pozyskiwano 
dość często z ruin po rzymskich. Otwory okienne, miniaturowych rozmiarów, przybierały 
kształty szczelinowe, z mocnymi rozglifieniami ścianek bocznych, niekiedy dzielone krępymi 
kolumienkami uzyskując wtedy formę biforium. W dekoracji zewnętrznej pojawiały się ślepe 
arkadki, a w elementach wieżowych wertykalne laskowania, nawiązujące do tradycji 
budownictwa drewnianego. Niewiele przykładów tej architektury przetrwało do dzisiaj, a te 
zachowane, zwykle wchłonięte zostały przez późniejsze rozbudowy konkretnych obiektów. 
Często więc przetrwały w podziemnych kryptach kościołów gotyckich. Szczególną wartość, 
potwierdzoną wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO posiada kompleks sakralny 
w Canterbury obejmujący: katedrę Chrystusa Króla założoną w VII wieku, przebudowaną w 
X, XII i w końcu XIV w., obecnie późno gotycką, pozostającą jedną z dwóch oficjalnych siedzib 
anglikańskich arcybiskupów; archeologiczne ślady benedyktyńskiego opactwa św. Augustyna  
- klasztoru z VII wieku, który popadł w ruinę w XVI w.; oraz niewielką świątynię Św. Marcina, 
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zachowaną w oryginalnej postaci z VII wieku. Uznawana jest ona za jedną z najstarszych 
powstałych w ramach ponownej, rozpoczętej w końcu VI wieku chrystianizacji Anglii. 

Ryc. 82, 83, 84, 85, 86. Relikty architektury chrześcijańskiej (anglosaskiej) na terenach dzisiejszej Anglii. 
 Od lewej: ruiny opactwa św. Piotra i Pawła (oraz św. Augustyna) w Canterbury; fragmenty murów nieukończonej 

rotundy opata Wulfrica w opactwie  św. Piotra i Pawła w Canterbury; płaskorzeźby aniołów w kościele św. 
Wawrzyńca (St. Laurence) w Bradford-on-Avon, X w.; bryła kościoła św. Wawrzyńca w Bradford-on-Avon, (VIII)  

X-XI w. (dwa zdjęcia). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 

5. Wczesny monastycyzm chrześcijański 
                                      (i jego kulturotwórcza rola dla Europy) 

 
W cywilizacjach starożytnych, jak już wspominano, osiągnięcia kultury i sztuki ściśle 

wiązały się z konkretnymi, kolejno następującymi po sobie, potęgami politycznymi. 
Chrześcijaństwo, po rozprzestrzenieniu się z Bliskiego Wschodu na obszary Cesarstwa 
Zachodniego, rozpoczęło wielowiekowy pochód cywilizacyjno-kulturowy ogarniający terytoria 
całego kontynentu europejskiego, w tym różne narody i indywidualne byty polityczne, tworząc 
ideową „przestrzeń” wspólną wyrastającą z założeń i wartości wyznaniowych (por. rozdz. 
VIII.2, s. 307). Ranga religii Chrystusowej, okrzepłej w początku IV wieku i rozwijającej się 
coraz szerzej, na trwałe splotła się ze średniowiecznymi i nowożytnymi dziejami Europy, 
budując podwaliny i fundamentalne założenia oraz charakterystyczne wyróżniki kultury 
Zachodu. Wobec tej oczywistej prawdy, nie od rzeczy wydaje się krytyczne spojrzenie na coraz 
częściej współcześnie występujące postawy negowania kulturotwórczej rangi chrześcijaństwa 
dla społecznego ładu europejskiego. A popularne wśród niektórych „elit” starego kontynentu 
nawoływania do konieczności wyeliminowania religii (i jej symboli) z życia publicznego, jako 
niegodnych nowoczesnego, światłego Europejczyka godzą wręcz w istotę cywilizacyjnej 
tożsamości zachodniej. Co więcej, jakże bliskie są one hasłom głoszonym przez 
przedstawicieli znienawidzonego przez Polaków reżimu komunistycznego PRL-u, 
dominującego w ciągu pięciu dekad 2 poł. XX wieku. A było to wmawianie narodom 
podporządkowanym politycznie Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), iż 
społeczeństwa nowoczesne zobligowane są do kierowania się czystym rozumem, odrzucając 
wszelkie przejawy zacofania wynikającego z kultywowania nieracjonalnych wierzeń i 
„zabobonów”.   

Tymczasem już w początkach chrześcijaństwa wykrystalizował się potężny ruch 
religijno-obyczajowy w postaci monastycyzmu. W kolejnych stuleciach przybierał na sile 
rozprzestrzeniając się na wszystkie  nieomal kraje europejskie. Stale rozwijające się 
zgromadzenia zakonne i ich siedziby (klasztory) obok realizowania zadań religijnych stawały 
się nad wyraz skutecznym instrumentem propagowania nie tylko prawd wiary, ale i pełnego 
modelu życia chrześcijańskiego oraz wartości uniwersalnych. W okresie średniowiecza 
zyskały rangę zaplecza cywilizacyjnego, intelektualnego, artystycznego, technicznego, 
dydaktycznego (uniwersyteckiego), dla kształtującej się kultury Zachodu. W klasztorach 
przechowywano ślady, dokumenty i świadectwa dziedzictwa rzymskiego, a w zgromadzeniach 
zakonnych często korzystano również z doświadczeń artystycznych, intelektualnych i 
technicznych świata arabsko-islamskiego, tworząc mechanizmy dla budowania „pomostów” 
między odmiennymi kulturami.  
 Sam monastycyzm (gr. monasterion), w ujęciu najogólniejszym rozumiany jest jako 
charakterystyczna forma życia religijnego realizowana przez mnichów. Określenie „mnich” 
pochodzi z greckiego monos, co oznacza jeden, pojedynczy. Początkowo odnosiło się bowiem 
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do samotnie żyjących ascetów, czyli pustelników nazywanych również eremitami lub 
anachoretami. Stopniowo ci samotnicy, gdy mieszkali niedaleko siebie, łączyli się w kolonie, 
prowadząc ostatecznie do powstawania wspólnot modlitewnych (cenobici) oraz do 
precyzowania zasad życia klasztornego (reguł zakonnych). Egzystowanie pustelnicze i we 
wspólnotach zakonnych nierozerwalnie związało się z chrześcijaństwem, ale znane było już w 
starożytnych religiach pogańskich. Rozwijało się także w judaizmie, buddyzmie, hinduizmie, 
oraz w specyficznych formach mistycyzmu także w islamie. Z całym naciskiem należy jednak 
podkreślić, że wśród wielkich religii monoteistycznych (judaizm, chrześcijaństwo, islam) tylko 
w chrześcijaństwie monastycyzm zyskał wyjątkową rangę ogólnokulturową, zarówno jako ruch 
uniwersalny, ale także poprzez wybitny wkład cywilizacyjny siedzib pojedynczych, konkretnych 
zgromadzeń zakonnych (słynnych klasztorów).  
 

POCZĄTKI MONASTYCYZMU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO  
(Bliski Wschód, Afryka Północna) 

 
Powszechnie uznaje się, że monastycyzm chrześcijański wyłonił się z ruchu 

pustelniczego rozwijającego się w północnym Egipcie i w Syrii co najmniej od pierwszych lat 
IV wieku, a nawet już od wieku trzeciego. Pierwsi pustelnicy dla swego pobożnego i 
ascetycznego życia wybierali nieprzyjazne i trudne tereny pustynne. Za wzór eremity i 
pierwszego „Ojca Pustyni” uchodzi św. Antoni Pustelnik (ok. 252 – 356), który rozdawszy cały 
swój majątek, zdecydował się na życie w odosobnieniu i w ubóstwie. Wkrótce zgromadził 
wokół siebie wielu uczniów, którzy podążali za jego naukami i wzorcami życiowymi. 

Wraz ze wzrastającą liczbą świątobliwych pustelników zaczęły kształtować się 
tendencje życia wspólnotowego i poddawania się przewodnictwu duchowemu wybieranych ze 
swego grona „ojców” (abbas, opatów). Wiadomo między innymi, że już na początku IV wieku 
w Egipcie powstawały „osady” eremitów, przestrzennie przypominające struktury wiejskie (ryc. 
87, 88). Do jednej z nich dołączył pochodzący  z okolic Teb  św. Pachomiusz (ok. 292 – 346), 
który stale gromadził wokół siebie wielu zwolenników jego  koncepcji ruchu zakonnego. Pod 
koniec życia, stojąc już na czele 9 klasztorów, spisał szczegółowo zasady wewnętrznej 
organizacji tych wspólnot. Z tego m.in. powodu uznawany jest za twórcę cenobityzmu, tj. 
zgromadzeń zakonnych typu cenobitycznego (wspólnotowego). 

Ryc. 87, 88. Wyidealizowany pejzaż osady pustelniczej w Tebaida (północny Egipt, w pobliżu Teb), mal. 
Gherardo Starnina, koniec XIV wieku, Galeria Uffizi we Florencji, całość obrazu i szczegół. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 

Znaczącą rolę w kształtowaniu monastycyzmu przypisuje także św. Bazylemu z 
Cezarei, nazywanemu też Wielkim (330 – 379). Uważany za „ojca” wschodniego 
monastycyzmu, jako święty czczony jest zarówno w Kościele Katolickim jak i w 
Prawosławnym. Ten biskup Cezarei (dzisiejsza Turcja) pozostawał pod wpływami ośrodków 
eremickich Egiptu i Syrii. Wiadomo, że opracował regułę zakonną opartą na pracy i modlitwie, 
która później stanowiła punkt wyjścia dla organizacji życia wspólnotowego benedyktynów 
rzymskich (europejskich). Obmyślił również koncepcję ogrodu idealnego, pomyślanego jako 
wyspa zielona w dzikim krajobrazie, zamknięta ścianą lasów naturalnych, pełna barwnych 
kwiatów i śpiewających ptaków. Stał się więc również prekursorem potężnego 
średniowiecznego (i późniejszego) nurtu sztuki ogrodowej związanego z architektonicznymi  
kompleksami klasztornymi. 
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Istotny wkład w kształtowanie podstaw monastycyzmu wniósł także św. Augustyn 
Aureliusz (354 – 430), biskup Hippony (północno-wschodnia Algieria). Okresowo związany z 
Rzymem i Mediolanem, autor wielu dzieł filozoficznych i teologicznych, stworzył też zarys 
reguły zakonnej, mającej znaczący wpływ na późniejszy rozwój życia zakonnego na 
Zachodzie, w tym m.in. na fundamentalne dla Europy poczynania św. Benedykta z Nursji 
(patrz: fragment tekstu  nt. monastycyzmu rzymskiego, s. 377 nn).  

Ryc. 89, 90, 91, 92, 93, 94. „Ojcowie” monastycyzmu chrześcijańskiego (wschodniego i zachodniego). Od lewej: 
św. Pachomiusz; św. Antoni Wielki (Pustelnik), ikona portretowa i scenka krajobrazowa; św. Bazyli Wielki  

(z Cezarei); Św. Augustyn (mal. Simone Martini); św. Benedykt z Nursji (mal. Fra Angelico).  
Ikony skopiowane z INTERNETU 

 
Wraz z utrwalaniem się modeli życia zakonnego, stopniowo krystalizowały się 

charakterystyczne typy architektury klasztornej, stale posiadającej pewne cechy wspólne, ale 
także wiele odmienności wynikających z kolejnych epok stylowych, tradycji regionalnych i 
konkretnych potrzeb różnych reguł zakonnych. Za najstarszy zachowany do dziś kompleks 
klasztorny, stanowiący świadectwo monastycyzmu wczesno chrześcijańskiego 
(prawosławnego), uważany jest klasztor św. Katarzyny w Sharm (Egipt), wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiekt zlokalizowano na Półwyspie Synaj, u podnóża 
Góry Synaj (ryc. 98 – 100), tj. w miejscu szczególnie ważnym dla wyznawców religii 
chrześcijańskiej, bo związanym z tablicami X Przykazań (Dekalogu). W VI wieku powstał tu 
klasztor wzniesiony w stylu bizantyńskim, zawierający szereg budowli kultowych. Całość 
otoczona masywnym murem, posiadała wyraźnie wydzielone części przeznaczone dla 
urządzenia w nich skromnych kompozycji ogrodowych. 

Ryc. 95, 96, 97. Klasztor św. Katarzyny u stóp Góry Synaj. Od lewej: klasztor w ikonografii z 1863 roku; widok 
panoramiczny całego kompleksu klasztornego (stan obecny); zespolenie architektury z masywem górskim  

w ikonografii historycznej (XIX w.). Fotografie skopiowane z INTER NETU 
 

Terytoria egipskie, w tym głównie dolina Nilu, w okresie od IV do VII wieku stały się 
krainą zdominowaną przez chrześcijan określanych mianem Koptów. Pozostając pod 
bizantyńskim panowaniem, z powodzeniem rozwijali oni własną kulturę. W ramach ich 
aktywności budowlanej powstawały liczne kościoły i klasztory, a także osady pustelników. W 
VIII wieku nastąpiła jednak pełna islamizacja regionu koptyjskiego.  
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Ryc. 98, 99, 100, 101, 102. Egipt koptyjski (chrześcijański). Od lewej: trzy mapki pokazujące lokalizację Półwyspu 
(i Góry) Synaj; dolina Nilu; pozostałości osady pustelniczo-monastycznej w Kelliach, IV w. Trzy mapy skopiowane 
z INTERNETU. Mapa ryc. 101 i fotografia ryc. 102, [z:] Kristina Krüger, Klasztory i zakony. 2000 lat kultury i sztuki 

chrześcijańskiej, 2009, s. 18 
 
W drodze stopniowego rozwoju, w monastycyzmie chrześcijańskim ostatecznie 

ukształtowały się dwa nurty: 1. wspólnotowy i 2. pustelniczy. Co ciekawe, także w ramach 
wspólnotowego życia klasztornego, często znaczącą popularność zyskiwały modele 
pustelnicze (eremickie) rozwijające się kolejno na terenach Italii i innych krajów europejskich i 
w następnych epokach (średniowiecze, nowożytność). Niejednokrotnie splatały się one i 
przenikały z obiektami przeznaczonymi dla grup zakonnych (m.in. kartuzi, kameduli). Jednak 
dominującą rolę, zarówno religijnie jak i kulturowo przyjęły na siebie klasyczne zgromadzenia 
klasztorów cenobitycznych. 
 Wkrótce idee monastycyzmu rozprzestrzeniały się na wiele terytoriów Imperium 
Rzymskiego. Już od 2 poł. IV wieku w prowincjach centralnych (Italia) i zachodnich (Galia) 
licznie powstawały wspólnoty zakonne. Wiodącą rolę zaczął przejmować monastycyzm 
rzymski, równolegle przenoszony także na Wyspy Brytyjskie (Irlandia, Brytania - Anglia; por. 
s. 381 nn).  

W samym Rzymie, a także w Trewirze (obecnie Niemcy), około połowy IV wieku 
zaczęto odnotowywać działalność nieformalnych początkowo wspólnot ascetycznych. 
Wzmianki o ich istnieniu zawarte są w pismach św. Hieronima. W Rzymie powstawały też tzw. 
wspólnoty domowe, do których należały głównie kobiety wywodzące się z rodów senatorskich. 
Organizacje te, zrazu działając w mieście, później w poszukiwaniu życia monastycznego 
przenosiły się do willi wiejskich. Zwyczaj ten rozprzestrzeniał się na całe terytoria Zachodniego 
Cesarstwa Rzymskiego. Przy willach powstawały kościoły i kaplice, użytkowane w celach 
modlitewnych, głównie od IV do VII wieku. Niektóre stawały się fundamentem dla późniejszego 
zorganizowania znaczących w regionie klasztorów, takich m.in. jak św. Maksymina w Trewirze, 
czy San Vincenzo al Volturno w Abruzji (Italia).   

Ryc. 103, 104, 105, 106. Wczesny monastycyzm na terytoriach Cesarstwa Zachodniego. Od lewej: klasztor San 
Vincenzo al Volturno (Abruzja), V – VI w., VIII w.; początkowe rozplanowanie opactwa San Vincenzo al Volturno  

z kryptą opata Epifanio (kolor żółty); San Vincenzo al Volturno, próba rekonstrukcji kompleksu klasztornego  
(wg Federico Marazzi, Giuseppe Cerasuolo); plan klasztoru żeńskiego z VII wieku urządzonego w willi rzymskiej  

z IV wieku, Pfalzel koło Trewiru (Niemcy). Ryc. 103 – 105 skopiowane z INTERNETU; ryc. 106, [z:] Krüger, 
Klasztory i zakony…, 2009, op. cit., s. 19 

 
Nurty monastycyzmu intensywnie rozwijały się także na całych terytoriach Galii 

Rzymskiej (dzisiejsza Francja). Pierwsze sygnały religii chrześcijańskiej występujące tu już w 
II wieku po Chrystusie, zyskiwały na znaczeniu w III, a zwłaszcza w IV wieku. Szybko zaczęły 
powstawać klasztory, m.in. staraniem św. Marcina z Tours (316 – 397). Ważnym regionem 
rozwoju monastycyzmu stała się Galia  Narbońska (Prowansja). Tu w pierwszych dekadach V 
wieku za sprawą Jana Kasjana (ok. 360 – ok. 435), w latach 410 – 415 powstał klasztor św. 
Wiktora pod Marsylią (ryc. 107 – 112), rozbudowywany w okresie od XI – XVI wieku. 
Interesującym pozostaje fakt, że część dekoracji rzeźbiarskiej obiektu stanowiły wtórnie 
wykorzystane dawne rzymskie sarkofagi. Wiele klasztorów galijskich przyjęło prawdopodobnie 
za podstawę swej działalności Regula magistri - pierwszą łacińską regułę zakonną, 
zawierającą szczegółowe wytyczne wewnętrznej organizacji klasztornej, rozplanowania 
budowli oraz zasad życia zakonnego. Ta opracowana została na terytoriach włoskich, ściślej 
w rejonie archipelagu czterech Wysp Leryńskich, na Morzu Liguryjskim, a więc w sąsiedztwie 
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Prowansji. Od VI wieku rolę wiodącą w kształtowaniu europejskich ośrodków zakonnych 
przejęli benedyktyni (monastycyzm rzymski) dysponujący perfekcyjnie opracowaną regułą 
zakonną, w której wykorzystano zarówno doświadczenia egipsko-syryjskie jak i wytyczne i 
zapisy Regula magistri. 

Ryc. 107, 108, 109, 110, 111, 112. Klasztor św. Wiktora pod Marsylią. Od lewej: Plan kościoła z oznaczeniem 
części najstarszej (kolor czerwony); wnętrza klasztorne (dwa zdjęcia); detale rzeźbiarskie (dwa zdjęcia);  

fragment korpusu. Plan i fotografia ryc. 112 skopiowane z I NTERNETU. Fotografie ryc. 108 – 111,  
[z:] Krüger, Klasztory i zakony…, 2009, op. cit., s. 21 

 
MONASTYCYZM RZYMSKI (ZACHODNI) - BENEDYKTYNI 

 
I tak kluczowym momentem, o doniosłych kulturowych konsekwencjach dla świata 

Zachodu, stało się oficjalne powstanie perfekcyjnie działającego zgromadzenia 
benedyktyńskiego, jako najstarszego w Europie zakonu katolickiego. Szczegółową regułę 
spisał Benedykt z Nursji (dzisiejsza Norcia w Umbrii, Italia) w latach 540 – 547. Ten, żyjąc w 
okresie 480 – 547, po krótkich studiach w Rzymie, około roku 500 osiadł w położonych na 
wschód o Rzymu górach Subiaco, rozpoczynając żywot pustelniczy. W 529 roku przeniósł się 
na Monte Cassino, gdzie założył własny klasztor i opracował precyzyjne zasady „służby Bogu”.  

Ryc. 113, 114, 115, 116. Opactwo benedyktyńskie w Subiaco, XI w. (na miejscu obiektu z VI wieku). Od lewej: 
dwa widoki panoramiczne; fragment wewnętrznego dziedzińca z ogródkiem klasztornym; obraz z klasztoru św. 
Idziego w Nimes (1129) przedstawiający św. Benedykta przekazującego swą regułę św. Maurowi. Fotografie 

skopiowane z INTERNETU 
 
Oryginalna reguła św. Benedykta złożona była prawdopodobnie z 73 rozdziałów 

opisujących wszystkie istotne aspekty życia klasztornego, zarówno duchowego jak i 
praktycznego. Mówiąc najogólniej zaproponowane zostało poszukiwanie właściwych proporcji 
pomiędzy modlitwą, pracą i wypoczynkiem. Naczelna, zalecana formuła przejawiała się w 
zasadzie: ora et labora (módl się i pracuj). Odnośnie pracy należy podkreślić, że równą wagę 
przywiązywano do czynności czysto fizycznych i aktywności umysłowej osiągającej często 
poziom badań naukowych. Założenia te do dzisiaj realizowane są w pełni w benedyktyńskich 
zgromadzeniach zakonnych.  

Ryc. 117, 118, 119, 120, 121. Sceny z życia św. Benedykta z Nursji, z cyklu fresków z „wirydarza wielkiego” 
w opactwie Monte Oliveto Maggiore w Asciano pod Sieną (Toskania), XV/XVI w. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
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Z punktu widzenia „architektury krajobrazu” fascynujący pozostaje fakt, że w regule 

zakonnej benedyktyńskiej zapisano obowiązek posiadania ogrodów. Ze względu na 
sytuowanie obiektów klasztornych na wzgórzach i związaną z tym szczupłością miejsca, 
ogrody te miały charakter kameralny. Zazwyczaj urządzano wirydarze, sady, gaje oliwne, 
winnice. Ogrody przeznaczone dla kontemplacji i modlitwy, posiadały równocześnie walor 
ozdobności, choć przeważał w nich charakter użytkowy. Kompozycje roślinne wiązano 
integralnie z geometrycznym ładem kompleksu architektonicznego, z charakterystyczną 
zabudową „w kwadrat”, z wirydarzem zamkniętym elewacją świątyni i ścianami zabudowań 
klasztornych. Tak więc to właśnie benedyktyni ukształtowali i rozpowszechnili stały obyczaj 
występujący w późniejszych kompleksach architektonicznych różnych zgromadzeń zakonnych 
polegający na wprowadzaniu do programu przestrzennego systemów ogrodów klasztornych. 

Ryc. 122, 123, 124, 125. Przykłady ogrodów benedyktyńskich. Od lewej: kompleks klasztorny w Umbrii, próba 
rekonstrukcji; klasztor Sant”Anna w Camprena (Siena, Toskania); wirydarz klasztoru Santa Scolastica w Subiaco 

(Lacjum); wirydarz opactwa Monreale (Palermo, Sycylia). Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Spektakularnym świadectwem początków monastycyzmu rzymskiego (i całej Europy) 
pozostaje słynne opactwo na Monte Cassino (Lacjum), założone w 529 roku przez 
wspominanego już św. Benedykta z Nursji. Obiekt posiada eksponowane usytuowanie 
krajobrazowe, piętrząc się na wyniosłym masywie górskim na wys. 519 m n.p.m. i dominując 
nad rozległym terenem. Ta strategiczna ranga lokalizacji kompleksu znalazła tragiczne 
potwierdzenie w czasie II wojny światowej, w marszu aliantów na Rzym. Słynna bitwa o Monte 
Cassino (17 stycznia – 19 maja 1944) z wybitnym udziałem żołnierzy 2 Korpusu Polskiego 
(maj 1944), dowodzonych przez generała Władysława Andersa, dodała do sacrum miejsca 
nową warstwę treściową jako polskiego miejsca pamięci o bohaterstwie naszych żołnierzy. 
Poszerzeniem kompozycji krajobrazowej kompleksu klasztornego stał się rozległy, polski 
cmentarz wojskowy. Działania zbrojne II wojny światowej obróciły w ruinę ten średniowieczny 
kompleks klasztorny. Obecnie mamy do czynienia z jego wierną rekonstrukcją, 
przeprowadzoną pieczołowicie po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1948 – 1956. 

Ryc. 126, 127, 128, 129, 130. Polscy żołnierze 2 Korpusu w bitwie o Monte Cassino, w maju 1944. Polska flaga 
na Monte Cassino (po zdobyciu masywu); transport amunicji w rejon walk; gen. Władysław Anders, dowódca 2 
Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej; fragment polskiego natarcia; „kapral Wojtek” - oswojony przez polskich 

żołnierzy niedźwiedź uczestniczący w walkach o Monte Cassino. Zdjęcia archiwalne, skopiowane z INTERNETU 



379 
 

Ryc. 131, 132, 133, 134. Polski cmentarz wojenny na Monte Cassino z mogiłami żołnierzy poległych w bitwie o 
Monte Cassino oraz z grobem gen. Władysława Andersa. Od lewej: polscy harcerze przy grobach żołnierzy na 

Monte Cassino (70 –ta rocznica zdobycia Monte Cassino, 2014); widok ogólny polskiej nekropolii na Monte 
Cassino; papież św. Jan Paweł II przy grobach polskich na Monte Cassino; zbliżenie na mogiły na tle górnej 

części masywu Monte Cassino z klasztorem benedyktyńskim. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

W swym oryginalnym kształcie kompozycyjnym i układzie przestrzennym najstarszy 
klasztor na Monte Cassino powstał w miejscu starożytnej wieży i świątyni Apolla. Już w 577 
roku zniszczony został w czasie najazdu Longobardów, a przebywający w nim zakonnicy 
przenieśli się do Rzymu. Później korzystali z gościny rozwijających się na przełomie VI/VI 
wieku zgromadzeń działających wedle koncepcji i reguły św. Kolumbana (540 – 615; por. s. 
382), w tym od 643 roku  wspólnoty w Bobbio, założonej w 613 roku, w której dwa lata później 
zmarł św. Kolumban. Sam święty pochodzący z Irlandii zapoczątkował działalność misyjną 
kościoła iryjskiego (kościoła Irlandii) na kontynencie europejskim. Klasztor na Monte Cassino 
odbudowano dopiero w 718 roku, lecz już w 883 został on ponownie zniszczony, tym razem 
przez Saracenów, oraz kolejny raz odbudowany w poł. X wieku. Znacząca rozbudowa 
kompleksu nastąpiła w końcu XI wieku. Wtedy też jego wnętrza bogato wyposażono w 
dekoracje architektoniczne, w tym w wartościowe freski i mozaiki. 

Ryc. 135, 136, 137, 138. Benedyktyński kompleks klasztorny na Monte Cassino. Od lewej: rekonstrukcja 
kompozycji przestrzennej kompleksu kościelno-klasztornego w końcu XI wieku; ideowy schemat ukształtowania 

benedyktyńskiego kompleksu klasztornego; krajobrazowe usytuowanie opactwa benedyktyńskiego na Monte 
Cassino wśród wzgórz Lacjum (ikonografia nowożytna); kształt opactwa benedyktyńskiego w okresie baroku. 

Ryciny skopiowane z INTERNETU 
 
Od początków istnienia opactwa benedyktyńskiego na Monte Cassino, w całym okresie 

średniowiecznym, klasztor ten stanowił ważne centrum kultury. Tu urządzono bogato 
rozbudowane biblioteki i archiwa gromadzące dokumenty z epoki, a także spuściznę 
starożytną. Pracę podjęły szkoły pisma i miniatur, a zakonnicy ręcznie kopiowali różnorodne 
dzieła piśmiennictwa kultur antyku greckiego i rzymskiego oraz wczesno chrześcijańskie. 
Rozwijano również działalność artystyczną skupioną na wyrobie precjozów z metali i kamieni 
szlachetnych. Kolejne zniszczenie kompleksu, tym razem na skutek trzęsienia ziemi nastąpiło 
w poł. XIV wieku. W ciągu kilkunastu lat obiekt w pełni odbudowano. W XVII wieku kościołowi 
i klasztorowi nadano kształt barokowy, w jego odmianie neapolitańskiej. 

Ryc. 139, 140, 141, 142, 143, 144. Fragmenty rękopisów z miniaturami, wykonanych w średniowieczu  
w klasztorze na Monte Cassino. Obecnie rozproszone są one  w wielu archiwach i muzeach Italii.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Pomimo wspomnianego zniszczenia klasztoru na Monte Cassino przez Longobardów 
w 2 poł. VI wieku i co z a tym idzie, okresowego przerwania jego działalności, już od pocz. VII 
wieku reguła benedyktyńska zaczęła rozprzestrzeniać się na terytoria dzisiejszej Szwajcarii i 
dalej nad Loarę (Francja), stopniowo wypierając popularną w VI wieku regułę św. Kolumbana 
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i inne reguły pomniejsze. Sukces reguły benedyktyńskiej wynikał z jej zwięzłości, prostoty i 
łatwości wdrażania. Równie ważne okazało się stałe wsparcie udzielane benedyktynom przez 
papieża Grzegorza Wielkiego (590 – 604). 

W kolejnych stuleciach w różnych krajach europejskich powstawały licznie, znaczące 
klasztorne centra benedyktyńskie. Wielką sławę zyskało m.in. opactwo w Sankt Gallen (San 
Gallo, dzisiejsza Szwajcaria) wiązane z epoką karolińską (VIII/IX wiek; por. rozdz. IX.6, s. 383 
nn). W archiwum klasztornym do dzisiaj przechowywany jest oryginalny plan (mapa) 
kompleksu architektonicznego wraz z zespołem ogrodów (ryc. 146).  Uważany jest on za 
najstarsze świadectwo kartograficzne średniowiecznej sztuki ogrodowej. Wyraźnie wydzielony 
kompleks ogrodów w Sankt Gallen obejmował perystyle, wirydarze, cmentarz, warzywniki, 
zielniki z ziołami leczniczymi, sady, sadzawki – wszystko w układzie zgeometryzowanym, 
zespolone z bryłami kościoła opackiego i zabudowań klasztornych. Kompozycja całości 
prezentowała tendencje formalne okresu karolińskiego, gdy powstawały proste układy 
kwaterowe, ograniczone wysokimi murami. Zakładane wtedy ogrody klasztorne w 
przeważającej części miały charakter użytkowy. Składały się, podobnie jak w Sankt Gallen, 
głównie z sadów, warzywników, winnic, „zielników” z ziołami leczniczymi. Rośliny pnące 
prowadzono na trejażach i pergolach. 

Ryc. 145, 146, 147, 148, 149. Benedyktyńskie opactwo w Sankt Gallen (Szwajcaria). Od lewej: makieta 
kompleksu klasztornego z ogrodami w jego pierwotnym kształcie; schemat oryginalnej mapy przedstawiającej 
rozplanowanie zespołu architektoniczno – ogrodowego; dzisiejsze opactwo w strukturze zabudowy miejskiej;  

oś widokowa na okoliczny krajobraz otwarty; barokowe wnętrze kościoła klasztornego.  
Fotografie i plan skopiowane z INTERNETU 

 
Stopniowo kompleksy klasztorne zyskiwały coraz większe rozmiary. 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 (por. ryc. 136, s. 379). Całości zabudowań nadawano rygor ortogonalnej 
geometryczności (zabudowa „w kwadrat”). Na zewnątrz muru obronnego urządzano pola 
uprawne oraz „zwierzyńce” (parki dla polowań). Ogrodom towarzyszyła symbolika rajska, 
boska, jerozolimska. Kompozycje te pomyślane były jako miejsca medytacji i modlitwy. 

Ryc. 150, 151, 152, 153. Opactwo benedyktynów w Cluny (Francja). Od lewej: rozplanowanie kompleksu 
kościelno-klasztornego, stan w XI wieku; bryła kościoła klasztornego w Cluny w XI w.; makieta przedstawiająca 

całość zabudowań klasztornych; detal rzeźbiarski z pierwszego kościoła w Cluny (1 poł. X wieku).  
Rysunki i fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Szczególnie istotne znaczenie kulturowe w dziejach Europy odegrał klasztor 

benedyktynów w Cluny (Francja), powstały w 910 roku. To tu w XI wieku ukształtowały się 
zasady poważnej reformy monastycyzmu zachodniego (tzw. reforma kluniacka), dającej 
początek wspólnotom kluniackim, a nieco później nowej rodzinie zakonnej cystersów 
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wywodzącej założenia reguły także z doświadczeń benedyktyńskich. Ci wkrótce rozbudowali 
gęstą sieć swoich obiektów obejmując nią terytoria całej Europy zachodniej i środkowej. W 
kolejnych stuleciach coraz liczniej zakładane były, i ciągle są zakładane dzisiaj,  rozmaite 
zgromadzenia zakonne, koncentrujące swą codzienność na  wybranych aspektach służebnej 
aktywności wobec otoczenia oraz różnorodnych formach pobożności i modelach życia (np. 
zakony żebracze, klauzurowe, charytatywne). Znani są m.in. takie jak: kartuzi, kanonicy 
regularni, augustianie, templariusze, joannici, franciszkanie, dominikanie, karmelici, paulini, 
jezuici, kameduli, pijarzy, salezjanie, marianie, misjonarze i wiele, wiele innych. Odrębną grupę 
stanowią prężnie rozwijające się liczne żeńskie zgromadzenia zakonne koncentrujące się na 
kontemplacji oraz na niesieniu pomocy potrzebującym (ubogim, chorym). 

Sam  kompleks klasztorny w Cluny, początkowo skromy, wkrótce (w poł. X w.) został 
znacznie powiększony (ryc. 150 – 152). Dalsze prace budowlane prowadzono do XI w., a na 
przełomie XI/XII w. uzyskał on kolejną postać. Kompleks pozostawał największym klasztorem 
europejskim przez wiele stuleci. Zarządzał setkami mniejszych klasztorów benedyktyńskich i 
pełnił rolę ważnego ośrodka myśli politycznej i kulturalnej. Od XII wieku stopniowo tracił na 
znaczeniu na rzecz wspomnianych cystersów, a później także kanoników regularnych.  

Obok licznych znaczeń kulturowych, wymienionych w początkowej części rozważań 
dotyczących klasztorów benedyktyńskich powstających w terytoriach Zachodu, dodać należy 
jeszcze, że odegrały one istotną rolę w kształtowaniu krajobrazów średniowiecznej Europy, 
stanowiąc zawsze wyrazisty „znak” terytorialny. Lokalizowane zazwyczaj na wzgórzach, 
stawały się dominantą formalną i treściową znacznych obszarów krajobrazowych (np. opactwo 
na Monte Cassino, opactwo Pomposa w Ferrarze, opactwo w Tyńcu pod Krakowem, mniejsze 
klasztory Umbrii, Toskanii i innych regionów Italii) harmonijnie współdziałając pod względem 
formalnym z przyrodniczym otoczeniem swych lokalizacji. 

Ryc. 154, 155, 156, 157. Średniowieczne klasztory benedyktyńskie stanowiące dominantę krajobrazową. Od 

lewej: opactwo w Castelnuovo w Toskanii, kompleks zbudowany w poł. IV wieku, od 2 poł. VIII wieku użytkowany 

przez benedyktynów; klasztor Fonte Avellana na stoku góry Catria (Apeniny Umbryjskie), od końca X wieku erem, 

benedyktyński od przełomu X/XI wieku; klasztor benedyktyński Monte Maria w Burgusio, Italia, region Trentino-

Alto Adige, XII w.; opactwo benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem, poł. XI wieku z późniejszymi przebudowami 

(gotyckimi i barokowymi). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
MONASTYCYZM na WYSPACH BRYTYJSKICH 

Ryc. 158, 159, 160, 161. Wyspy Brytyjskie w kontekście kontynentu europejskiego. Od lewej: mapa geograficzna; 
główne regiony (Irlandia, Irlandia Północna, Szkocja, Anglia); współczesna mapa polityczna  Europy; rozkład 
nurtów chrześcijańskich kościołów brytyjskich ok. 600 roku (kolor granatowy: k. iroszkocki; czerwony: staro 
brytyjski; pomarańczowy: rzymski. Kolor popielaty: pogańscy Anglosasi). Mapy skopiowane z INTERNETU 
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Jak już sygnalizowano wcześniej, monastycyzm rzymski stopniowo rozprzestrzenił się 
na inne kraje kontynentu europejskiego, a także na Wyspy Brytyjskie (ryc. 158 – 161). Tu do 
najstarszych do dziś zachowanych obiektów klasztornych należą budowle wzniesione w 
hrabstwie Kerry, w południowo-zachodniej Irlandii. Bo to właśnie Irlandia stała się szczególnie 
ważnym ośrodkiem chrześcijańskiego życia klasztornego rozkwitającego na północno-
zachodnich krańcach Cesarstwa Rzymskiego (rzymska Brytania) i regionów do niego 
przyległych (Irlandia, Szkocja, a także Islandia). Irlandzcy mnisi ukształtowali własne modele 
życia, często wiązane z lokalnymi, celtyckimi tradycjami. Ich reguły zakonne opierały się na 
surowej ascezie, stałym apostolacie i rozwiniętym kulcie męczeństwa. Mnisi irlandzcy swą 
działalność ewangelizacyjną kierowali głównie na wyspy sąsiednie. Wyruszali na ocean 
małymi łódkami, docierając aż do Islandii. Przykładowo św. Brendan Żeglarz (ok. 484 – 577 
lub 583) wędrował przez siedem lat pomiędzy Szkocją a Irlandią. Tymczasem dla św. 
Kolumbana Młodszego (540 – 615), pochodzącego  irlandzkiej prowincji Leinster (por. s. 379), 
przedmiotem szczególnego zainteresowania stały się terytoria kontynentu europejskiego. 
Około 575 roku w misyjnej pielgrzymce dopłynął początkowo do wybrzeży Brytanii (Anglii), a 
później dotarł do Wogezów, pasma górskiego dzisiejszej wschodniej Francji, gdzie w 590 roku 
założył klasztory w Annegray i Luxeuil. Przyjmuje się, że zakonnicy chrześcijańscy przybyli do 
Irlandii z Walii wraz  misjonarzem św. Patrykiem. Z Irlandii ich idee i architektura przenikały z 
powrotem do dzisiejszej Anglii, głównie od roku 635, a to za sprawą św. Aidana (zm. 651).   

Ryc. 162, 163, 164, 165, 166, 167. Tradycje kościoła chrześcijańskiego w Irlandii. Od lewej: ikona 
przedstawiająca morską wyprawę misyjną św. Brendana Żeglarza; ikona z wizerunkiem św. Aidana; wyobrażenie 

Chrystusa Króla z Ewangeliarza św. Kolumby (Księga z Kells), dzieło celtyckich mnichów z ok. 800 roku; 
oratorium Gallarusa (klasztor w kształcie łodzi) w Dingle (Irlandia), VIII wiek; dwa krzyże celtyckie przy klasztorze 

w Monasterboice koło Drogheda, X wiek. Fotografie skopiowane z INTERNETU  
 

Istotnym dla brytyjskiego monastycyzmu wydarzeniem stało się powierzenie przez 
papieża Grzegorza Wielkiego benedyktyńskiemu mnichowi Augustynowi i jego czterdziestu 
współbraciom z rzymskiego klasztoru, misji ewangelizacji regionu Kentu (południowo-
wschodnia Anglia; por. ryc. 161, kolor pomarańczowy). Ewangelizacja królestw anglosaskich 
postępowała ze stałym wsparciem papieża, a w 610 roku św. Augustyn został pierwszym 
biskupem Canterbury. Wkrótce działalnością misyjną płynącą z Kentu objęte zostały tereny 
Fryzji, krainy rozciągającej się wzdłuż Morza Północnego, na terytoriach dzisiejszej Holandii, 
Danii i Niemiec. W taki oto  sposób wpływy benedyktyńskie wywodzące się z Monte Cassino i 
Rzymu (Lacjum) przeniknęły do Brytanii, aby powrócić do krajów Europy Zachodniej, 
poczynając od jej krańców północno-zachodnich. W ciągu VII – XI/XII wieku powstawały i były 
rozbudowywane benedyktyńskie kompleksy klasztorne na terytoriach dzisiejszej Anglii, które 
zakończyły swą działalność w 1 poł. XVI wieku, wkrótce po ogłoszeniu niezależności w 1534 
roku kościoła brytyjskiego od zwierzchności papieskiej (rzymskiej, Kościoła Katolickiego), 
kiedy to oficjalnie powstał protestancki Kościół Anglikański z centrum religijnym w Canterbury 
(region Kentu). 
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Ryc. 168, 169, 170, 171, 172. Benedyktyni brytyjscy. Od lewej: ikona św. Augustyna, biskupa Canterbury; ruiny 
opactwa Glastonbury, pocz. VIII w., rozbudowanego w X i w końcu XII wieku, zniszczonego w 1 poł. XVI w.; ruiny 

klasztoru Lindisfarne z 636 r., zamkniętego w 1 poł. XVI w.; ruiny klasztoru w Whitby z 657 roku, zamkniętego  
w 1538 roku; zachowany budynek klasztoru św. Mikołaja z 1087 roku, w Exeter.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
 

6. Epoka Karolińska i jej ranga kulturowa 
       (architektura przed romańska) 

 
    GALIA RZYMSKA i PAŃSTWO FRANKÓW 

 
Poszukując podwalin kultury zachodniej skierować trzeba wzrok ku rzymskiej jeszcze 

Galii, która nawet w okresie ogólnego chaosu po upadku Zachodniego Cesarstwa 
Rzymskiego, z drobnymi przerwami utrzymywała ciągłość silnej państwowości [królestwo 
Franków, Chlodwiga (Klodwiga), dynastia Merowingów (ryc. 38, na s. 368); por. rozdz. IX.4, s. 
367 nn]. Tradycje rzymskiej Galii, najbogatszej prowincji starożytnego Cesarstwa, 
rozkwitającej przez ponad trzy wieki od poł. I w. przed Chr. do 2 poł. III w. po Chr., dały solidne 
podstawy dla rewitalizacji rzymskiej potęgi Zachodu, upadłej pod naporem „barbarzyńców”. 
Terytoria Galii w naturalny sposób predystynowane były do roli reaktywowania dawnego 
„państwa rzymskiego”, z obszarowym przesunięciem w regiony zamieszkałe przez Franków, 
systematycznie wzmacniających swą rangę polityczną jako wiodącej siły europejskiej. I choć 
w ciągu I – III wieku w granicach Galii pojawiały się zbrojne bunty przeciw władzy rzymskiej, 
to wobec stałego zagrożenia ze strony plemion barbarzyńskich, w tym także germańskich, 
większość galijskiej arystokracji stale opowiadała się za zwierzchnością Rzymu. Ostatecznie 
prowincja ta zdominowana została przez Franków (jedno z plemion germańskich), a w 260 
roku powstało „cesarstwo galijskie” pod wodzą Postumusa. Po okresie późniejszych 
niepokojów i walk plemiennych oraz po upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, od V 
wieku zyskiwało znaczącą pozycję polityczną, w ramach państwa frankońskiego (por. s. 364).  

W asortymencie romańskiego (rzymskiego) dziedzictwa znalazły się ośrodki miejskie z 
licznymi monumentalnymi budowlami użyteczności publicznej takimi jak świątynie, amfiteatry, 
czy bogato zdobione domy zamożnych mieszkańców. Tereny całej krainy nasycono 
akweduktami i siecią traktów komunikacyjnych. Rozkwitał handel i rolnictwo funkcjonujące w 
ramach potężnych latyfundiów, z licznymi winnicami. Rozwijało się wydobycie żelaza i 
kamienia, produkcja ceramiki i płótna. Powstawały korporacje rzemieślnicze. Pogańskie 
wierzenia rzymskie szybko zastąpione zostały religią chrześcijańską, która pojawiała się w 
Galii już od II wieku, a na szeroką skalę chrystianizacja regionu postępowała od IV wieku. 

 

Ryc. 173, 174, 175, 176. Kształtowanie politycznej rangi Galii i państwa frankońskiego. Od lewej: terytoria 
rzymskiej prefektury galijskiej w 395 roku (kolor czerwony); Galia rzymska w okresie od I do III wieku z podziałem 

na regiony; państwo Franków (kolor żółty, V w.; niebieski, VI w.) w 1 poł. VI wieku na tle politycznej sytuacji 
Europy; terytorialny zasięg państwa Karolingów (kolor czerwony – zalążek państwa; kolor żółty ciemny – 

królestwo w 751 roku; kolor żółty jasny – podboje Pepina Krótkiego; kolor kremowy – podboje Karola Wielkiego; 
kolor szary – terytoria lenne Karola Wielkiego; kolor granatowy – posiadłości bizantyńskie; kolor zielony – 

islamskie posiadłości arabskie; linia czerwona – granice cesarstwa w 843 roku, w ramach traktatu z Verdun). 
Mapa ryc. 173 skopiowana z INTERNETU; mapa ryc. 174, [z:] Ilustrowana historia świata, tom 13, 2005, s. 26; 
mapa ryc. 175, [z:] Krüger, Klasztory…, op. cit., s. 29; mapa ryc. 176, [z:] Ilustrowana historia świata, tom 18, 

2006, s. 6 
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MONARCHIA KAROLIŃSKA 

W kontynuacji rzymskiego dziedzictwa i dokonań rodzimych, w ciągu VIII i 1 poł. IX 
wieku, za panowania Karolingów związanych z wcześniejszą dynastią Merowingów, nastąpił 
polityczny i kulturowy rozkwit regionu. Karolingowie, w oparciu o dokonania swych 
poprzedników konsekwentnie budowali organizm polityczny obejmujący stopniowo coraz 
szerszy zasięg w centrum Zachodniej Europy, w tym obszary całej dzisiejszej Francji, 
zachodnich Niemiec, Holandii, Belgii, Szwajcarii, częściowo Austrii, oraz północnych i 
środkowych Włoch wraz z Rzymem. W wyniku aktywności Karola Młota i Pepina Krótkiego 
(por. ryc. 176) oraz rozszerzenia wpływów Karola Wielkiego o liczne terytoria lenne powstało 
mocne królestwo, które zyskało rangę jednolitego imperium zachodnio europejskiego, wprost 
nawiązującego do dawnej potęgi Cesarstwa Rzymskiego. 

Ryc. 177, 178, 179, 180. Władcy kształtującej się monarchii karolińskiej. Od lewej: Karol Młot, władca Franków  
w 1 poł. VIII wieku; Pepin Krótki, król Franków  od roku 751, syn Karola Młota, ojciec Karola Wielkiego; Karol 

Wielki, król Franków i Longobardów, cesarz rzymski od 800 roku; miniatura z XIV wieku przedstawiająca 
ukoronowanie Karola Wielkiego przez papieża Leona III na pierwszego władcę odbudowanego Cesarstwa 

Rzymskiego. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
 

 W opisywanych tu procesach politycznych fundamentalną rolę odegrał sam Karol 
Wielki (768 – 814), syn Pepina Krótkiego i wnuk Karola Młota. Stał się on pierwszym od czasów 
Justyniana (1 poł. VI wieku) twórcą organizacji państwowej obejmującej wielkie terytoria 
kontynentu europejskiego, dając ostatecznie faktyczny początek kultury Europy Zachodniej. 
Potęga królestwa wzmocniona ukoronowaniem Karola na cesarza rzymskiego, dokonanym 
przez papieża Leona III, nie trwała długo. Wkrótce po śmierci Karola Wielkiego, traktatem w 
Verdun w 843 roku jego następcy podzielili państwo na trzy części (ryc. 182), a walki 
wewnętrzne pomiędzy książętami oraz naciski zewnętrzne Normanów i Saracenów (plemion 
arabskich) doprowadziły do długotrwałych niepokojów trwających na całym kontynencie w IX i 
X wieku. Wpływy polityczne i kulturalne imperium Karola Wielkiego skierowane ku wschodowi 
zatrzymały się na Łabie (dzisiejsze Niemcy, Czechy). A tam, równolegle z krystalizowaniem 
centrów sztuki zachodniej rozwijały się niezależne kultury i plemienne byty polityczne 
związane ze światem słowiańskim, obejmującym terytoria środkowej i wschodniej Europy. 
Stopniowo też następowało scalanie polskiego organizmu państwowego, formalnie i faktycznie 
potwierdzonego wraz z przyjęciem chrztu przez księcia Polan Mieszka I, w 966 roku. 

Ryc. 181, 182, 183, 184. Sytuacja polityczna Europy w okresie od VIII do X wieku. Od lewej: imperium Karola 
Wielkiego (kolor zielony) na tle całej Europy, stan z 814 roku; podział państwa Karolingów na trzy części, 843 rok, 
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oraz terytoria słowiańskie za Łabą; plemiona na terytoriach Polski w IX – X w.; zasięg osadnictwa słowiańskiego 
(Słowianie Zachodni, Południowi, Wschodni). Mapy skopiowane z INTERNETU 

 
Tymczasem pod władzą Karolingów państwo Franków stało się wiodącą siłą Zachodu, 

w którym cywilizacyjna i kulturową wartością założycielską stała się przyniesiona z Rzymu 
religia chrześcijańska. Podjęta i zrealizowana przez Karola Wielkiego próba odnowienia 
Cesarstwa Rzymskiego, choć krótkotrwała politycznie stworzyła solidne fundamenty dla 
dalszych losów kultury i sztuki europejskiej. W sensie politycznym, wspomniany rozpad 
imperium w 843 roku nie powstrzymał stałej fascynacji potęgą rzymską. Ostatecznie w 
terytoriach zachodnich ukształtowały się wywodzące się z rangi państwa Karola Wielkiego 
dwie wiodące siły średniowiecza europejskiego, tj. królestwo Francji oraz tzw. Święte 
Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego (od 962).   

Znamiennym pozostaje fakt, że po dwunastu wiekach idee i dokonania Karola 
Wielkiego ciągle przyciągają uwagę dzisiejszych, znaczących polityków Francji i Niemiec, 
którzy dają sygnały chęci wdrażania koncepcji tworzenia „superpaństwa” Europy Zachodniej, 
któremu miały by być podporządkowane inne kraje Unii Europejskiej. W tym kontekście 
zastanawiające i trudne do zrozumienia jest wybiórcze podejście rządów wspomnianych 
krajów do modelu karolińskiej państwowości z odległej przeszłości. A ten kształtował się 
poprzez utrwalanie tożsamości etnicznej (narodowej) splecionej z rzymskim 
chrześcijaństwem. Już Karol Młot, przeciwstawił się zdecydowanie rozprzestrzenianiu 
wpływów Bizancjum na terytoria zachodnie, ale nade wszystko postępującej od VIII wieku 
religijnej i politycznej islamizacji Galii i innych regionów śródziemnomorskich. Wielu badaczy 
za punkt zwrotny w dziejach arabsko-islamskiej (muzułmańskiej) ekspansji na Europę 
Zachodnią uznaje bitwę pod Poitiers (732), nazywaną też bitwą pod Tours, w której Karol Młot 
wraz z księciem Akwitanii Odonem zadał klęskę wojskom muzułmańskim napierającym na 
terytoria Franków. Zwycięstwo to powstrzymało napór islamski na chrześcijańską Europę. 
Uznawane jest też za wczesny w dziejach Europy zbrojny zryw na rzecz obrony tożsamości 
narodowej. Tymczasem współczesne elity rządzące, z jednej strony zapatrzone są w potęgę i 
dokonania Karolingów, z drugiej stronny w irracjonalny sposób głoszą hasła tzw. poprawności 
politycznej, w tym błędnie pojętego poszanowania różnych kultur i religii. A te, w praktyce 
przekładają się zbyt często na ograniczanie swobód religijnych chrześcijan, masowe 
wyburzanie kościołów katolickich, negowanie prawa do używania symboli chrześcijańskich, 
przy równoczesnym wspieraniu masowego wznoszenia meczetów w krajach Europy, 
tradycyjnie katolickich. Działania takie wprost uderzają w korzenie tożsamości kulturowej i 
wartości duchowych rdzennych narodów europejskich, nie mając nic wspólnego z prawdziwą 
tolerancją i poszanowaniem różnych kultur i religii.  

Ryc. 185, 186, 187. Wczesno średniowieczna ekspansja islamska (arabska) na terytoria Europy Zachodniej.  
Od lewej: Karol Młot w bitwie pod Poitiers (Tours) z 732 roku, fragment obrazu Charlesa de Steuben, 1837; 

natarcie arabskie na Messynę (Sycylia), IX wiek, ikonografia historyczna z rękopisu średniowiecznego; natarcie 
muzułmańskie na Syrakuzy (Sycylia), 878 rok, ikonografia historyczna z rękopisu średniowiecznego. Ilustracje 

skopiowane z INTERNETU  
 

ROZKWIT KULTURY i SZTUKI KAROLIŃSKIEJ 
(„renesans” karoliński) 

  
W ukształtowanym przez Karolingów mocarstwie politycznym Europy Zachodniej 

nastąpił znamienny w dalekosiężne skutki kulturotwórcze rozwój sztuki i nauki. Uznaje się 
(Białostocki, op. cit., s. 80), że całe dzieje sztuki wczesnego i dojrzałego średniowiecza były 
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nieustającym ścieraniem się idei artystycznych przyjętych w dobie karolińskiej. Szczególnie 
wybitne zasługi na polu dokonań kulturowych położył wspominany już wielokrotnie sam Karol 
Wielki. Znakomity wódz, organizator i wojownik, choć słabo wykształcony, z trudem 
posługujący się sztuką pisania i czytania, podjął godny podziwu, szeroko zakrojony program 
kompleksowej odnowy cywilizacyjnych osiągnięć rzymskich. W reaktywowanym przez siebie 
Cesarstwie Rzymskim prowadził intensywne działania na rzecz ożywienia tradycji kulturowych, 
artystycznych, architektonicznych, kształtowanych w sumowaniu wiedzy dziedzictwa 
starożytnego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu późnego Cesarstwa, rozwijanych więc 
w duchu i dla chwały idei chrześcijańskich. Poczynania te i ich efekty często przez historyków 
sztuki określane są wprost mianem „renesansu” karolińskiego. W tym nurcie budującym 
fundamenty kultury Europy Zachodniej ciągle żywy był mit starożytnego Cesarstwa 
Rzymskiego, jego dokonań eksponowanych m.in. materialnymi świadectwami rozsianymi w 
różnych terytoriach europejskich, pozostających dawnymi prowincjami rzymskimi.  

Za sprawą Karola Wielkiego sztuka nabrała charakteru państwowego, a nowy cesarz 
rzymski na dwór swój ściągał najwybitniejszych myślicieli i artystów swego czasu, także z 
terytoriów nie wchodzących w skład jego imperium, w tym z Anglii, Niemiec, Hiszpanii. Cechy 
sztuki karolińskiej, choć znajdującej się pod patronatem władcy, nie miały jednak charakteru 
jednolitego, gdyż tradycje rzymskie mocno splatały się wtedy z lokalnymi, regionalnymi, 
plemiennymi, głównie narodów celtyckich i germańskich. Utrzymującej się różnorodności 
sprzyjał fakt, że choć oficjalną siedzibą (stolicą) Karola Wielkiego był Akwizgran (Aachen, 
dzisiejsze Niemcy), to dwór cesarski często podróżował, stykając się z lokalnymi 
upodobaniami artystycznymi miejscowej ludności. W aktywności kulturalnej dostojników 
skupionych wokół Karola Wielkiego istotną rolę odgrywali duchowni chrześcijańscy: episkopat 
i kler zakonny, głównie benedyktyński. W ramach tradycji antycznych odtworzono łacinę jako 
język duchowieństwa, kultury i oficjalny - państwowy. Wielką wagę przywiązywano do 
nauczania, wprowadzono reformę szkolnictwa, gromadzono biblioteki ze zbiorami rękopisów, 
głównie o charakterze religijnym. Już około 770 roku opracowano unowocześniony rodzaj 
pisma, nazywanego minuskułą karolińską, powszechnie stosowanego dzisiaj. 

Ryc. 188, 189, 190, 191. Świadectwa kultury karolińskiej. Od lewej: koronacja Karola Wielkiego, miniatura 
historyczna; scenka rodzajowa dworu Karola Wielkiego, miniatura z XIII wieku; karta Ewangeliarza z Lorsch (778 

– 820); zdobiona oprawa Ewangeliarza Godescalca, 781 – 783. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

ARCHITEKTURA KAROLIŃSKA 
 

Jednym z ważniejszych założeń kulturalnej aktywności Karola Wielkiego stało się 
nawiązanie do dokonań politycznych i kulturalnych cesarza Konstantyna Wielkiego. Ranga 
nowego imperium miała być więc porównywalna z potęgą Bizancjum. Władca 
reaktywowanego Cesarstwa Rzymskiego zmierzał w znacznym stopniu do budowania siły 
swojego państwa na gruncie artystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem architektury 
monumentalnej mającej stanowić legitymizację władzy politycznej. Zaczęto odbudowywać 
wiele dawniejszych kościołów i wznosić obiekty nowe. Nie udało się jednak w ramach 
architektury doprowadzić do samodzielnych, oryginalnych dokonań twórczych. Powszechnie 
przyjmowano postawy określane jako eklektyczne, co oznacza, że często w sposób dość 
przypadkowy łączono elementy różnego pochodzenia. W architekturze monumentalnej 
przywrócono częściowo wzorce klasyczne, zazwyczaj późno antyczne splatane w zależności 
od konkretnych regionów z lokalnymi motywami merowińskimi, lombardzkimi, iryjskimi, 
katalońskimi, a także mozarabskimi. Zaznaczyły się również wpływy bizantyńskie i wschodnie, 
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głównie syryjskie. Karolińskie bazyliki wznoszone były najczęściej w ośrodkach klasztornych, 
w których skupiało się ówczesne życie intelektualne i artystyczne. Obiekty te niestety nie 
zachowały się do naszych czasów. Badacze epoki ustalili jednak, że były to na ogół świątynie 
mocno rozczłonkowane w rozplanowaniu i w bryle, często typu bazylikowego (trójnawowe) 
oraz skromniejsze, jednonawowe. Stosowano w nich dwie nawy poprzeczne: wschodnią i 
zachodnią, kształtowano chór prezbiterialny, a czasem dwa chóry. W bryle mocno 
akcentowano kierunek wertykalny, podkreślany masywnymi wieżami z latarniami 
wznoszonymi na skrzyżowaniu naw. Powstawały również wieżyczki schodowe w narożach, 
sklepione krypty i obejścia, piętrowe loże. Wznoszono zarówno budowle centralne jak i 
podłużne. Świątynie okazalsze uzyskiwały podział wnętrza na dwie lub trzy kondygnacje 
arkadowe, z emporami, w podziemiach powstawały krypty. Wiele innowacji, takich jak plan 
wydłużonego łacińskiego krzyża, akcentowanie transeptu (przecięcia naw), ozdobne 
monumentalne formowanie rozbudowanej przestrzennie fasady zachodniej (westwerk), 
rozwijane były z powodzeniem w późniejszej architekturze europejskiej, romańskiej i gotyckiej. 

Ryc. 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203. Rozplanowanie wybranych przykładów 
sakralnej architektury karolińskiej. Od lewej: Fulda, kościół klasztorny z transeptem i apsydą, 791 – 819; 

Reichenau-Mittelzell, kościół klasztorny z dwoma nawami poprzecznymi, 798 – 816; Reichenau-Oberzell, kościół 
św. Jerzego, 896; Saint-Philibert-de-Grand-Lieu, kościół opacki, z obejściem wokół apsydy, z filarami o rzucie 
krzyżowym w części centralnej, 819; St. Gallen, kościół klasztorny, dwuchórowy, 820 – 830; Centula, kościół 
opacki, z transeptem, apsydą, westwerkiem (kolor czerwony), atrium i wieżyczkami schodowymi, 790 – 799; 

Steinbach, bazylika Einharda, trójnawowa, 815 – 827 (rysunek na górze); Ratyzbona, fragment z kryptą kościoła 
św. Emmerama, VIII – X w. (rysunek na dole); Werden koło Esen, kościół St. Salvator, trójnawowy  

z westwerkiem, 804 – 875; Rzym, kościół Santa Maria in Cosmedin, trójnawowy z emporami, 777 (rysunek u 
góry); Höchst, kościół św. Justyna, trójnawowy, z transeptem i trzema apsydami, od 834 (rysunek na dole); 

Corvery, kościół klasztorny, z westwerkiem i z wieżą centralną, 844. Ryc. 192 – 197 skopiowane z INTERNETU; 
ryc. 198 – 203, [z:] Koch, Style…, op. cit., s. 66, 67 

 
Wśród nielicznych zachowanych pomników architektury karolińskiej na plan pierwszy 

wysuwa się słynna kaplica pałacowa w Akwizgranie (Aachen), stanowiąca obecnie 
środkową część późniejszej, gotyckiej katedry (ryc. 204, kaplica podkreślona białym 
prostokątem), wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1978 roku jako jeden z 
pierwszych trzech obiektów europejskich (wraz ze średniowiecznym Krakowem i kopalnią soli 
w Wieliczce). W uzasadnieniu tego wpisu podkreśla się, że kaplica zbudowana dla Karola 
Wielkiego w latach 790 – 800 łącząc w sobie rozwiązania architektury sakralnej i obronnej 
zaczerpnięte z wzorców późno rzymskich Wschodu i Zachodu, zapoczątkowała styl 
kompozycyjno-budowlany, który na długi czas ukierunkował rozwój architektury kościelnej w 
średniowiecznej Europie.  

Ryc. 204, 205, 206, 207, 208. Kaplica pałacowa w Akwizgranie. Od lewej: stan obecny, kaplica z ok. 800 roku, 
kopuła z 2 poł. XVII w., korpus katedry z XV w., wieża z 2 poł. XIX w.; rozplanowanie kaplicy Karola Wielkiego; 

fragment krypty; wnętrze części centralnej (dwa ujęcia), z emporami. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 
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 Zachowana do dziś kaplica, w pierwotnym zamierzeniu stanowić miała część okazałej 
budowli pałacowej, która nie przetrwała do naszych czasów. Obiekt sakralny zaprojektowany 
został przez architekta Odo z Metzu. Mocno osadzony we wzorcach bizantyńskich, ze względu 
na ośmioboczne centralne rozplanowanie i ozdobny charakter wnętrza, porównywalny jest 
najczęściej wprost z bazyliką San Vitale w Rawennie. Budowla w Akwizgranie przykryta 
została kamienną kopułą spoczywającą na masywnych filarach przyziemia, przechodzących 
wyżej w lekkie kolumny empor arkadowych. Kopuła w obecnym stanie pochodzi z 2 poł. XVII 
wieku. Wspaniałe elementy wyposażenia, w tym marmurowe kolumny i brązowe balustrady 
empor sprowadzono z Italii, być może z samej Rawenny. 

Do najbardziej znanych zabytków architektury karolińskiej należy także, zachowana w 
dobrym stanie, brama prowadząca do kompleksu klasztornego w Lorsch (Hesja, Niemcy). 
Datowana na ok. 800 roku, wiązana jest ze „szkołą pałacową” w Akwizgranie. Jako obiekt 
wolno stojący, z trzema arkadowymi przejściami sklepionymi kolebkowo,  stanowi nawiązanie 
do kształtów rzymskich łuków triumfalnych, ale także do bramy prowadzącej do atrium w 
konstantyńskiej bazylice św. Piotra w Rzymie. Lico monumentu odznacza się dwubarwnym 
dekoracyjnym motywem z kamiennych płytek, naprzemiennie ciemnych: brązowo-czerwonych 
i jasnych: kremowych. Ozdobność bramy wzmocniono kanelowanymi pilastrami i ich 
fantazyjnymi, kompozytowymi kapitelami. Obiekt uznawany jest za dzieło budownictwa gallo-
rzymskiego. 

Ryc. 209, 210, 211, 212. Brama klasztorna w Lorsch, ok. 800. Widoki ogólne (ryc. 209, 211) i detale budowli. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Wśród innych, znaczących karolińskich i po karolińskich obiektów architektury 
sakralnej znalazł się nie zachowany kościół Saint Riquier w Centuli (Francja), wzniesiony w 
latach 790 – 799, znany z przekazów ikonograficznych i wykopalisk, który stał się wzorcem dla 
obiektów z XI wieku. Była to trzy nawowa bazylika z dwoma transeptami i z blokiem fasadowym 
(westwerk). Na jego wzór powstał w 744 roku kościół opacki w Fuldzie, który w latach 802 - 
819 rozbudowano o ogromny transept z apsydą po stronie zachodniej, nawiązując wprost do 
układu bazyliki św. Piotra w Rzymie.   

Ryc. 213, 214, 215, 216, 217.  Wybrane przykłady sakralnej architektury karolińskiej (i po karolińskiej). Od lewej: 
westwerk kościoła opackiego w Corvey; widok na wnętrze westwerku kościoła w Corvey; westwerk bazyliki  
w Maastricht (dwa zdjęcia), por. też ryc. 77 na s. 371; benedyktyński kościół św. Jana Chrzciciela w Müstair 

(Szwajcaria).  Ryc. 214, [z:] Dawid Watkin, Historia architektury zachodniej, wydaw. „Arkady”, Warszawa 2001,  

s. 90, ryc. 110; pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Znane są również inne budowle z charakterystycznymi westwerkami, tj. niewielkimi 
pomieszczeniami poprzedzającymi nawę główną, zwieńczone masywną ścianą fasady 
zachodniej, takie jak w opactwie w Corvey (Niemcy), ufundowanym w 815 roku, 
przebudowanym w zmienionej lokalizacji w 822 roku, a rozbudowanym w latach 873 – 885; 
czy w bazylice Matki Bożej w Maastricht (Niderlandy), z XI wieku. Do szczególnie 
wartościowych należy również benedyktyński kościół klasztorny św. Jana Chrzciciela w 
Müstair (Szwajcaria, kanton Gryzonia), pochodzący z XII wieku, a początkami swymi 
sięgający wieku VII (ryc. 217). Obiekt znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. 

Ryc. 218, 219, 220. Barokowe wnętrza dzisiejszej biblioteki klasztornej w Sankt Gallen (Szwajcaria) z licznymi 
zabytkami piśmiennictwa, kartografii oraz ikonografii historycznej (średniowiecznej). Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 
Klasycznym przykładem monastycyzmu karolińskiego stał się słynny zespół 

benedyktyński w Sankt Gallen (dzisiejsza Szwajcaria), omówiony już bliżej w rozdz. IX.5, s. 
380, ryc. 145 – 149. Kompleks ukształtowany był w formie swoistego, modelowego osiedla z 
kościołem, szkołą, warsztatami, młynem,  browarem i innymi budynkami gospodarczymi oraz 
z ogrodami. Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w obecnej postaci pod 
względem architektonicznym barokowy, do dziś utrzymuje nieprzerwanie trwającą od 
początków swego istnienia, tj. od 1 poł. VIII wieku rolę potężnego centrum nauki, bazującego 
na cennej bibliotece. Ta w odróżnieniu od wielu dawnych książnic klasztornych stale 
udostępniana jest badaczom. Przechowywany w bibliotece klasztornej, wspominany już 
oryginalny plan kompleksu klasztornego, datowany na rok 830, stanowi świadectwo triumfu 
organizacji życia klasztornego. Graficznie przedstawiony schemat przestrzenny stał się 
modelowym wzorcem dla wielu późniejszych klasztorów średniowiecznych urządzanych jako 
centra życia duchowego, ale także administracji, kultury i sztuki oraz rolnictwa, a 
promieniujących na okoliczne terytoria. 

 
INNE NURTY ARCHITEKTONICZNE EPOKI 

(oraz po karolińskie) 
 

Ryc. 221, 222, 223, 224, 225. Oratorium Santa Maria della Valle w Cividale del Friuli, Italia. Od lewej: 
płaskorzeźba figuralna; schemat kompozycyjny bryły i rzut poziomy; fragment klasztornego podcienia 

kolumnowego; dekoracja rzeźbiarska wnętrza; sklepienie kolebkowe z dekoracją malarską, wsparte na 
kolumienkach kompozytowych. Fotografie i rysunek skopiowane z INTERNETU 

 
Wspólne cechy architektury karolińskiej dawały znać o sobie nie tylko w rejonach 

centralnych nowego imperium (por. ryc. 176, 181, 182), ale także na jego obrzeżach, 
promieniując również na kraje sąsiednie, tam we wzajemnym przenikaniu wzorców ośrodka 
pałacowego w Akwizgranie i centrów monastycyzmu, w tym głównie z Sankt Gallen, ale także 
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w akcentowaniu wczesno średniowiecznych tradycji lokalnych. Przykładowo oratorium Santa 
Maria della Valle w Cividale del Friuli zlokalizowane w rejonie północnych Włoch (region 
Friuli-Venezia Giulia, prowincja Udine), nazywane też tempietto longobardo, łączy w sobie 
cechy architektury klasycznej (rzymskiej) i wczesno chrześcijańskiej ze sztuką Longobardii 
oraz z tendencjami karolińskimi. Obiekt powstał w VIII wieku jako kaplica pałacowa. W IX wieku 
przekształcony został w benedyktyński (żeński) kościół klasztorny. Prosty w układzie 
planistycznym, w kształcie trójdzielnego prostokąta, kamienno-ceglany, ze sklepieniami 
kolebkowymi wspartymi na kolumienkach z pełnymi wdzięku kapitelami kompozytowymi, 
zdobiony jest płaskorzeźbą figuralną, delikatnymi ornamentami geometryczno-roślinnymi oraz 
freskami naściennymi utrzymanymi w stylistyce wczesno chrześcijańskiej.  

Na terytoriach Brytanii oraz Hiszpanii w czasach trwania karolińskiej dominacji 
politycznej w Europie Zachodniej, i później tj. w okresie od IX do XI wieku powstało wiele 
budowli sakralnych wpisujących się w nurty stylowe późno rzymskie i karolińskie. Szersze 
omówienie tendencji architektonicznych tych regionów zamieszczone zostało już w rozdz. 
IX.4, s. 367 nn). W tym miejscu przypomnijmy więc tylko, że w początkach średniowiecza 
rodzima architektura anglosaska wznoszona była z drewna. Wraz z przenikaniem 
chrześcijaństwa (por. rozdz. IX.4., s. 372) przynoszonym na wyspy przez misjonarzy 
rzymskich rozprzestrzeniały się techniki budowania z cegły i kamienia. W ciągu VII i VIII wieku 
wzniesiono wiele kaplic, kościołów i klasztornych kompleksów benedyktyńskich, nie 
zachowanych do dzisiaj.  Wiadomo jednak, że rozkwitała tam kamienna rzeźba i malarstwo 
szkoły anglo-iryjskiej (północna Anglia i Irlandia), a także wyrób znakomitej jakości sprzętów 
liturgicznych. Wiele cech architektury wprost karolińskiej pojawiało się w świątyniach z X, XI 
wieku, tj. w okresie odnowienia monastycyzmu w Anglii (Canterbury, Durham, Ely, 
Winchester). Ciekawym elementem sakralnych budowli stały się licznie wznoszone wieże 
kamienne, zdobione oryginalnymi motywami listwowych lizen i gzymsów, nawiązujących do 
tradycji budownictwa drewnianego. Choć nieco naiwne w swym wyrazie artystycznym to 
stanowią zapewne wczesną zapowiedź kamiennej ornamentyki gotyckiej w postaci 
maswerków i laskowań (ryc. 227). Zaczęto też stosować zewnętrzne przypory ścian 
konstrukcyjnych, charakterystyczne dla konstrukcji gotyckich z okresu rozwiniętego 
średniowiecza. 

Ryc. 226, 227, 228, 229, 230.  Karolińska architektura Brytanii i Hiszpanii. Od lewej: kościół Saint Lawrence, 
Bradford-on-Avon, w Anglii, ok. 1000; wieża kościoła Wszystkich Świętych, Earls Barton, Anglia, koniec X w. lub 

pocz. XI w.; kościół Santa María de Naranco, koło Oviedo, Hiszpania, ok. 840 – 848; Santa María de Lebeña, rzut 
poziomy  widok ogólny kompleksu, region Kantabrii w Hiszpanii, 924 (przykład architektury osiedleńców 

hiszpańskich, tzw. mozarabskiej). Ryc. 226, 229, 230 skopiowane z INTERNETU; ryc. 227, 228, [z:] Watkin, op. 
cit., s. 92, ryc. 113; s. 93, ryc. 114 

 
W Hiszpanii rozwój architektury omawianego okresu skomplikowała kształtująca się 

tam sytuacja polityczna polegająca na zajęciu w początku VIII wieku większej części kraju 
przez muzułmańskich Arabów. Jedynie w królestwie Asturii (por. rozdz. IX.4, s. 370) 
rozwijającym się w północno-zachodnich obszarach Hiszpanii, które oparło się inwazji 
islamskiej, między VIII a X wiekiem rozkwitała architektura pałacowa i sakralna ściśle związana 
z nurtami rzymsko-karolińskimi. Jednym z charakterystycznych przykładów tego typu 
architektury pozostaje dobrze do dziś zachowana pałacowo-sakralna budowla, znana jako 
kościół Santa María de Naranco (ryc. 228), perfekcyjnie uformowana z bloków kamiennych. 
Głównym motywem dekoracyjnym stała się tu trójarkadowa loggia z korynckimi głowicami. We 
wnętrzu zastosowano kolebkowe, tunelowe sklepienia. Obiekt ten jako wizygocka hala 

https://it.wikipedia.org/wiki/Friuli-Venezia_Giulia
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królewska z VIII/IX w., która w 848 roku konsekrowana została jako kościół, omówiony został 
szczegółowo w rozdz. IX.4., s. 369, oraz zaprezentowany na ryc. 46 - 53. 

 
ARCHITEKTURA OTTONÓW 

 
Po rozpadzie cesarstwa Karola Wielkiego, z wyodrębniającymi się częściami: 

zachodnio-frankońską i wschodnio-frankońską rozpoczęły się spory plemienne, a w ślad za 
nimi najazdy Normanów, Węgrów i Saracenów. W warunkach stałych niepokojów na całe 
stulecie zanikła, rozkwitająca dotychczas aktywność budowlana. Jak relacjonuje Wilfried Koch 
(Style w architekturze, op. cit., s. 74): Karolińskie dążenie do jedności przyniosło dopiero wtedy 
owoce, gdy Normanowie osiedli w Normandii, saski król Franków Henryk I (919 – 936) 
zwyciężył Węgrów, a Otton I Wielki (936 – 973) został koronowany przez papieża w Rzymie w 
962 na cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Otton związał się z 
organizacją kościelną, przy czym umieścił on episkopat na szczycie swojej administracji i tym 
samym zneutralizował separatystyczne działania plemienne.  

Ryc. 231, 232, 233, 234. Niemieckie Cesarstwo Ottońskie. Z lewej: Europa na przełomie X i XI wieku, Cesarstwo 
Rzymskie – kolor niebieski; Królestwo Francji – kolor różowy; Królestwo Burgundii – kolor pomarańczowy; 

Królestwo Italii – kolor jasno różowy; kalifaty islamskie – kolor żółty; Królestwo Węgier – kolor ciemno zielony; 
Królestwo Polskie – kolor ciemno różowy i obwódka czerwona;  Księstwo Kijowskie – kolor jasno zielony; Carstwo 
Bułgarii – kolor granatowy; Cesarstwo Bizantyńskie – kolor jasno fioletowy; zasięg wypraw Normanów w XI wieku 

– linie czarne przerywane. Z prawej od góry: kościół św. Cyriaka w Gernrode, 960; kościół św. Michała w 
Hildesheim, 1001 - 1033; kościół w Ottmarsheim, XI w.  Ryc. 231, mapa, opr. Józef Mitkowski, [z:] Atlas 

historyczny świata, op. cit., 1994, s. 42 – 43; fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
To nowe cesarstwo powstałe staraniem Ottona I, rządzone później kolejno przez 

Ottona II (973 – 983), Ottona III (983 – 1002 i  Henryka II (1002 – 1024), przetrwało do 1056 
roku. Miało ono zdecydowanie mniejszy zasięg terytorialny od Imperium Karolińskiego i 
obejmowało obszary Niemiec oraz północnych Włoch, z wyłączeniem terytoriów obecnej 
Francji. To wtedy rozpoczął się proces odrębnego kształtowania kultur Francji i Niemiec. W 
ottońskim Cesarstwie Rzymskim, od połowy X wieku nastąpił wzmożony ruch budowlany. 
Obiekty tego czasu i regionu, w znacznym stopniu bazujące na zasadach karolińskich, w 
pewnym stopniu także i bizantyjskich oraz w połączeniu z wprowadzanymi stopniowo 
innowacjami stworzyły formalny kanon architektury romańskiej. Ich bliższe omówienie 
nastąpi więc w rozdziale I drugiego tomu tego podręcznika, prezentującym europejską (i 
polską) sztukę romańską. Niektórzy badacze (m.in. Koch, Watkin) zabytki ottońskie 
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zamieszczają w końcowej części rozważań dotyczących kultury karolińskiej, traktując je jako 
przed romańskie zwieńczenie dokonań tej doniosłej epoki kulturowej. 
 

KAROLIŃSKIE SZTUKI MNIEJSZE 
(płaskorzeźba, mozaiki, rzemiosło artystyczne, złotnictwo, sprzęty liturgiczne,  

piśmiennictwo, miniatorstwo) 
 
 Artystyczne dokonania Cesarstwa Karolingów, obok wzmożonego ruchu budowlanego 
związane zostały z wieloma innymi formami twórczości klasyfikowanymi powszechnie w 
kategoriach estetycznych. Wśród nich zazwyczaj na plan pierwszy wysuwana jest przez 
badaczy dzieł sztuki rzeźba monumentalna (figuralna), której śladów trudno poszukiwać w 
epoce karolińskiej. Żaden po prostu egzemplarz rzeźby pełno figuralnej nie został dotychczas 
odnaleziony. Znana jest jedynie niewielka statuetka z brązu z przedstawieniem Karola 
Wielkiego siedzącego na koniu, datowana na VIII wiek, a przechowywana w Muzeum w 
Luwrze (ryc. 235). Można jednak równocześnie stwierdzić, że techniki rzeźbiarskie rozwijały 
się w znaczący sposób, a to w ramach architektury sakralnej. Sporo przetrwało do dzisiaj 
przykładów płaskorzeźby o tematyce religijnej i sepulkralnej, a nade wszystko atrakcyjne, w 
kamieniu odkuwane zdobnictwo architektoniczne, w którym sceny narracyjne z postaciami 
ludzkimi i fantastyczne motywy zwierzęce splatały się z pełną wdzięku ornamentyką 
geometryczną, m.in. w fantazyjnie formowanych głowicach kolumn. 

Ryc. 235, 236, 237, 238, 239. Rzeźba karolińska. Od lewej: statuetka Karola Wielkiego, VIII w., Muzeum Luwru 
(Paryż); płaskorzeźba z wyobrażeniem św. Michała, 800; grupa figuralna przedstawiająca legendarnych herosów 
karolińskich (ryc. 237, 238); kapitel karoliński z kościoła Saint Pierre de Marestay w Matha (Francja). Fotografie 

skopiowane z INTERNETU   
 

W ramach zdobnictwa architektonicznego chętnie stosowano, zgodnie z tradycjami 
wczesno chrześcijańskimi i bizantyńskimi poprzednich stuleci, bogate dekoracje mozaikowe. 
Świadectwa tego typu twórczości w znaczącym stopniu zachowały się we wspominanej już 
królewskiej kaplicy pałacowej w Akwizgranie (por. ryc. 204 – 208, s. 387). Oryginalne zdobienia  
mozaikowe z pocz. IX wieku znajdują się również we wnętrzu bazyliki Santa Cecilia w Rzymie. 
Budowla ta przebudowywana była w XIII wieku i w czasach nowożytnych. 

Ryc. 240, 241, 242, 243. Mozaiki karolińskie. Od lewej: fragment mozaiki z bazyliki Santa Cecilia w Rzymie,  
817 – 824; trzy przykłady zdobnictwa mozaikowego w kaplicy pałacowej w Akwizgranie. Fotografie skopiowane  

z INTERNETU 
 

Także malarstwo ścienne wprowadzane było do wnętrz budowli sakralnych i 
świeckich (pałacowych). W ostatnich dwóch dekadach odkrywane są ślady tego typu 
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twórczości. Stosowana w nich była tematyka narracyjna, często biblijna. W dekoracjach tego 
typu bazowano zazwyczaj na rzymskich technikach i wzorcach estetycznych. 

Ryc. 244, 245, 246, 247. Sceny symboliczne i narracyjne sakralnego malarstwa ściennego epoki Karolingów. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Szczególnie wysoko ocenia się walory artystyczne karolińskich wyrobów o charakterze 

jubilerskim, złotniczych, z miedzi i z kości słoniowej, sprzętów liturgicznych, takich jak: 
relikwiarze, kielichy mszalne, krucyfiksy (krzyże z figurką Chrystusa), obudowy ołtarzy, dyptyki 
(tj. dwudzielne, przenośne ołtarzyki). Charakterystyczne w nich było wprowadzanie 
wielobarwnych kamieni szlachetnych. W wyrobach tych uzyskiwano wysoki stopień harmonii 
kompozycyjnej, a stosowane w nich motywy figuralne posiadały wyrafinowane formy. 
Odznaczały się również perfekcyjnością technicznego wykonania. 

Ryc. 248, 249, 250, 251. Przykłady karolińskiego rzemiosła artystycznego (jubilerskiego). Od lewej: obiekt wyrobu 
złotniczego, zdobionego kamieniami szlachetnymi; ścianka frontowa ołtarza w bazylice Sant’Ambrogio  

w Mediolanie, 824 – 859 (835 – 840); relikwiarz św. Fidesa w opactwie w Conques (Francja); fragment ścianki 
frontowej ołtarza w kaplicy pałacowej w Akwizgranie (Aachen). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Za najwybitniejsze dokonanie sztuki karolińskiej powszechnie uznaje się 

charakterystyczny dla tej epoki potężny nurt piśmiennictwa, głównie religijnego, ale także 
świeckiego. Pod patronatem władców dynastii Karolingów, a szczególnie samego Karola 
Wielkiego,  na wielką skalę rozwinął się ruch sporządzania pisanych ręcznie ksiąg, bogato 
zdobionych perfekcyjnymi miniaturami oraz wspaniale oprawnymi z zastosowaniem technik 
jubilerskich i złotniczych. Wiodącą rolę pełniła „szkoła dworska” w Akwizgranie, a także 
skryptoria klasztorne ze wspominanym już wielokrotnie opactwem benedyktyńskim w Sankt 
Gallen (dzisiejsza Szwajcaria). Znane są także szkoły piśmiennictwa karolińskiego w Reims, 
Tours, Trewirze, Metzu. Oprócz bezdyskusyjnych walorów poznawczych (teksty religijne, 
teksty naukowe, kopiowanie starożytnych traktatów rzymskich) w księgach karolińskich 
rozkwitał specjalny dział artystyczny nazywany miniatorstwem. Miniaturzyści nadawali tym 
maleńkim dziełom malarstwa wybitny kształt estetyczny. Odznaczały się one bogactwem 
kolorystycznym, perfekcyjnością konturów sylwetek ludzkich i wdziękiem motywów roślinnych. 
W scenkach prezentowanych na poszczególnych miniaturach pobrzmiewały nuty estetyki 
rzymskiej i staro chrześcijańskiej. Charakterystyczne było również wprowadzanie wyobrażeń 
pejzażowych. Wielu badaczy skłania się do poglądu, że wątki narracyjne miniatur zdobiących 
biblie i ewangeliarze karolińskie stanowiły zaczątek średniowiecznej biblia pauperum, tj. 
nauczania niepiśmiennych wiernych poprzez malarskie „opowieści” ze scenami religijnymi, 
wskazującymi na najistotniejsze ideowe założenia chrześcijaństwa. W przeciwieństwie do 
wszystkich innych dziedzin sztuki, bardzo słabo zachowanych współcześnie, liczne księgi 
(rękopisy) karolińskie przetrwały do dzisiaj i przechowywane są w wielu prestiżowych 
bibliotekach publicznych oraz w bibliotekach klasztornych. 
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   Ryc. 252, 253, 254, 255. Rękopisy (księgi) karolińskie.  Od lewej: okładka wykonana ze złota, kamieni    
    szlachetnych i kości słoniowej; Chrystus w Majestacie, miniatura z Ewangeliarza Godeskalka, 781, 

   przechowywany w Bibliotece Narodowej w Paryżu; miniatura przedstawiająca monarchę na tronie, 2 poł. IX  
  wieku; francuski rękopis karoliński. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
DOKONANIA i CECHY  IMPERIUM KAROLA WIEKIEGO - PODSUMOWANIE  

 
Ranga polityczna krótkotrwałego Cesarstwa Karolingów wyrastając z działalności kilku 

kolejnych władców, w okresie swej potęgi pod panowaniem Karola Wielkiego sprowadziła się 
do licznych aspektów ukształtowanego wtedy porządku polityczno-cywilizacyjnego i 
kulturowego. W zbiorczym, lapidarnym ujęciu były to: 1. stworzenie spójnego, państwowego 
organizmu politycznego łączącego we wspólne działania terytoria i plemiona przeważającej 
części Europy Zachodniej; 2. powstanie państwa wielu narodów stanowiących wspólnotę 
chrześcijańskiego kościoła rzymskiego (katolickiego); 3. państwo to jednak, wedle koncepcji 
Karola Wielkiego nie było tworem nowym, lecz odnowieniem potęgi wielkiego Cesarstwa 
Rzymskiego w ciągłości jego tradycji kulturowych i politycznych; 4. było to także 
ukształtowanie przeciwwagi dla Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego (Bizancjum); 5. 
skuteczne zatrzymanie ekspansji arabsko-islamskiej na terytoria europejskie i 
zablokowanie rozprzestrzeniania imperium muzułmańskiego; 6. odnowienie, kontynuacja i 
przekazanie Europie dokonań antycznej kultury grecko-rzymskiej splecionej z osiągnięciami 
wczesnego chrześcijaństwa i Bizancjum; 7. oparcie funkcjonowania i administracji państwowej 
na założeniach idei i uniwersalnych wartości chrześcijańskich; 8. nadanie wiodącej rangi w 
obszarach kultury i nauki monastycyzmowi chrześcijańskiemu, konkretnie benedyktyńskiemu; 
9. objęcie działalności naukowej i twórczej opieką dworu królewskiego (charakter państwowy 
kultury) i zakonnikom benedyktyńskim; 10. rozwój szkolnictwa pałacowego, biskupiego i 
zakonnego; 11. wprowadzenie łaciny jako języka państwowego; 12. rozwój piśmiennictwa 
religijnego oraz naukowego i działalność skryptoriów królewskich i kościelnych, wzmożone 
zainteresowanie literaturą, a także tworzenie profesjonalnych bibliotek (pałacowych, 
klasztornych);  13. krystalizowanie koncepcji średniowiecznej biblia pauperum; 14. reforma 
pisma w postaci wprowadzenia minuskuły karolińskiej (Rzymianie stosowali jedynie wielkie 
litery); 15. rozkwit architektury monumentalnej, sakralnej (klasztornej) oraz sztuk mniejszych i 
wytyczenie kierunków jej rozwoju w Europie na wiele stuleci. 

Ryc. 256, 257, 258, 259, 260. Miniatury ksiąg karolińskich. Od lewej: Sakramentarz Drogona, IX w.; Ewangeliarz 
Ebbona, ok. 823; Księga z Kells (irlandzka), ok. 800, dwie karty; Codex Aureus of St. Emmeram, 870, bogato 

zdobiona oprawa. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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W konkluzji rozważań nad fundamentalnymi i wybitnymi dokonaniami epoki karolińskiej 
dla kształtowania podstaw cywilizacji i kultury Zachodu nasuwa się refleksja, że współczesne 
fascynacje niektórych polityków Unii Europejskiej potęgą Cesarstwa Karola Wielkiego 
przynieść mogą pozytywne efekty tylko w całościowym sięganiu do zaprezentowanych tu jego 
wartości założycielskich, a nie skupianiu się na jednostkowych, wybiórczych elementach (por. 
uwagi rozdz. IX.6, s. 385).    

 
7. Sztuka islamska w krajach Europy Zachodniej 

(w basenie Morza Śródziemnego) 
 

Równocześnie z wczesno średniowiecznym krystalizowaniem ładu politycznego i 
narodowego krajów europejskich, już od połowy VII wieku kształtowała się potęga blisko 
wschodniego świata arabskiego.  A ta budowana była ideowo na zapisach „Koranu”, tj. świętej 
księgi stanowiącej fundamentalny tekst doktryny islamskiej. Wedle tradycji muzułmańskiej 
miała ona być ustalona przez samego Allaha, w latach 610 – 632, a objawiona prorokowi 
Mahometowi (zm. 632) i stanowić miała kanon postaw duchowych, religijnych, ale także zbiór 
zasad prawnych regulujących wszelkie obszary życia wyznawców tej religii. Ta trzecia, po 
judaizmie i chrześcijaństwie religia monoteistyczna, rozwijająca się na terytoriach krajów 
basenu Morza Śródziemnego, od początku swego istnienia propagowała potrzebę i 
konieczność rozprzestrzeniania tej religii wszelkimi możliwymi sposobami wraz z używaniem 
siły i przemocy włącznie. Bardzo szybko przekształciła się w agresywną ekspansję owocującą 
polityczną dominacją muzułmańską nad stale poszerzanymi terytoriami. Poczynając od 
kierowanego przez Mahometa podboju Półwyspu Arabskiego, sfinalizowanego po jego śmierci 
w 632 roku, stopniowo polityczne panowanie islamskie rozprzestrzeniało się od Sycylii i innych 
obszarów południowej Italii, a także dalej na zachód po Hiszpanię, objęło też Afrykę Północną, 
a na wschodzie Azję Mniejszą, Palestynę, Syrię i Presję, aż po Indie.  

Ryc. 261, 262. Polityczna ekspansja islamu na terytoria Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz na kraje basenu 
Morza Śródziemnego (Afryka Północna i Europa Zachodnia) w okresie od poł. VII do poł. VIII wieku. Mapy 

skopiowane z INTERNETU 
 

Tak więc już w VII wieku zapoczątkowana została, z różnym nasileniem występująca 
przez ponad 1000 lat, głównie do XVIII wieku, ale i współcześnie, konieczność 
przeciwstawiania się ze strony krajów europejskich polityczno-religijnemu naporowi islamu. 
Polityczne dzieje Europy znaczone były kolejnymi zbrojnymi działaniami stawiającymi opór 
muzułmańskiej dominacji. Islamskie panowanie nad terytoriami europejskimi po raz pierwszy 
spektakularnie powstrzymywane zostało przez Karola Młota (por. s. 385) w bitwie pod Poitiers 
(732). Już od VIII do XI wieku i głównie w XII i XIII wieku, stale były zbrojne działania wojenne 
państw chrześcijańskich na Półwyspie Iberyjskim o odzyskanie ziem opanowanych w VIII 
wieku przez muzułmanów, które nazywane są przez historyków rekonkwistą. Podbój Granady 
i Alhambry w 1492 roku przez królów katolickich Ferdynanda Aragońskiego i Izabelę 
Kastylijską zakończył ostatecznie wielowiekowe panowanie islamu na terytoriach dzisiejszej 
Hiszpanii (i Portugalii), na rzecz przywrócenia tam chrześcijaństwa.  

Fascynującym pozostaje fakt, potwierdzany najnowszymi badaniami historyków (prof. 
Andrzej Nowak, UJ), że w końcu XII, a zwłaszcza w wieku XIII skuteczną tamę naporowi 
muzułmańskiemu na terytoria Europy Wschodniej, w nieoczekiwany sposób postawiło 
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niespodziewanie zyskujące potęgę Imperium Mongolskie pod panowaniem Dżyngis-chana 
(Czyngis-chana, 1155 – 1227) i jego następców, obejmujące gigantyczne obszary azjatyckie, 
Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej (aż po dzisiejsze granice Polski). 

Ryc. 263, 264, 265. Mongolskie Imperium Dżyngis-chana i jego następców, XIII wiek. Z lewej i z prawej: mapy  
z pokazaniem zasięgu terytorialnego Imperium; pośrodku wizerunek Dżyngis-chana. Ilustracje skopiowane  

z INTERNETU 
 

Dominacja Imperium Osmańskiego na Morzu Śródziemnym powstrzymana została 
spektakularnym zwycięstwem sprzymierzonych sił Zachodu, ze znacznym udziałem floty 
Republiki Weneckiej w największej bitwie morskiej wszech czasów rozegranej pod Lepanto 
w 1571 roku. I wreszcie w 2 poł. XVII w., bitwa pod Wiedniem rozegrana w 1683, znana jako 
„Odsiecz Wiedeńska”, stoczona między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi pod 
dowództwem polskiego króla Jana III Sobieskiego a turecką armią Imperium Osmańskiego 
zakończyła się klęską sił islamskich, które przestały stanowić wtedy zagrożenie dla 
chrześcijańskiej Europy. Natomiast współcześnie, „na naszych oczach” rozgrywa się kolejna 
próba islamizacji Europy związana z niekontrolowaną falą uchodźców, aktami terroryzmu oraz 
błędnie pojmowaną przez niektóre elity europejskie tzw. poprawnością polityczną. 

Ryc. 266, 267, 268, 269. Bitwa pod Wiedniem, 1683. Od lewej: Jan Matejko, „Sobieski pod Wiedniem”; tablica 
pamiątkowa ku czci Jana III Sobieskiego na wzgórzu Kahlenberg pod Wiedniem, na miejscu dowodzenia bitwą; 

schematyczny plan bitwy pod Wiedniem; Artur Grottger, „Spotkanie Jana III Sobieskiego z Leopoldem I 
Habsburgiem”. Ilustracje skopiowane z INTERNETU 

 
Wszystkie dotychczas tu przytoczone uwagi wskazują dobitnie na realne zagrożenia 

chrześcijańskiej europejskiej tożsamości ze strony polityczno-religijnego kręgu arabsko-
islamskiego. Szczególnie niebezpiecznym pozostaje charakterystyczne dla islamu 
zrezygnowanie z hierarchicznych struktur duchowieństwa (kapłanów), którzy czuwali by nad 
prawidłową interpretacją  podstawowych idei i założeń religijnych, tak jak ma to miejsce w 
kościołach chrześcijańskich, a zwłaszcza w Kościele Katolickim (por. s. 401). Pełne 
pozostawienie dowolności interpretacyjnej zapisów „Koranu” wiernym prowadzi do postaw 
błędnych i do wypaczeń założeń głównych, sprzyja budowaniu niekontrolowanych fanatyzmów 
religijnych, do gloryfikacji przemocy i działań zbrodniczych włącznie. 

Równocześnie jednak świat muzułmański w ciągu swego ponad tysiącletniego już 
trwania zebrał na swym koncie wybitne dokonania cywilizacyjno-kulturowe, w tym naukowe, 
techniczne i artystyczne, przez wiele stuleci wyprzedzając osiągnięcia Zachodu. A sam u 
swych początków czerpał pełnymi garściami z dziedzictwa hellenistycznego, rzymskiego i 
chrześcijańskiego. Już w średniowieczu wiele dokonań islamsko-arabskiego kręgu 
kulturowego przenikało do Europy i przyswajane było przez intelektualistów i twórców 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_Sobieski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Osma%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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Zachodu. Szczególnie chętnie do artystycznych doświadczeń arabskich sięgali wybitni 
architekci i projektanci ogrodów renesansu włoskiego, o czym wspomnimy jeszcze w 
stosownych miejscach, w dalszych częściach podręcznika.  

 
ARCHITEKTURA ISLAMSKA W HISZPANII 

(Wielki Meczet w Kordobie) 
 
Podbicie już w początku VIII wieku znacznych obszarów Półwyspu Iberyjskiego 

(Hiszpania, Portugalia) przez islamskich Arabów spowodowało wprowadzenie  na te terytoria 
obcej Zachodowi muzułmańskiej kultury, techniki i wzorców architektonicznych. Najeźdźcy 
przynieśli ze sobą wysoko rozwiniętą cywilizację, która rozprzestrzeniała się w dawnej 
rzymskiej prowincji, w regionie przeżywającym po upadku Zachodniego Cesarstwa 
Rzymskiego okres regresu i zastoju kulturowego. Wcześniejsza rzymska Kordowa (Kordoba), 
jako stolica muzułmańskiej Hiszpanii, pod obcym panowaniem osiągnęła pół miliona 
mieszkańców i stała się okresowo najbogatszym miastem Europy Zachodniej.  

Niezrównanym symbolem architektury islamskiej na zachodzie chrześcijańskiej Europy 
stał się  Wielki Meczet (Mezquita) zbudowany właśnie w Kordobie (Światowe Dziedzictwo 
UNESCO). Wznoszony od 786, być może w miejscu wcześniejszego kościoła 
chrześcijańskiego, wielokrotnie był powiększany, m.in. w 1 poł. IX w., w X wieku i w początku 
XI wieku. W latach 1523 – 1607 w strukturę kompleksu wprowadzono bryłę katedry katolickiej. 
Obecnie, ten mocno rozbudowany, muzułmański kompleks sakralny,  w całości pełni funkcję 
świątyni rzymsko-katolickiej. 

Ryc. 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278. Wielki Meczet w Kordobie. W pasie górnym: kolumnady 
wnętrza z dwubarwnymi łękami; pośrodku widok na konstrukcję czaszy kopułki. W pasie dolnym,  od lewej: 

zgeometryzowane ornamenty wnętrza (stan obecny, użytkowanie katolickie); fragment dekoracji, muru 
zewnętrznego; widok „z lotu ptaka” na całość kompleksu, z oznaczeniem bryły katedry (XVI/XVII w.);  

konstrukcja czaszy kopułki, widok wewnętrzny; zgeometryzowany ornament fragmentu wnętrza. Fotografie 
skopiowane z INTERNETU  

 
Obiekt w jego zamyśle oryginalnym nawiązywał dyspozycją przestrzenną do 

pałacowych (dworskich) kościołów chrześcijańskich, takich jak Hagia Sophia w 
Konstantynopolu, czy kaplica pałacowa w Akwizgranie. Na wzór tych wymienionych, meczet 
został zespolony z pałacem kalifa mostem przerzuconym nad ulicą miejską. Całość konstrukcji 
ujęta narysem prostokąta, składała się z 11-to nawowego meczetu właściwego, poszerzonego 
o trójdzielny dziedziniec, ramowany kolumnadami arkadowymi z minaretem. Budowlę wkrótce 
rozbudowano o dodatkowe nawy, których obecnie mamy osiemnaście. Nawy te wyodrębniono 
„lasem” lekkich kolumn łączonych górą dwubarwnymi łukami. Pomimo ogromnych rozmiarów 
wnętrze zyskało charakter wytwornej lekkości, delikatności, wręcz kruchości. A samo 
nagromadzenie kolumn nasuwa skojarzenia ze starożytnymi świątyniami egipskimi i ich salami 
hypostylowymi, a także z wewnętrznymi kolumnadami świątyń greckich, przewyższając  
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zdecydowanie jedne i drugie finezją, wdziękiem i ulotnością wynikającą nie tylko ze smukłości 
trzonów kolumn ale i z masowego zastosowania przęseł łękowych. Architektoniczną 
osobliwością stały się, jak wskazuje Dawid Watkin, [w:] Historia zachodniej architektury, 2001, 
s. 94: trzy niewielkie kopuły, każda skonstruowana z ośmiu łuków, które przecinając się tworzą 
ośmioramienną gwiazdę. Narożniki prostokątnych pomieszczeń poniżej są wypełnione 
trompami, czyli wysklepkami składającymi się z łuków konstrukcyjnych zmniejszających się 
uskokami ku dołowi. Umożliwiają przejście od rzutu czworobocznego do ośmiobocznego. Tak 
więc zrezygnowano tu z żagielków (pendentyw) wprowadzonych w Hagia Sophia w 
Konstantynopolu na rzecz żebrowego szkieletu stosowanego przez starożytnych Rzymian dla 
wzmacniania konstrukcji betonowych kopuł. Niezrównany estetycznie klimat kompozycyjny 
wnętrza Wielkiego Meczetu spotęgowany został masowo zastosowaną dekoracją z 
„koronkowymi” motywami geometrycznymi. Ta, wprowadzona na wszystkie elementy 
konstrukcyjne, dała oryginalną jakość architektoniczną polegającą na mocnym wizualnym 
eksponowaniu logiki struktury budowlanej. Tendencja taka do mistrzostwa doprowadzona 
została później w europejskim gotyku. Charakterystyczne dla architektonicznego zdobnictwa 
muzułmańskiego stało się także częste umieszczanie na licach ścian rozbudowanych 
napisów, które ze względu na mocno ozdobny charakter kaligrafii arabskiej stawały się 
atrakcyjnymi motywami dekoracyjnymi (ryc. 283).   

Ryc. 279, 280, 281, 282, 283. Muzułmańskie zdobnictwo architektoniczne. Od lewej: geometryczne motywy 
dekoracyjne; „stalaktytowa” głowica kolumny; motywy ostrołukowe w Wielkim Meczecie w Kordobie; ozdobny 

napis nad wejściem do meczetu; kaligraficzne pismo arabskie jako element dekoracyjny. Fotografie skopiowane z 
INTERNETU 

 
Pod panowaniem arabskim w okresie od 711 roku do ostatecznego zakończenia 

politycznej dominacji muzułmańskiej w 1492 roku, na Półwyspie Iberyjskim powstała co 
najmniej setka budowli islamskich, głównie na terytoriach dzisiejszej Hiszpanii, ze 
szczególnym jej nasileniem w regionie Andaluzji, tj. w pobliżu Cieśniny Gibraltarskiej i w wielu 
rejonach środkowo-wschodnich i zachodnich. Sporadyczne obiekty muzułmańskie 
powstawały również w obszarach dzisiejszej Portugalii. Budowle wznoszone wedle wzorców 
sztuki arabsko-islamskiej, często posiadały również pewne cechy północno afrykańskie 
(maghrebijskie) splecione z tradycjami wizygockimi oraz rzymskimi i wczesno 
chrześcijańskimi. Najwspanialszym zachowanym do dziś pomnikiem architektury 
„mauretańskiej” w europejskiej Hiszpanii pozostaje słynny królewski kompleks pałacowo-
ogrodowy Alhambra w Granadzie (Grenadzie), powstały  w końcu XIV wieku (Światowe 
Dziedzictwo UNESCO). Jego szczegółowe omówienie, z racji wybitnego miejsca w 
dziedzictwie ogrodowym omówione jest w cyklu wykładów z zakresu historii sztuki ogrodowej 
(i w podręczniku A. Mitkowskiej do tych wykładów, cz. I, wykład 11; por. bibliografia).   

Ryc. 284, 285, 286. Pałac królewski Alhambra w Granadzie, Andaluzja (Hiszpania). Od lewej: panorama 
kompleksu; wnętrze ogrodowe z kanałem, nazywane Partal; Dziedziniec Lwów.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Wedle Wilfrieda Kocha, Style w architekturze, op. cit., s. 87., islam na terytoriach 

Półwyspu Iberyjskiego charakteryzował się znaczną tolerancją religijną. Wiele obiektów 
sakralnych wspólnie było użytkowanych przez chrześcijan i muzułmanów. Wyznawcy 
Chrystusa, pod panowaniem arabskim mogli wznosić własne świątynie, które w okresie od IX 
do XI wieku łączyły w sobie tradycje wizygockie, przedromańskie (karolińskie) z islamskimi. 
Ten nurt architektoniczny nazywany jest stylem mozarabskim. Rozprzestrzeniał się on dość 
intensywnie na obszarach Asturii (północna Hiszpania), wolnej od politycznej dominacji 
arabskiej, ale podlegającej muzułmańskim wpływom kulturowym. Jego bliższe omówienie 
nastąpiło już w rozdziale IX.4, s. 370 nn.   

Ryc. 287, 288. Z lewej: scenka rodzajowa pokazująca starcie wojsk lokalnych z najeźdźcą islamskim na 
terytoriach Hiszpanii. Współczesna mapka Hiszpanii z podziałem na wspólnoty autonomiczne.  

Ilustracje skopiowane z INTERNETU  
 

Po wygnaniu Arabów z Hiszpanii wiele budowli islamskich wykorzystywanych było dla 
kultu chrześcijańskiego (katolickiego). Równocześnie liczni rzemieślnicy islamscy w dalszym 
ciągu  mieszkali w regionie, aż do XVI wieku prowadząc tam swą działalność budowlaną i 
artystyczną wiążąc ją z elementami architektury Zachodu. Tak powstał styl mudejar mocno 
oddziałując na kształt średniowiecznej architektury gotyckiej w Hiszpanii i Portugalii. 
Charakterystyczne były tam płytki glazurowane zestawiane z cegłą, stosowanie łuku 
podkowiastego, gwiaździste sklepienia żebrowe, pasy płaskich dekoracji wstęgowych w 
fasadach, z elementami pisma arabskiego, dekoracje w kształcie stylizowanych roślin, wieże 
w formach zbliżonych do minaretów. Nuty mauretańskie pobrzmiewały również w stylach 
późniejszych tego regionu, m.in. w renesansie. Architektura w stylu mudejar w Aragonii 
(północno-wschodnia Hiszpania) wpisana została na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ryc. 289, 290, 291, 292, 293. Przykłady stylu mudejar i jego wpływu na architekturę Hiszpanii. Od lewej: katedra 
w Teruel (Aragonia); wnętrze synagogi Santa Maria la Blanca w Toledo, XI-XIII w.; królewski pałac Alcazar  

w Sevilli (Andaluzja), dziedziniec i fragment podcienia arkadowego, XI – XIV w. (Światowe Dziedzictwo 
UNESCO); dziedziniec arkadowy pałacu w Sevilli (Casa de Pilatos), XV w., renesans z motywami stylu mudejar. 

Fotografie skopiowane z INTERNETU  
 

8. Wielkie religie monoteistyczne w Europie 
 

Przegląd cywilizacyjnych, kulturowych i artystycznych dokonań ludzkości od czasów 
najdawniejszych dobitnie wskazuje na wiązanie jej dziejów z poszukiwaniem sił boskich i z 
kształtowaniem się różnych koncepcji religijnych. W wielu kulturach prehistorycznych i świata 
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starożytnego dominowało wielobóstwo. Stopniowo, poczynając od judaizmu, na plan pierwszy 
wysunęły się postawy monoteistyczne. Zawsze, nawet w najdawniejszych wierzeniach, 
wiązanych często z siłami przyrody w jej różnych aspektach, kształtowanie zasad 
postępowania i budowanie wartości nadrzędnych, uniwersalnych wpływało na całokształt życia 
społecznego, jego ładu i powszechnie obowiązujących zasad różnych wspólnot regionalnych, 
w kolejnych okresach historycznych. A materialne przejawy geniuszu artystycznego człowieka 
takie jak architektura, rzeźba, malarstwo w dominującym stopniu wiązały się z kultem bogów. 
Charakterystyczne cechy następujących po sobie stylów architektonicznych w znaczącym 
stopniu stanowiły wypadkową założeń religijnych, a dzieła sztuki najwybitniejsze z 
estetycznego punku widzenia najczęściej powstawały na chwałę boga (lub bogów).    

Cywilizacja i kultura kontynentu europejskiego, po wielowiekowym okresie 
starożytnego, a w niektórych regionach także wczesno średniowiecznego kultu bóstw 
lokalnych, ostatecznie związała się z religiami monoteistycznymi, tj. wiarą w istnienie 
jednego Boga. Są to w kolejności ich wykrystalizowania: judaizm, chrześcijaństwo oraz 
islam, mocno oddziałujące na kształt dzieł sztuki, w tym głównie architektury. Wszystkie 
obiekty sakralne, obok występowania w nich tendencji związanych z tradycjami regionu oraz 
z oficjalnymi nurtami stylowymi kolejnych epok, niosą w sobie cechy formalne wynikające 
wprost z odmiennych założeń religijnych.  

Tabl. III. Symboliczne przedstawienie trzech wielkich religii monoteistycznych oraz podziału  
chrześcijaństwa. Opr. A. Mitkowska, fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
 W tym stanie rzeczy wszelkie badania nad kształtem dzieł architektonicznych (i innych 
kategorii dzieł sztuki) muszą być prowadzone z uwzględnieniem ich warstwy duchowej, 
religijnej i funkcji kultowych. W konsekwencji, pogłębiona znajomość doktryn religijnych 
niezbędna jest dla dzisiejszego stawiania koncepcji projektowo-konserwatorskich, dla działań 
ochronnych i rewaloryzacyjnych  w odniesieniu do wszelkich dzieł sztuki sakralnej, w tym dla 
obszarów sacrum krajobrazowego. 

Ryc. 294, 295, 296, 297, 298. Przykłady świątyń religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa, islamu. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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ROZŁAM CHRZEŚCIJAŃSTWA 
(kościół Katolicki, Prawosławny, kościoły protestanckie) 

  
Fundamentalne dla wykrystalizowania kultury europejskiej chrześcijaństwo, 

początkowo jednorodne, szybko uległo daleko idącym podziałom, w wyniku których wyłoniły 
się różne nurty i koncepcje organizacji kościelnej. Te stopniowo obrastając własnymi 
tradycjami doprowadziły do daleko idących odmienności kształtowania architektury sakralnej, 
istotnych dziś w podejmowaniu prób interpretowania i wartościowania tych dzieł.   

W ramach chrześcijaństwa w 1054 roku miała miejsce tzw. wielka schizma 
wschodnia. Umownie przyjmuje się, że to wtedy nastąpił pełny podział chrześcijańskiej 
Europy na dwa oddzielne kościoły: wschodni - kulturowo osadzony w tradycjach bizantyńskich 
oraz zachodni - wyrastający z dziedzictwa rzymskiego i z kultury zachodnio europejskiej. Od 
poł. XI wieku mamy więc do czynienia z odrębnościami kościołów: Katolickiego, Zachodniego 
i Prawosławnego, Wschodniego (Ortodoksyjnego). Ten ostatni nie jest kościołem 
pojedynczym, lecz rodziną lokalnych wspólnot (np. Grecki Kościół Ortodoksyjny, Rosyjski 
Kościół Ortodoksyjny). Katolicy uznają zwierzchność  papieża z siedzibą w Watykanie 
(Rzymie), prawosławni podlegają patriarchom, wśród których przewodzi patriarcha 
Konstantynopola. Kościół Katolicki (tj. powszechny) pozostaje w pełnej, nieprzerwanej 
ciągłości od początków chrześcijaństwa, a istotne założenia wiary zawarte są w dogmatach 
spisanych i przekazanych do wierzenia jako objawione słowo Boże, nie podlegające żadnym 
dyskusjom. Na straży głoszenia prawd wiary, ich przestrzegania i prawidłowych interpretacji 
stoi duchowieństwo, hierarchowie obradujący na lokalnych synodach biskupów oraz 
sporadycznie zwoływanych soborach powszechnych, stanowiących spotkanie doradcze 
biskupów całego świata, obradujących pod przewodnictwem papieża. 

Tabl. IV. Konsekwencje terytorialne wielkiej schizmy wschodniej w świecie chrześcijańskim w poł. XI wieku. Z 
lewej: mapa terytorialnego zasięgu katolicyzmu i prawosławia; z prawej: nasilenie występowania kościoła 

wschodniego (prawosławnego, ortodoksyjnego). Mapy skopiowane z INTERNETU 
 

Wielki rozłam chrześcijaństwa w istocie swojej nie był aktem jednorazowym, lecz 
rozciągał się na wiele stuleci, poczynając już od II wieku, a mocniej od końca wieku IV. Podział 
Cesarstwa Rzymskiego na Wschodnie i Zachodnie podkreślał różnice kulturowe, które coraz 
mocniej wkraczały w obszary religijne. Stopniowo nasilały się różnice typu teologicznego 
splatane z rozbieżnościami interesów politycznych na poszczególnych terytoriach 
chrześcijańskiej Europy. Wielka schizma poprzedzona została schizmą akacjańską  (484 – 
519) i schizmą Focjusza (861). Dalsze różnicowanie obu kościołów po roku 1054 trwało 
jeszcze do XIII wieku. 
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Ponadto w Kościele Katolickim (Zachodnim) na przełomie XIV/XV wieku pojawiły się 
ruchy protestu z żądaniami reformy Kościoła Rzymskiego. Za sprawą Jana Husa (1370- 1415) 
wyłonił się w 1417 ruch religio-polityczny znany jako husytyzm, a w 1457 roku powstała 
chrześcijańska wspólnota religijna Braci Czeskich. W XVI wieku reformacja doprowadziła do 
wyodrębnienia grupy kościołów obejmowanych wspólną nazwą protestantyzmu. Sama 
reformacja stanowiła ruch religijny i społeczno-polityczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra 
(1483 – 1546), mający na celu odnowę chrześcijaństwa w opozycji do katolickiej doktryny 
dogmatycznej. W 1517 roku ukształtował się luteranizm; w 1534 rozpoczął działalność Kościół 
Anglikański (por. s. 382); w 1536 kalwinizm; w 1562 antytrynitaryzm. W ramach Kościoła 
Katolickiego działają również inne grupy wyznaniowe, takie m.in. jak mariawityzm, greko 
katolicyzm, staro katolicyzm. W kościołach protestanckich, obok nurtów już wymienionych 
występują także: kalwinizm,  prezbiterianizm, metodyzm, baptyzm, adwentyzm, i inne. 

Ryc. 299, 300, 301, 302. Przedstawiciele europejskich ruchów protestanckich w Kościele Katolickim. Od lewej: 
Jan Hus (husytyzm); Marcin Luter (luteranizm); Tomasz Cranmer, prymas Anglii (Kościół Anglikański); król 

Henryk VIII Tudor (Kościół Anglikański). Ilustracje skopiowane z INTERNETU (ryc. 302 © Wikimedia Commons) 
 
 W ramach realizacji potrzeb liturgicznych poszczególnych nurtów kościołów 
chrześcijańskich, z uwzględnieniem tendencji stylowych kolejnych epok i tradycji regionalnych 
następowały znaczne różnice w kształtowaniu brył, detalu, wyposażenia wnętrz świątyń 
przeznaczonych dla odmiennych wyznań katolickich (por. ryc. 303 - 315). Znajomość tych 
odmienności niezbędna jest, jak już zaznaczano, dla prawidłowego wartościowania 
kulturowego tych obiektów sakralnych i dla podejmowania decyzji projektowo-
konserwatorskich i realizacyjnych. Na terytoriach naszego kraju dominują budowle katolickie, 
wyrastające z tradycji bazylik wczesno chrześcijańskich (konstantyńskich) oraz z koncepcji 
architektury karolińskiej, romanizmu, gotyku i stylów późniejszych. W znaczącym stopniu 
mamy do czynienia także z architekturą cerkwi prawosławnych oraz kościołów protestanckich. 
W krajobrazach miast i wsi napotykamy również obiekty sakralne dwóch innych religii 
monoteistycznych: judaizmu (synagogi) oraz islamu (meczety); por. ryc. 294 – 298, s. 400. 

Ryc. 303, 304, 305, 306. Przykłady architektury kościołów katolickich. Od lewej: romańsko-gotycka kolegiata  
św. Marcina w Opatowie (woj. świętokrzyskie); wnętrze gotyckiego Kościoła Mariackiego  
w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie); fasada gotyckiej katedry w Reims (Francja);  

fasada barokowego kościoła św. Piotra we Wiedniu (Austria).  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Ryc. 307, 308, 309, 310. Przykłady architektury cerkwi prawosławnych. Od lewej: Cerkiew Zaśnięcia NMP 
w Hrubieszowie (woj. lubelskie); Sobór (cerkiew) Mądrości Bożej w Kijowie; wnętrze cerkwi w Piotrkowie 

Trybunalskim, ikonostas; Cerkiew Wniebowzięcia NMP w Sławatyczach (woj. lubelskie).  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

Ryc. 311, 312, 313, 314, 315. Przykłady architektury sakralnej protestanckiej (ewangelicko-augsburskiej, 
luterańskiej). Widoczna surowość brył, oszczędność detalu architektonicznego i prostota wnętrz. Od lewej:  
kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach; kościół Zbawiciela w Bielsku-Białej; kościół Marcina  
Lutra w Bielsku-Białej; świątynia Pokoju w Świdnicy (Światowe Dziedzictwo UNESCO); wnętrze kościoła  

Św. Trójcy w Warszawie. Fotografie skopiowane z NTERNETU 
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ROZDZIAŁ X 
 

OSOBLIWOŚCI KULTUROWE „STAREGO ŚWIATA” 
(na wybranych przykładach Afryki,  

Bliskiego i Dalekiego Wschodu) 
 

Kończąc przegląd kulturowych dokonań ludów kontynentu europejskiego, Bliskiego 
Wschodu i Afryki grecko-rzymskiej, zaprezentowanych w poprzednich rozdziałach poczynając 
od prehistorii, poprzez starożytność do wczesno średniowiecznego krystalizowania cywilizacji 
europejskiej (zachodniej), zatrzymajmy się jeszcze na kilku wybranych przykładach twórczych 
poczynań w szerszym ujęciu „Starego Świata”, a więc występujących na obszarach 
afrykańskich i  azjatyckich. 

 
1. Sztuka „czarnej” Afryki 

 
Z kulturowego punktu widzenia charakterystyczną cechą kontynentu afrykańskiego 

pozostaje jego dwudzielność dająca zderzenie skrajnie odmiennych cywilizacji. Kategorię 
pierwszą tworzą obszary północne rozciągające się od brzegów Morza Śródziemnego do 
pustyni Sahara wraz z krainą starożytnego Egiptu rozkwitającego w dolinie Nilu. Wszystkie te 
terytoria historycznie zespoliły się z kulturami starożytnymi rozwijającymi się w basenie Morza 
Śródziemnego, a więc mocno związały się z tradycjami przed europejskimi we wzajemnym ich 
na siebie oddziaływaniu. Główne dokonania tego północno afrykańskiego regionu zostały już 
opisane i skomentowane w odpowiednich rozdziałach podręcznika. Z jednej strony są to 
ponadczasowe osiągnięcia cywilizacji egipskiej (por. rozdz. IV.4, s. 112 nn), z drugiej 
znakomite świadectwa rozkwitu kultury grecko-rzymskiej w afrykańskich prowincjach Imperium 
Rzymskiego (por. rozdz. VIII.1, podrozdział: „Architektura rzymska w Afryce Północnej”, s. 301 
nn; patrz też ryc. 115 na s. 301). W tak zarysowanym układzie kulturowym miejsce szczególe 
zajmuje Etiopia (Abisynia), traktowana zazwyczaj przez badaczy jako samodzielna, izolowana 
od otoczenia afrykańska jednostka osadnicza. 

Ryc. 1, 2, 3. Kontynent afrykański. Od lewej: mapa geograficzna z oznaczeniem położenia Sahary; podział 
kulturowy na strefę cywilizacji egipskiej i rzymskiej (por. ryc. 115 na s. 301, rozdz. VIII.1) oraz „czarną” Afrykę 
rozciągającą się na południe od Sahary; współczesna mapa polityczna z podkreśleniem usytuowania Etiopii. 

Mapy skopiowane z INTERNETU   

 
Mianem „czarnej” Afryki określane są terytoria rozciągające się na południe od Sahary, 

zamieszkiwane przez ludność ciemnoskórą (murzyńską), która przez tysiąclecia prowadziła 
własne życie bez wymiany doświadczeń z prężnie rozwijającymi się kulturami szeroko 
rozumianych rejonów basenu Morza Śródziemnego. Najwcześniejsze ślady afrykańskiej sztuki 
murzyńskiej datowane są na siedem tysięcy lat przed Chrystusem. Łowiecko-zbieracze 
wspólnoty wtedy zaczęły wytwarzać zdobione przedmioty ceramiczne. Około trzech tysięcy lat 
przed Chr. pojawiły się techniki obróbki drewna i kamienia, a także wytopu metali i obróbki 
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żelaza. W związku z postępującym wysychaniem terenów równikowych, coraz intensywniej 
kształtowały się społeczności nomadzkie, tj. koczownicze. Częste migracje ludności nie 
sprzyjały rozwojowi trwałego budownictwa (architektury). 

Przez wiele stuleci w europejskiej (i światowej) historiografii ślady artystycznej 
aktywności ludów afrykańskich traktowane były jednostkowo, wyrywkowo i przypadkowo. 
Wedle badań najnowszych kulturowe dokonania „czarnej” Afryki należy rozpatrywać w 
wymiarze pluralistycznym, tj. z wyodrębnianiem cech właściwych poszczególnym, licznym i 
rozmaitym plemionom. Te różniły się między sobą orientacjami społecznymi, religijnymi, 
politycznymi, ekonomicznymi. Najogólniej mówiąc na terytoriach afrykańskich rozkwitały formy 
drobnej twórczości artystycznej, takie jak: ceramika, malarstwo ścienne, tkactwo, malowanie i 
wyszywanie tkanin, przyozdabianie własnego ciała, wytwarzanie pasów i ornamentów oraz 
różnej biżuterii, produkcja figurek z kamienia, brązu i terakoty, a także spontaniczne rytmy i 
melodie oraz oryginalne instrumenty muzyczne. W ramach mozaiki plemiennej wyróżnia się 
[wg:] Mary Hollingsworth, Sztuka w dziejach człowieka,  wydaw. „Arkady”, Warszawa 2006, s. 
125 nn: 1. kulturę Nok (środkowa Nigeria); 2. ludu Sao (na południe od jeziora Czad); 3. 
starego królestwa Ife (zach. Afryka); 4. wyroby z brązu „Tsoede” (z okresu przejściowego 
między kulturą Ife a Beninu); 5. kulturę imperium Beninu, zwaną też Edo (południowa Nigeria). 

Ryc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Przykłady plemiennych wyrobów artystycznych. Od lewej: artefakty królestwa Ife – głowa 
(eksponat z British Museum), posążek króla Ooni (IX – XV w.); „siedząca postać”, brąz, XIV w.; figurka kultury 

Nok; trzy figurki z brązu „Tsoede”. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wśród szczególnie charakterystycznych dzieł afrykańskich znalazły się maski, w 

niektórych regionach „czarnego lądu” stanowiące podstawowy środek figuralnej ekspresji. 
Obok walorów estetycznych wyroby te łączyły w sobie świat realny z siłami niewidzialnymi, 
często wrogimi człowiekowi. Zapisywano w nich wyobrażenia duchów, bohaterów, przodków, 
a używano w różnych rytuałach religijnych i obyczajowych oraz związanych z produkcją rolną. 

Ryc. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Przykłady afrykańskiej sztuki plemiennej. Od lewej: płyta z reliefem 
przedstawiającym wojowników w zbrojach, XVII w., National Museum w Lagos (Nigeria); maska afrykańska, 
muzeum w Bolonii; symboliczna figurka religijna (brąz); symboliczna figurka kamienna; maska afrykańska, 

Muzeum Luwr; figurka rytualna, muzeum w Bolonii; dwa przedstawienia figuralne ludu Dogonów. Ryc. 8, [z:] Mary 
Hollingsworth, Sztuka w dziejach człowieka,  wydaw. „Arkady”, Warszawa 2006, s. 121; pozostałe fotografie 

skopiowane z INTERNETU 

 
Przedstawianie całego ciała ludzkiego nie było na ogół podejmowane przez rzeźbiarzy 

ważniejszych kultur afrykańskich (Ife, Benin-Edo). Większość znalezisk rzeźbiarskich 
stanowią głowy, najczęściej boga Oni, wykonywane z terakoty, kamienia i stopów metali 
(głównie brązu). Formowano je w naturalnej wielkości, a twarzom nadawano charakter 
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pogodny i obojętny wyraz mimiczny. Zaliczane są do najbardziej wartościowych przejawów 
artystycznej działalności ludności afrykańskiej. 

Ryc. 19, 20, 21, 22, 23. Wyroby rzeźbiarskie kultury Benin (Edo). Od lewej: głowa z brązu; maska datowana  
na XVI w.; relief figuralny w brązie (Muzeum w Londynie); głowa w brązie, Luwr; głowa kobieca w brązie.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Żadna z lokalnych  kultur afrykańskich nigdy nie aspirowała do wyłonienia masowej i 
uniwersalnej tradycji artystycznej. Jednakże ciągłość poczynań twórczych, których nasilenie 
nastąpiło wraz uzyskaniem technologii wytopu żelaza, tj. ok. 700 przed Chr., trwała wyraziściej 
od ok. II w. po Chr., z intensywniejszym rozwojem w okresie IX – XV w., aż do wieku XVIII. 
Wraz z przybyciem Europejczyków na terytoria położone w głębi Afryki, w poł. XV wieku 
ludność miejscowa, zwłaszcza ta zamieszkująca wybrzeża Atlantyku, tj. krańce zachodnie 
kontynentu, zaczęła aktywnie uczestniczyć w wymianie handlowej, sprzyjającej produkcji 
lokalnych wyrobów artystycznych. W końcu XIX wieku wzrost znaczenia politycznego 
Anglików w dawnym królestwie Beninu zbiegł się z wyraźnym upadkiem sztuki lokalnej.  

Na początku XX wieku w Europie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 
nastąpił wzrost zainteresowania przejawami sztuki „czarnej” Afryki. Zaczęto prowadzić 
staranniejsze badania naukowe oraz tworzyć kolekcje afrykańskie w renomowanych 
placówkach muzealnych (Luwr, British Museum, Museo Civitas tj. muzeum archeologii i sztuki 
w Bolonii). Moda na motywy i wzornictwo afrykańskie zaczęła również przenikać do sztuki 
zachodniej. W ostatnich latach do Polski napływają drobne, współczesne wyroby afrykańskie 
nawiązujące do dawnych tradycji murzyńskich, przywożone do naszego kraju przez 
pracujących wśród ludności lokalnej misjonarzy katolickich. 
 

2. Kościoły skalne w Lalibela (Etiopia)  
 

Ryc. 24, 25, 26. Współczesna Etiopia. Od lewej: mapa pokazująca ukształtowanie terenu; mapa z oznaczeniem 
lokalizacji Lalibeli; murzyńska ludność Etiopii. Mapy i fotografia skopiowane z INTERNETU 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KRAJU 

 
Wśród krajów afrykańskich miejsce odrębne zajmuje Etiopia (dawna Abisynia), 

państwo usytuowane we wschodnio-środkowej części „czarnego” lądu (por. ryc. 3). Znaczne 
jego obszary rozciągają się na wyżynach, płaskowyżach i wśród gór osiągających wysokości 
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3000 – 4600 m n.p.m., a wschodnią część stanowią tereny równinne. Przez Etiopię 
przebiegają tzw. Wielkie Rowy Afrykańskie, tj. granica płyt tektonicznych. Z jeziora Tana, w 
pobliżu którego ukształtował się wodospad Tys Ysat, początek bierze Nil Błękitny, wiążący 
Etiopię z Egiptem starożytnym. Pradawne kontakty Etiopii z Egiptem możliwe były także 
poprzez Morze Czerwone ramujące północno-wschodnie krańce tej afrykańskiej krainy. 

  Ryc. 27, 28, 29, 30. Krajobrazy przyrodnicze Etiopii. Od lewej:  góry Semien; zwierzyna Etiopii; klify nadrzeczne;   
  rejon wulkanu Dallol.  Fotografie skopiowane z I NTERNETU 

 
Potwierdzone świadectwa krystalizowania państwowości etiopskiej sięgają pierwszego 

tysiąclecia przed Chrystusem. Od I do IV wieku w obszarze tym etnicznie splatały się ludy 
przybyłe z Półwyspu Arabskiego z plemionami lokalnymi. W latach 320 – 342 utrwaliło się tu 
chrześcijaństwo (od VII wieku kościół koptyjski).  W VII wieku pojawiły się także wpływy 
islamskie, które przybrały na sile w kolejnych stuleciach. W XIII wieku przybrało na sile 
powiązanie władzy świeckiej z kościelną, trwające do dzisiaj. W  okresie od XIV do XVI wieku 
Etiopia stawiała opór narastającej ekspansji muzułmańsko-arabskiej. W początku XVI wieku 
na prośbę cesarza Lybne Dyngyl na pomoc przybyły wojska portugalskie, a nade wszystko 
powstawały misje jezuickie. Religia katolicka uznana została za oficjalną, państwową. Po 
długotrwałych okresach niepokojów politycznych, w końcu XIX w. rozpoczęła się tu penetracja 
włoska. W latach 30. XX wieku Etiopia włączona została do Włoskiej Afryki Wschodniej. W 
1941 wojska brytyjskie z udziałem etiopskich oddziałów partyzanckich wyzwoliły kraj z 
dominacji włoskiej. Jednakże niepokoje, w tym ruchy wolnościowe pobliskiej Erytrei oraz 
zmiany polityczne w regionie trwały przez kolejne dekady drugiej połowy XX wieku. Obecnie 
w ramach dominującego w Etiopii chrześcijaństwa występują kościoły: katolicki obrządku 
etiopskiego, etiopski kościół ortodoksyjny (wschodni), kościoły protestanckie. Muzułmanie 
stanowią ponad 30% populacji. 

 
CHRZEŚCIJAŃSKIE ŚWIĄTYNIE SKALNE w LALIBELA 

 
Pomimo cywilizacyjnej niezależności Etiopii oraz izolacji od reszty Afryki, a także od 

świata śródziemnomorskiego, dobitnym świadectwem religijnej przynależności do 
rozkwitającej europejskiej kultury chrześcijańskiej stał się powstały w latach przełomu XII/XIII 
wieku, w czasach panowania cesarza Lalibeli (1185 – 1225) unikatowy kompleks jedenastu 
kutych w skale świątyń, do dziś stanowiący święte miejsce Etiopskiego Kościoła 
Ortodoksyjnego, do którego zmierzają liczne pielgrzymki wiernych.  

  Ryc. 31, 32, 33. Skalne kościoły w Lalibela (Etiopia). Od lewej: kościół św. Jerzego, widok ogólny bryły; kościół   
  Libanosa; widok z poziomu terenu na górną część kościoła św. Jerzego. Fotografie skopiowane z INTERNETU  
 

Na całość ośrodka kultowego zlokalizowanego w dawnej miejscowości Roha, 
nazwanej ostatecznie (po wzniesieniu chrześcijańskiego kompleksu sakralnego) Lalibela 
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składa się 11 niezależnych od siebie świątyń, różnych tematycznie, z których każda zyskała 
własną niepowtarzalną formę. W programie religijnym znalazły się takie kościoły jak: 
Emmanuela; św. Marka; Ojca Libanosa; Aniołów Gabriela i Rafaela; „Świętego Chleba”; 
Miriam; ”Odkupienia Świata”; św. Jerzego; Golgoty; Świętego. Krzyża; Zbawiciela. Wyraźne 
treściowe odniesienia do zapisów „Nowego Testamentu” (Biblii chrześcijańskiej) 
spowodowały, że sanktuarium w Lalibela nazywane jest także „Etiopską Jerozolimą”. W 
takim ujęciu ten wielko przestrzenny kompleks pielgrzymkowy uznać można z prekursorski w 
stosunku do krajobrazowych obiektów kalwaryjskich charakterystycznych dla katolickich 
krajów późno średniowiecznej i nowożytnej Europy (por. uwagi rozdziału VIII.3, s. 314 n). 

Ryc. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Kościoły skalne w Lalibela. Od lewej u góry: głęboki rów 
(podziemny, otwarty „korytarz”) łączący poszczególne kościoły; kościół Golgoty, widok fasady i fragment detali 

architektonicznych oraz wnętrze z głowicami filarów; kościół Aniołów Gabriela i Rafaela, widok z „korytarza” 
komunikacyjnego na fasadę; fragment wnętrza kościoła Zbawiciela. Od lewej na dole: fasada i fragment dekoracji 
wnętrza kościoła Miriam; fasada kościoła Emanuela; fragment fasady kościoła Świętego Krzyża; środkowa część 

fasady kościoła Zbawiciela. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Fascynująca jest przyjęta w omawianym kompleksie myśl kompozycyjna i 

zdumiewające techniki wykonania poszczególnych budowli. Wszystkie kościoły odkuto w 
substancji skał wulkanicznych (tufów) o czerwonawym odcieniu. W obróbce skał postępowano 
od poziomu terenu w głąb, kształtując całość brył, a także ich wnętrza. W znacznej części 
kościołów uzyskano struktury monolityczne („Odkupienia Świata”, Miriam, Emanuela, św. 
Jerzego). Są one całkowicie wtopione w głębokie wykopy (jamy), a więc z powierzchni terenu 
całkowicie niewidoczne. Niektóre ukształtowano jako przylegające jednym bokiem do 
miejscowych masywów skalnych lub w całości w nich wydrążono. Poszczególne kościoły 
połączono ze sobą mocno rozbudowanymi systemami podziemnych, ale górą zazwyczaj 
odsłoniętych (nie sklepionych) rowów (tuneli) stanowiących „korytarze” komunikacyjne. Tak 
zamaskowane, potężne, monumentalne bryły świątyń dały zdumiewający efekt krajobrazowy, 
polegający na formalnym pozorowaniu braku ingerencji w pierwotną sytuację przyrodniczą.  

Ryc. 45, 46, 47, 48. Podziemne, skalne kościoły w Lalibela – efekt maskowania krajobrazowego. Fotografie 
skopiowane z I NTERNETU 

 
Perfekcyjność technicznego wykonania poszczególnych monolitycznych świątyń do 

dziś zdumiewa, a specjaliści nie do końca są w stanie wyjaśnić szczegółowe metody obróbki 
kamienia, zwłaszcza że całość prac wykonano podobno w ciągu ledwie 21 lat. Co więcej, 
wedle legendarnych przekazów kościół Ojca Libanosa miał powstać w jedną noc. Wszystkie 
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budowle stanowią oryginalne dzieło etiopskich budowniczych, o czym świadczą liczne motywy 
zdobnicze wywodzące się z rodzimych tradycji, choć występuje w nich także sporo symboli z 
odległych kulturowo regionów. Przy całym przedsięwzięciu pracowało podobno około  40 
tysięcy robotników, a być może także i budowniczowie sprowadzeni z Jerozolimy i Aleksandrii. 
Wedle lokalnych przekazów wykonawcy tej gigantycznej inwestycji mieli być nocami 
wspomagani przez zastępy aniołów zstępujących z nieba i realizujących pracę podwójną do 
tej przeprowadzonej w ciągu dnia. Zwolennicy para naukowych teorii o „starożytnych 
kosmitach” dokonanie tego przedsięwzięcia przypisują tajemniczym przybyszom z kosmosu, 
dysponującym wysoko rozwiniętymi technologiami. Tak czy inaczej mamy tu do czynienia z 
inżynierskim i artystycznym fenomenem, co potwierdza m.in. fakt, że kościół Emanuela o 
długości 33 metrów, szerokości 23 metrów i wysokości 12 metrów pozostaje największym 
monolitycznym dziełem architektonicznym na świecie. Zważywszy na bliskie sąsiedztwo 
Etiopii z terytoriami starożytnego państwa egipskiego nasuwa się także skojarzenie, że być 
może przy wykonywaniu tego zdumiewającego kompleksu kościołów „wydobytych” z litej skały 
jako wolno stojące kubatury zastosowano metodę znaną Egipcjanom, z powodzeniem 
wprowadzoną dla uformowania słynnego monolitycznego, wysokiego na 20 metrów „Wielkiego 
Sfinksa” w Gizie  (por. rozdz. IV.4, s. 122 -  123). Skalne kościoły Lalibeli już w 1978 roku trafiły 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ryc. 49, 50, 51, 52, 53. „Etiopska Jerozolima”. Systemy „korytarzy” komunikacyjnych. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
3. Podziemne struktury skalne Kapadocji 

(kościoły chrześcijańskie i „miasta” podziemne)  

Ryc. 54, 55, 56. Geograficzno-polityczne położenie Kapadocji. Od lewej: terytoria Turcji z oznaczeniem obszarów 
Anatolii Centralnej (kolor czerwony) i Wschodniej (kolor niebieski); usytuowanie Kapadocji w kontekście prowincji 

Cesarstwa Rzymskiego; współczesne obszary państwa tureckiego. Mapy skopiowane z INTERNETU 
 

Na terytoriach dzisiejszej Turcji, w jej części środkowej i w centralnej Anatolii, rozciąga 
się kraina zwana Kapadocją. Sławę swą i wielką popularność turystyczną zawdzięcza 
zdumiewającym formacjom skalnym z tufów wulkanicznych tworzącym krajobraz pełen 
fantastycznych kształtów, często określany mianem pejzażu „księżycowego”. 

Ryc. 57, 58, 59. Skalne krajobrazy Kapadocji. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Tajemniczość tej fantazyjnej scenerii geologicznej potęgują licznie rozmieszczone w 
licach elementów skalnych, czerniejące z oddali, pokaźnych rozmiarów otwory wydrążone 
ręką człowieka. Stanowią one wejścia w głąb litych skał, do wewnątrz masywów: do świątyń, 
domów i systemów osad miejskich i klasztorów. Ten zaskakujący splot walorów przyrody 
nieożywionej w postaci „kominów” wulkanicznych zmieniających się stale pod wpływem 
czynników atmosferycznych takich jak deszcze, wiatry i promienie słoneczne - z perfekcyjnymi 
dziełami inżyniersko-artystycznymi, stał się podstawą do wpisania kompleksu skalnych 
struktur Kapadocji, konkretnie w rejonie Parku Narodowego Göreme, na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 

Ryc. 60, 61, 62, 63, 64. Masywy skalne Kapadocji z widocznymi otworami wydrążonymi w licu skał, stanowiącymi 
wejścia do świątyń, domów i struktur osadniczych (miejskich). Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
POLITYCZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA KAPADOCJI 

 
Region Kapadocji uznawany za „bramę” do krajów basenu Morza Śródziemnego na 

szlakach handlowych z Dalekiego Wschodu,  to płaskowyż wydźwignięty na wysokość około 
1000 m n.p.m. Jego krajobraz ukształtował się geologicznie kilkadziesiąt milionów lat temu 
przez aktywność znajdujących się tu kilku, dziś wygasłych wulkanów. Początki osadnictwa 

datowane są co najmniej na drugie tysiąclecie przed Chrystusem. Okresowo terytoria 
Kapadocji pozostawały pod polityczną dominacją Hetytów, Asyryjczyków, Persów, a w IV w. 
przed Chr. pod panowaniem Aleksandra Macedońskiego. W I w. przed Chr. obszar 
kontrolowany był przez Rzymian stając się wkrótce prowincją Cesarstwa Rzymskiego. Po 
podziale Imperium Rzymskiego, Kapadocja weszła w skład Cesarstwa Bizantyńskiego. Od XI 
wieku zaczęli się tu osiedlać muzułmańscy Turcy. Ostatecznie kraina ta znalazła się na kilka 
stuleci pod panowaniem Imperium Osmańskiego. 

Z kulturowego punku widzenia w Kapadocji znaczącą rolę odegrało chrześcijaństwo 
docierające tu z innych rejonów Cesarstwa Rzymskiego już wczasach działalności pierwszych 
Apostołów. Przyjmuje się, że w II wieku po Chr. istniały tu liczne wspólnoty chrześcijańskie, a 
w III wieku ukształtował się w regionie jeden z najważniejszych ośrodków wyznawców 
Chrystusa, także teologiczny. Stąd pochodzili kapadoccy ojcowie Kościoła: Bazyli Wielki (329-
379), Grzegorz z Nazjanzu (ur. ok. 330, zm. w 389 lub 390) i Grzegorz z Nyssy (335-394).  Tu 
też kształtowała się idea życia klasztornego, czyli monastycyzmu (por. rozdz. IX.5, s. 373 nn). 
W dziejach krainy częste były okresy gdy chrześcijanie żyjący w Kapadocji podlegali 
prześladowaniom: najpierw ze strony Rzymian, później muzułmanów.  

 
KOŚCIOŁY SKALNE KAPADOCJI 

 
Unikatowe terytoria Kapadocji sprzyjały osiedlaniu się wspólnot chrześcijańskich, 

często zmuszanych do ukrywania się przed swoimi prześladowcami. Dla swojego 
bezpieczeństwa pomysłowo i oryginalnie zaczęto wykorzystywać właśnie specyficzne 
uwarunkowania geologiczno-topograficzne regionu. Przystąpiono więc do  kształtowania 
specjalnych obiektów użytkowych i kultowych drążonych w miękkich skałach wulkanicznych, 
głęboko wkraczając w substancję litych skał. Zaczęły powstawać trudno dostępne kompleksy 
kościołów, kaplic, a także klasztorów ukrytych wśród struktur skalnych. Urządzane w ten 
sposób świątynie, w ramach podporządkowania Cesarstwu Bizantyńskiemu stały się 
miejscami kultu religijnego związanego z chrześcijaństwem wschodnim, prawosławnym. 
Liczne obiekty sakralne wykuto i starannie wyposażono wewnątrz co najmniej w okresie od IX 
- XI wieku, choć dość często pojawiają się również datowania przesuwające ich powstanie na 
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czas od IV do VII wieku. Kościoły te, użytkowane przez wiernych, przetrwały w dobrym stanie 
mniej więcej do XIV wieku. Wraz z nasilającymi się wpływami muzułmańskimi popadały w 
zapomnienie i zniszczenie. Ich istnienie stopniowo odkrywano ponownie dopiero w ciągu XX 
wieku. Dotychczas potwierdzono występowanie około 500 kościołów skalnych w Kapadocji, z 
czego 350 w rejonie wspomnianego już Parku Narodowego Göreme. Niektórzy badacze 
łączną ich liczbę szacują nawet na kilka tysięcy obiektów. W dobrym stanie zachowanych jest 
kilkadziesiąt, wśród których niektóre udostępniane są do zwiedzania, w innych trwają 
skomplikowane prace konserwatorskie. Trudność dzisiejszych działań zabezpieczających, 
ochronnych i interwencyjnych wynika z występowania tu stałych, często nasilających się 
procesów erozji materiału skalnego. 

Ryc. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Kościoły skalne Kapadocji w rejonie Parku Narodowego  Göreme. Na 
zdjęciach widoczne freski oraz detale architektoniczne wnętrz. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Większość omawianych kościołów wykuwano w piętrzących się ku górze ścianach 

skalnych, sytuując je na dużych wysokościach i kształtując jako sztuczne, starannie 
zgeometryzowane „jaskinie”. Dostać się można do nich wspinając się po bardzo stromo 
poprowadzonych schodkach. Wnętrza, kameralne w swych rozmiarach, mogą pomieścić 
ledwie kilkadziesiąt osób równocześnie. Mamy tu do czynienia z dziełami, które określić można 
mianem „para architektonicznych”. Brak w nich bowiem zewnętrznych ścian lub innych podpór 
konstrukcyjnych. Statykę wnętrza zapewniają masywy litych, naturalnych skał. Natomiast 
wewnątrz pojawia się pełny asortyment elementów architektonicznych takich jak sklepienia 
kolebkowe, pilastry, lizeny, łęki, empory arkadowe z kolumienkami, gzymsy, fryzy 
ornamentowe, a nade wszystko bogactwo dekoracji malarskiej, głównie barwnych fresków o 
tematyce religijnej.     

 
PODZIEMNE „MIASTA” 

 
Tufowe skały wulkaniczne Kapadocji kryją w sobie bodaj bardziej jeszcze 

zdumiewające niż kościoły chrześcijańskie, mocno rozbudowane struktury podziemnych 
korytarzy i sekwencji rozmaitych pomieszczeń rozmieszczanych wielopiętrowo. Określane są 
one jako „podziemne miasta”. Wprowadzane pod poziom gruntu na 20 metrów, a czasem 
nawet na 50 – 60 metrów, składały się z komór przeznaczonych dla różnego użytkowania, w 
tym do mieszkania, więc z sypialniami i „salonami”, kuchniami oraz do rozmaitej produkcji, 
więc m.in. z tłoczniami wina, magazynami, stajniami a także z pomieszczeniami kultowo-
religijnymi takimi jak kaplice i kościoły. W jaskiniach mieszkalnych odnajdywane są różne 
sprzęty codziennego użytku, w tym: ławy i stoły, także drążone w skale. Obiekty te, 
wyposażone w skomplikowane systemy wentylacyjne, ze studniami i ciasnymi, osiągającymi 
długość nawet do 7 km „labiryntami” korytarzy łączącymi poszczególne części struktury, 
dawały możliwość przebywania w nich nawet do 20 tysięcy ludzi równocześnie, wraz ze 
zwierzętami i z zapasami żywności. W pionowych i poziomych przejściach wprowadzano 
skuteczne przegrody wykonane z toczonych kamiennych bloków, łatwe w użyciu pomimo ich 
ogromnego ciężaru. W oczywisty sposób wszystkie pomieszczenia przygotowane były jako 
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specyficzne „twierdze” dające schronienie miejscowej ludności na wypadek sytuacji wojennych 
związanych z zagrożeniami perskimi, prześladowaniem chrześcijan i agresją islamską. 

Ryc. 74, 75, 76, 77. „Podziemne miasta” Kapadocji. Od lewej: lokalizacja ważniejszych obiektów; fragment 
korytarza w Derinkuyu, z lewej widoczny kamień do zamykania przejścia; komora i fragment korytarza  
w Kaymakli; komora „miasta podziemnego” przystosowana do zwiedzania. Ryc. 75, fot. Nevit Dilmen 

(INTERNET); mapa i pozostałe fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Wśród masywów skalnych Kapadocji zidentyfikowano dotychczas 36 tego typu 

podziemnych kompleksów osadniczych, ale stale odkrywane są następne, a niektóre z nich 
udostępnione zostały do zwiedzania. Początki ich kształtowania pozostają niejasne, ale 
zazwyczaj uznaje się, że już starożytna ludność lokalna odkryła możliwości tkwiące w 
strukturze geologicznej miejscowych formacji skalnych, zbudowanych z miękkich tufów 
wulkanicznych, nadzwyczaj łatwych w obróbce. Tak więc przyjmuje się, że tworzone były one 
już w okresie hetyckim, tj. w latach 1700 – 1200 przed Chr. Niektórzy początek ich 
występowania przesuwają nawet na trzecie tysiąclecie przed Chrystusem, choć brak 
wiarogodnego potwierdzenia takiego datowania. Najczęściej „podziemne miasta” Kapadocji 
wiązane są z aktywnością chrześcijańską. Od IV wieku powstawały jako specyficzne 
„katakumby”. Oficjalne datowania wskazują na ich urządzanie w ciągu IX – XI wieku. Przez 
całe stulecia miejscowa ludność chroniła się w nich przed  najazdami Rzymian, Arabów, 
Turków i Mongołów, a niektóre z tych pomieszczeń wykorzystywane były przez lokalną 
ludność jeszcze na początku XX wieku. Wśród najbardziej znanych obiektów najczęściej 
wymieniane są „podziemne miasta” w: Dernikuyu, Kaymakli, Ortahisar. W okolicy Nevşehir 
odnalezione liczne „miasta-klasztory”, przeznaczone dla wspólnot zakonnych. 

Ryc. 78, 79, 80, 81. Fragmenty korytarzy i komór „podziemnego miasta” w Derinkuyu. 
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
4. Świątynie skalne w Indiach 

 
Wybitny wkład kulturowy w ramach osiągnięć „Starego Świata” pozostaje udziałem 

daleko wschodnich Indii, które mogą się poszczycić powstaniem na swych terytoriach jednej 
z najstarszych cywilizacji z zaawansowanymi technikami rolnymi, a sięgającej około 4 tysięcy 
lat przed Chrystusem. W historii ludzkości zapisała się ona jednak przede wszystkim jako 
wysoko rozwinięta kultura miejska skupiona w dolinie Indusu (por. rozdz. III.2, „Kultura doliny 
Indusu”, s. 73 nn) z najsłynniejszym jej ośrodkiem w Mohendżo Daro. Egzotyczne z 
europejskiego punktu widzenia artystyczne dokonania regionu zawsze wiązały się z 
postawami religijno-filozoficznymi. W starożytnych Indiach, po okresie wczesnych wierzeń 
występujących od połowy drugiego tysiąclecia przed Chr., nazywanych wedyzmem, a 
związanych z kultem bóstw przyrody, ceremoniałami ofiarnymi i praktykami magicznymi - 
powstały trzy spośród sześciu wielkich religii światowych (obok judaizmu, chrześcijaństwa, 
islamu). Były to: 1. braminizm (zapoczątkowany prawdopodobnie od ok. X do VI w. przed 
Chr., a być może nawet od 1500 przed Chr.); 2. osadzony mocno w braminizmie hinduizm 
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(od V/IV w. przed Chr.); 3. buddyzm (od VI do V w. przed Chr.). Religie te są jednak bardziej 
splotem doktryn filozoficzno-obrzędowych oraz zasad porządku polityczno-społecznego i 
obyczajowego, niż czystej wiary. Znaczącym nurtem duchowym stawał się też konfucjanizm, 
kształtujący się w VI w. przed Chr., który później, a zwłaszcza w II w. przed Chr. poszerzany 
w „klasyczny kanon konfucjański”. Mniej więcej w III wieku przed Chr. rangę wiodącą zyskał 
buddyzm, mocno oddziaływujący na kształtowanie oryginalnej sztuki hinduskiej. Stopniowo, 
około V - VI wieku utracił swą pozycję na rzecz powszechnego do dziś w Indiach hinduizmu, 
a w XII wieku ostatecznie wyparty został przez islam. W całym bogactwie sztuki rozkwitającej 
w Indiach zatrzymamy się na trzech jedynie, znakomitych przykładach kompleksów świątyń 
skalnych: w Adżanta, w Elefancie, w Elurze, które znalazły należne im miejsce na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ryc. 82, 83, 84, 85, 86. Kilka artystycznych przedstawień symboli wierzeń (religii) wywodzących się z Indii. Od 
lewej: „koło życia”, fresk w Kryształowym Klasztorze w Tybecie (buddyzm); „magiczny taniec” (wedyzm); bogini 

Indra na trzygłowym słoniu, Bangkok (wedyzm); Nataradźa - charakterystyczne przedstawienie Śiwy (hinduizm); 
budda Siakjamuni w świątyni Dhammayangyi, miasto Pagan, Birma (buddyzm).  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
GROTY w ADŻANCIE 

Ryc. 87, 88, 89. Masyw skalny w Adżanta z widocznymi wejściami do grot buddyjskiego kompleksu sakralno-
mieszkalnego, II – VII w. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W Indiach, w pasmie Gór Adż(ź)anta, w stanie Maharasztra, na terenie dawnego 

księstwa  Hajderabadu, w zboczach masywów skalnych wypiętrzonych nad doliną rzeki 
Waghory, w dobrym stanie przetrwał wykuty w nich zespół 30 „pieczar - jaskiń”. Stanowią one 
grupę buddyjskich obiektów sakralnych, w tym świątyń i kaplic (cztery groty), ale także wielu 
pomieszczeń mieszkalnych (26 grot), przeznaczonych dla mnichów. Poszczególne obiekty, w 
całości wydrążone w litej skale na głębokość do 30 m, mają charakter monolityczny. 
Perfekcyjność wykonania, w tym precyzja cięć i obróbki kamienia oraz wprowadzenie wysokiej 
klasy elementów rzeźby (płaskorzeźby) figuralnej i skomplikowanych detali 
architektonicznych, w zakresie technologii  ich wykonania do dziś pozostaje niewyjaśniona. 
Ściany wnętrz zdobione są również malarstwem ściennym (freskami). W sensie narracyjnym 
całość dekoracji związano z osobą Buddy i z przedstawieniami wydarzeń z jego życia. 
Występują też tematyczne motywy legend buddyjskich, postacie tancerek, książąt, potworów 
i demonów, a także elementy zwierzęce i roślinne (fauny i flory występującej w Indiach). W 
ciemnych, sugestywnych wnętrzach pojawia się okresowo finezyjna gra światła uzyskana 
wprowadzaniem do tych przestrzeni promieni słonecznych poprzez drążone w skale systemy 
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kanałów i otworów. Kompleks datowany jest na okres od  II do VII wieku. Koncepcja 
kompozycyjnego formowania tych obiektów skalnych porównywalna jest z grotami Kapadocji 
(por. s. 411 n), jednak z dobitniejszym akcentowaniem wejść, wyraźnie widocznych w licu 
ściany skalnej. 

Ryc. 90, 91, 92, 93, 94, 95. Kompleks sakralny w Adżanta, fragmenty wnętrz i detale rzeźbiarsko-
architektoniczne. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
GROTY w ELEFANCIE 

 
Na Morzu Arabskim, w pobliżu Bombaju znajduje się mała wyspa Gharapuri, często 

nazywana „miastem jaskiń”. Zachowała się tu grupa siedmiu wykutych w skale grot 
stanowiących pozostałość nieistniejącej już cywilizacji. Obiekt poświęcono hinduskiemu bogu 
Śiwie Mahesiamurtiemu, co potwierdzają elementy wystroju wnętrz z fragmentami scen 
mitologicznych. W sensie koncepcji kompozycyjnej całość porównywalna jest z kompleksem 
w Adżanta lecz znacząco mniejsza.  Poszczególne świątynie w całości wydrążono w litej skale, 
z wyraźnym architektonicznym znaczeniem wejść w postaci masywnych, przysadzistych 
kolumnad. Jaskinie podzielono na dwie starannie wyodrębnione grupy: większą, zachodnią 
składającą się z pięciu grot oraz mniejszą, wschodnią, w której powstały dwie jaskinie i kilka 
cystern. W każdej świątyni znajdują się figury i płaskorzeźby z wizerunkami boga 
hinduistycznego w różnych wcieleniach, często w postaci popiersia o trzech twarzach. 
Dotychczas nie udało się precyzyjnie ustalić czasu powstania kompleksu. Przyjmuje się 
orientacyjnie, że funkcje religijne pełnił on najintensywniej w okresie od VI do VIII wieku. 

Ryc. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. Grupa sakralnych grot w Elefancie na wyspie Gharapuri. Wejścia do grot 
oraz fragmenty wnętrza (ryc. 103) i elementy rzeźbiarskie.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
GROTY w ELURZE 

 
W obrębie stanowiska archeologicznego Elura, usytuowanego w stanie Maharasztra w 

pobliżu Aurangzebu w Indiach znajduje się zespół 34 świątyń skalnych datowanych na lata 
600 – 1000, stanowiących świadectwo występowania tu kilku odłamów religijnych. W skład 
kompleksu wchodzi 12 świątyń buddyjskich, 17 hinduistycznych i 5 dżinijskich. Te ostanie 
związano z nonteistycznym (wykluczającym istnienie boga) systemem filozoficzno-kultowym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nonteizm
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nazywanym dżainizmem (dżinizmem), który powstał w Indiach w VI wieku przed Chrystusem 
jako przeciwstawienie się braminizmowi. Ten wyjątkowy zespół sakralny traktowany jest jako 
świadectwo pojednania różnych religii, świadczący o rzadko w świecie spotykanych 
postawach tolerancji wyznaniowej mieszkańców tych terenów.    

Ryc. 104, 105, 106, 107, 108. Kompleks świątyń skalnych w strefie archeologicznej Elura, Indie. Od lewej: mapa 
rozmieszczenia świątyń; posąg Buddy w jaskini nr 10; płaskorzeźba z wyobrażeniem wielorękiego Rawany 
próbującego zrzucić z góry Kajlas Śiwę i Parwati; fragment wnętrza świątyni dżinijskiej; posąg Jakszi Ambiki  

w jaskini nr 34. Mapa i fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Groty sakralne wykuto w bazaltowej ścianie ciągnącej się na długość 2 km. Całość 

przedsięwzięcia wykonywana była przez 500 lat ze stałym integralnym zespalaniem obiektów 
przeznaczonych dla różnych nurtów religijnych. Konstrukcje wszystkich wnętrz, niezależnie od 
przypisania do rozmaitych wierzeń, uzyskały jednakowe schematy kompozycyjno-techniczne. 
Wyposażone zostały w znaczną liczbę  rzeźb i płaskorzeźb wysokiej klasy artystycznej, a także 
w malowidła ścienne. Ewenementem konstrukcyjno-kompozycyjnym i technologicznym 
pozostaje 30 –to metrowej wysokości świątynia Kajlasanatha, poświęcona Śiwie. Jako jedyna 
w kompleksie odkuta została jako obiekt wolno stojący, wyłaniający się z głębokiego wykopu 
wydrążonego w podłożu skalnym, podobnie jak świątynie skalne w Lalibela w Etiopii (por. 
rozdz. X.2, s. 407 nn). Odznacza się ona skomplikowanym rozplanowaniem, proporcjonalnym 
uformowaniem rozczłonkowanej bryły ze zwieńczeniami piramidalno-wieżowymi. Całość 
elewacji ozdobiono wyrafinowanym detalem architektonicznym. Wykuta na przełomie VIII/IX 
wieku, powszechnie uznawana jest za najwybitniejsze dzieło indyjskiej architektury sakralnej. 

Ryc. 109, 110, 111, 112. Świątynia Kajlasanatha (poświęcona Śiwie) w strefie archeologicznej Elura. Od lewej: 
widok ogólny bryły; fragment wnętrza z detalami architektonicznymi; widok „z lotu ptaka”; fragmenty dekoracji 

rzeźbiarskiej na elewacjach. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

 
5. Struktury skalne w Chinach 

 
W czasach dynastii Han, prawdopodobnie w pocz. II w. przed Chr., z Indii na terytoria 

Chin, często nazywanych „państwem środka”, dotarł buddyzm, który stał się najbardziej 
popularną religią tego azjatyckiego mocarstwa. Stąd wśród historycznych świadectw 
kulturowych Chin (i Tybetu) często napotykamy obiekty architektoniczne oraz rzeźbę 
posągową, związane z kultem Buddy.  W krótkim przeglądzie tego dziedzictwa, podobnie jak 
w przypadku Indii, zatrzymamy się na wybranych strukturach skalnych, tych które włączone 
zostały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są to: jaskinie Longmen, jaskinie Mogao 
oraz klasztory buddyjskie góry Emei wraz z posągiem „Wielkiego Buddy z Leshan”. 

I tak, w masywie miękkich skał wapiennych piętrzących się nad rzeką Yi He, w prowincji 
Henan, około 12 km od miasta Luoyang, 1500 lat temu powstało ogromne zbiorowisko dzieł 
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sztuki rzeźbiarskiej nazywane przez Chińczyków „Jaskiniami Dziesięciu Tysięcy Buddów” lub 
Jaskiniami z Longmen. Prace rzeźbiarsko-kamieniarskie rozpoczęto w 494 roku, a 
ukończono w 710 roku. Ostatecznie powstały tu tysiące posągów bardzo różnej wielkości i w 
rozmaitych pozach stanowiących wyobrażania Buddy w poszczególnych okresach 
historycznych. Otaczany jest on licznymi towarzyszącymi mu osobami, najczęściej grającymi 
na instrumentach muzycznych, a także licznymi inskrypcjami. Figurki wszystkich postaci 
odznaczają się wysokim stopniem precyzji, ze starannie wydobytymi z kamienia rysami twarzy 
i szczegółami całych sylwetek. Jako ciekawostkę przytoczyć należy fakt, że podobno nigdy 
dotąd nie udało się dokładnie policzyć wszystkich  występujących tu figurek, ale szacunkowo 
mówi się, że jest ich nawet ponad 142 tysiące. 

Ryc. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Jaskinie z Longmen z postaciami Buddy w różnych pozach, z 
niszami w licu masywu górskiego, z postaciami wykutymi na zewnątrz i wewnątrz obiektu.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Inny, sławny obiekt skalny to Jaskinie Mogao, nazywane potocznie „Jaskiniami 
Tysiąca Buddów”, które powstały w dzisiejszej prowincji Gansu, w okolicach miasta Dunhuang. 
Stanowią one przykład chińskiej sztuki religijnej pochodzącej głównie z okresu od IV do VI 
wieku, z czasów panowania dynastii Wei.  Zespół powiększany był w kolejnych stuleciach, 
głównie w okresie dynastii Tang (do X w.). Zgromadzone tu dzieła  związane są z religią 
buddyjską. Jest to kompleks 492 jaskiń wykutych w skałach, ogólnie ukształtowanych na 
planach prostokątnych, z misternie rzeźbionymi kopulastymi sklepieniami. Wnętrza 
wyposażono w liczne rzeźby, malowidła oraz inne przedmioty gromadzone tu do XIV wieku. 
W centrum każdej jaskini ustawiano posąg Buddy. W grocie największej monument Buddy 
osiągnął wysokość 34,5 m. W dekoracjach rzeźbiarskich i malarskich dominują motywy 
religijne i przyrodnicze, występują też przedstawienia dworskiej arystokracji. W widoku 
zewnętrznym, część centralna zespołu jaskiń podkreślona została siedmiokondygnacyjną 
strukturą architektoniczną składającą się z pasów lekkich kolumnad krytych 
charakterystycznymi daszkami wygiętymi ku górze na krawędziach bocznych (ryc. 121). 

Ryc. 121, 122, 123, 124, 125. Jaskinie Mogao. Od lewej: część centralna masywu skalnego z zewnętrzną 
strukturą architektoniczną; monumentalny posąg Buddy; szczegół twarzy bóstwa;  fragment wnętrza jaskini  

z widokiem na sklepienie; fresk narracyjny. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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W okolicach góry Emei, w prowincji Syczuan rozciąga się przyrodniczo-kulturowy 
krajobraz  ze świątyniami i 70 klasztorami, których budowa trwała przez wiele stuleci, głównie 
od IX do XVI wieku, a zapoczątkowana została w I wieku po Chrystusie. Miejsce słynie jednak 
nade wszystko z wykutego w skałach, największego chyba na świecie posągu Buddy. „Wielki 
Budda z Leshan” piętrzy się w skalistych rozpadlinach na wysokość 71 metrów i otoczony 
jest tysiącletnimi okazami drzew porastających urwiska struktur geologicznych. Odkuwanie 
kolosa rozpoczęto staraniem mnicha Haitonga w 713 roku. Monument ustawiono na zboczu 
tak, by zwrócony był twarzą do zlewiska rzek Dadu He i Min Jiang. Prace ukończono po 90 
latach. Obecnie obiekt podlega destrukcyjnym oddziaływaniom erozyjnym, w znacznym 
stopniu wywoływanym przez kwaśne deszcze powstające w ramach lokalnego 
zanieczyszczenia środowiska. Rzeźbę pokrywa również inwazyjna roślinność. Wobec tych 
zagrożeń czynione są ostatnio starania na rzecz utworzenia ekologicznej strefy ochronnej w 
rejonie obiektu.   

Ryc. 126, 127, 128, 129, 130. „Wielki Budda z Leshan” w otoczeniu krajobrazowym.  
Fotografie skopiowane z NTERNETU 

 
 

6. Podstawowe typy świątyń skalnych 
(podsumowanie) 

 
Wśród licznych dokonań artystycznych ludzkości różnych epok i regionów, fenomenem 

kulturowym pozostają liczne sakralne (i mieszkalne) obiekty skalne: architektoniczne, para 
architektoniczne i rzeźbiarskie, zaprezentowane w rozdz. X.2, X.3., X.4, X.5 na wybranych 
przykładach „Starego Świata”. W ramach tych dzieł powstałych m.in. w Etiopii, Kapadocji, 
Indiach oraz Chinach wyłania się wyrazisty obraz dwóch zasadniczych, odmiennych sposobów 
podejścia kompozycyjnego i technologicznego do tej kategorii twórczości artystycznej. 

Z jednej strony mamy więc do czynienia z monolitycznymi wnętrzami świątyń (i 
pomieszczeń mieszkalnych) ukształtowanych głęboko w masywach skalnych jako sztucznie 
uformowane pieczary i jaskinie (groty), wyposażane w pełny asortyment detali 
architektonicznych i dekoracji naściennych, tak jak miało to miejsce w Kapadocji, czy w wielu 
obiektach w Elurze (Indie), a także w niektórych świątyniach w Longmen (Chiny). O ich 
istnieniu świadczą, widoczne w licach ścian zewnętrznych formacji skalnych, zacienione, 
umiarowe otwory, zazwyczaj  dość pokaźnych rozmiarów. 

Ryc. 131, 132, 133, 134, 135. Grupa świątyń typu sztuczna „jaskinia”. Z lewej przykłady z Kapadocji (Turcja): 
wnętrze świątyni i dwa fragmenty ścian zewnętrznych masywów skalnych z wydrążonymi w nich otworami 
wejściowymi. Z prawej „świątynie – jaskinie” w Longmen (Chiny): fragment lica ściany masywu skalnego  

z umiarowymi otworami oraz wnętrze świątyni z posągiem Buddy pośrodku.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU  
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Grupę przeciwstawną estetycznie i technologicznie stanowią te najbardziej 
zdumiewające wśród świątyń skalnych, które powstały jako monolityczne, wolno stojące 
bryły wyłaniające się z głębokich i przestronnych wykopów. Wszystkie elewacje mają 
ukształtowane zgodnie z ogólnymi zasadami stosowanymi w obiektach architektonicznych, z 
podziałami wertykalnymi i horyzontalnymi, z bardzo bogatym zdobnictwem w postaci 
zgeometryzowanych detali i pasm reliefów narracyjno-figuralnych. Wnętrza tych obiektów 
wykonywano z podobną starannością i bogactwem wyposażenia.  

Ryc. 136, 137, 138, 139. Grupa monolitycznych, wolnostojących świątyń skalnych. Z lewej przykład z Lalibela 
(Etiopia), kościół św. Jerzego: wnętrze i bryła w  wykopie. Z prawej świątynia Kailasa (Kajlasanatha) w Elurze 

(Indie): widok „z lotu ptaka” na bryłę w wykopie, fragment wnętrza. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
  

Pojawiają się też kombinacje obu typów jako świątynie pół skalne, tj. takie które 
częściowo stanowią obiekt architektoniczny przylegający do litej skały, a wnętrze przechodzi 
w dalsze struktury masywu skalnego jako „jaskinia”. W niektórych fragmenty zewnętrzne 
sprowadzają się do dekoracyjnego ukształtowania płytkiej fasady skonstruowanej z elementów 
architektonicznych, najczęściej z kolumnad tworząc specyficzną formę ryzalitu. Czasem 
pojawiają się także monumentalne, widoczne z oddali figuralne „kolosy” bóstw.  

 

Ryc. 140, 141, 142, 143, 144, 145. Grupa świątyń pół skalnych. Z lewej: wysunięta przed lico skały fasada 
ryzalitowa świątyni Ojca Libanosa w Lalibela (Etiopia); pośrodku: wejścia do świątyń – jaskiń ukształtowane 

masywnymi kolumnami (filarami) w Elurze (Indie); z prawej: kolosalne posągi Buddy w zewnętrznych niszach 
skalnych  w Mogao i w Yungang (Chiny). Fotografie skopiowane z INTERNETU  

 
Wszystkie dzieła tej „skalnej architektury” pozostają fascynującymi przykładami 

współtworzenia komponowanych krajobrazów kulturowo-przyrodniczych w integralnym 
zespoleniu formacji geologicznych z tworami człowieka, często osiągającymi  wybitną jakość 
estetyczną. Obiekty tej kategorii spotykane są również w Tybecie (w większości współczesne 
Chiny), ale dotychczas nie zostały bliżej zbadane.  

Ryc. 146, 147, 148. Kompleks jaskiń sakralnych Yungang (Chiny), z elementami zewnętrznych dekoracji 
architektonicznych i rzeźbiarskich, 460 – 525, Światowe Dziedzictwo UNESCO.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
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Należy w tym miejscu przypomnieć, że wszystkie zaprezentowane tu typy świątyń 
skalnych w ich zamyśle kompozycyjnym i technikach wykonania znane już były w kulturze 
starożytnego Egiptu (por. rozdz. IV.4, „Egipt starożytny”, od s. 112). Wśród najbardziej 
spektakularnych przykładów znalazły się takie dzieła jak: kompleks pół skalnych świątyń w 
Deir el-Bahari, powstających tam już od XXII w. przed Chr., wraz z najsłynniejszą świątynią 
Hatszepsut (por. rozdz. IV.4, s. 132 nn); groty skalne (grobowce i świątynie) w Dolinie Królów 
(Teby Zachodnie) z okresu Nowego Państwa, tj. urządzane od ok. 1570 przed Chr.; i wreszcie 
świątynie skalne w Abu Simbel wraz monumentalnymi, zewnętrznymi „kolosami” Ramzesa II, 
z XIII w. przed Chr. (por. rozdz. IV.4, s. 134 n). 

Ryc. 149. Współczesny krajobraz Doliny Królów (Teby Zachodnie, Egipt), z wejściami do grobowców „Pięciu 
królów” (Światowe Dziedzictwo UNESCO). Fotografia skopiowana z INTERNETU 

 
 

7. Kamienne świątynie khmerskie (Kambodża) 
 

W przeglądzie niektórych osobliwości azjatyckich zatrzymajmy się jeszcze na 
cywilizacji khmerskiej, która rozwijała się na terytoriach Azji Południowo-Wschodniej, w 
rejonach dzisiejszej Kambodży, sąsiadującej z Wietnamem, Laosem i Tajlandią.  

Ryc. 150, 151, 152. Usytuowanie obszarów Imperium Khmerskiego w kontekście światowym (ryc. 150)  
i azjatyckim (ryc. 151, 152). Mapy skopiowane z INTERNETU 

 
Mamy tu do czynienia z pradawną kulturą ludu (narodu) Khmerów, posługującego się 

własnym językiem. Terytoria dzisiejszej Kambodży i krajów sąsiednich zamieszkiwane były już 
w okresach prehistorycznych. Królestwo Khmerów, które okresowo stało się polityczną potęgą 
regionu, powstało w IX wieku, a poprzedzone było wcześniejszymi lokalnymi mocarstwami: 
Funan i Czenli. Stolicą Imperium było miasto Angkor, rozkwitające w ciągu IX – XIII wieku, a 
podupadłe w wieku XV, kiedy państwo podbite zostało przez Tajów. Założone w 802 roku, 
swój dobrobyt zawdzięczało perfekcyjnie prowadzonym uprawom ryżu, z trzykrotnymi jego 
zbiorami w cyklu rocznym. Było to możliwe dzięki rozbudowanym systemom nawadniającym. 
Kanały wodne stały się także podstawowym elementem struktury urbanistycznej, pełniąc 
ważne funkcje komunikacyjne. Ocenia się, że w okresie swego rozkwitu Angkor liczyło co 
najmniej 750 tysięcy mieszańców, a być może nawet 1,5 miliona. Jako metropolia tego 
azjatyckiego imperium nasycone zostało licznymi monumentalnymi świątyniami związanymi z 
braminizmem i hinduizmem, a później także buddyzmem. W XII wieku najintensywniej rozwijał 
się rejon miasta nazywany Angkor Thom. W jego centrum powstała świątynia Bayon, a na 

Groty Yungang (Chiny), 460 - 525  
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obrzeżach świątynia Angkor Wat, do dziś zachowana w dobrym stanie technicznym, podczas 
gdy inne, obecnie opuszczone zarastają niekontrolowanie rozwijającą się ekspansywną 
roślinnością i popadają w dalszą ruinę. Substancję mieszkalną Angkor stanowiły masowo 
wznoszone, drewniane chaty. Całą strefę śladów urbanistycznych miasta khmerskiego wraz z 
wszystkimi zachowanymi obiektami architektonicznymi, głównie pozostałościami licznych 
świątyń, wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ryc. 153, 154, 155, 156. Angkor, stolica Imperium Khmerów. Od lewej: pola ryżowe; schemat rozplanowania 
miasta; struktura urbanistyczna Angkor Thom (stolica w XII w.); kompleks świątyni Angkor Wat w kontekście 

krajobrazowym obszarów miasta Angkor. Fotografie i plany skopiowane z I NTERNETU 
 

ŚWIĄTYNIA ANGKOR WAT 
 
Ten niezrównany pod względem konstrukcyjnym i architektonicznym obiekt, uznawany 

jest za jeden z najwybitniejszych w skali całego świata, pozostając równocześnie przykładem 
całkowicie oryginalnego i niezwykłego stylu „khmerskiego”, choć niektórzy archeolodzy 
francuscy dopatrywali się tu w początkowej fazie badań wpływów chińskich, indyjskich, a 
nawet egipskich. W zamyśle pierwotnym  powstała tu świątynia boga Wisznu, jednego z trzech 
najważniejszych bóstw hinduizmu. Ta, od XV wieku do dzisiaj użytkowana jest przez mnichów 
buddyjskich i stale przez nich doglądana. Jej potężna bryła, pozostająca największym 
obiektem sakralnym na świecie, od początku swego istnienia stanowiła ważny element 
lokalnego krajobrazu. Dobrze widoczna z dalekich dystansów, górowała nad całością miasta i 
nad obszarami przyległymi do niego. W czasach jej wzniesienia pełniła (i do dzisiaj pełni) rolę 
charakterystycznego, potężnego znaku pejzażowego. Jako wyjątkowa atrakcja turystyczna 
odwiedzana jest przez około milion zwiedzających rocznie, przybywających tu z całego świata. 

Ryc. 157, 158, 159, 160, 161. Kompleks świątynny Angkor Wat (Kambodża), sylweta panoramiczna w zmiennym 
oświetleniu i z efektami lustrzanego odbicia w tafli wodnej kanału otaczającego obiekt.  

Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Choć potocznie określana jest mianem świątyni, to w istocie swojej pod względem 

założeń ideowych i użytkowych stanowi złożoną, skomplikowaną i mocno rozbudowaną 
strukturę kubaturową i przestrzenną. Wznoszona w latach 1113 – 1150, na zlecenie władcy 
Suria Warmana, pomyślana była jako „siedziba - dom bogów”. W istocie powstał tu więc wielko 
przestrzenny kompleks kultowo-rezydencjonalny, integralnie zespolony ze starannie 
urządzonym otoczeniem terenowym. Całość inwestycji zajęła obszar 200 ha. Świątynię 
wybudowano na planie starannie wytyczonego prostokąta o wymiarach 1500 x 1300 m i 
otoczono murem  oraz specjalnie wykopaną fosą o szerokości 190 m. Cechą naczelną całego 
obszaru stało się uzyskanie perfekcyjnego ładu przestrzennego opartego na pełnej 
geometryzacji oraz ścisłe zespolenie elementów konstrukcyjno-architektonicznych z 
umocnieniami terenowymi, z roślinnością i przebiegami kanałów wodnych, a także z układem 
urbanistycznym samego miasta Angkor (ryc. 162 – 165). 
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Ryc. 162, 163, 164, 165. Struktura przestrzenna kompleksu świątyni Angkor Wat. Od lewej: widok „z lotu ptaka” 
na część centralną; rzut poziomy części centralnej; widok na świątynię z otoczeniem krajobrazowym; powiązanie 

kompleksu z otoczeniem krajobrazowym i z obszarami miasta Angkor. Fotografie i rysunek skopiowane  
z INTERNETU 

 
W zakresie kompozycji bryły w świątyni zasadniczej dominuje złożony układ 

horyzontalno-wertykalny. W dolnych częściach budowli zastosowano długie ciągi 
kolumnadowe, nazywane tutaj galeriami. Scalają one poszczególne elementy pionowe, a 
zdobione są reliefami kamiennymi ze scenami religijno-mitycznymi, historycznymi i z 
przedstawieniami życia dworu khmerskiego. Trójkondygnacyjny układ poziomy przełamywany 
jest osiami pionowymi zwieńczonymi elementami wieżowymi. Centralnie usytuowana, 
najwyższa wieża wzniesiona została na wysokość 65 metrów i symbolicznie nawiązywać ma 
wraz z 4 wieżami niższymi do świętej góry Meru o 5 szczytach, zamieszkałej (jak głosi tradycja) 
przez bóstwa. Jej oś pionowa w dolnej partii podkreślona została bramą, do której prowadzi 
ciąg kamiennych schodów. Pozostałe, niższe wieże rozmieszczono na 4 narożnikach korpusu 
świątyni, co w widoku ortogonalnym daje symetryczny układ trójosiowy (por. ryc. 157 – 161). 

Ryc. 166, 167, 168. Architektoniczna kompozycja świątyni Angkor Wat: w pasie dolnym galerie kolumnadowe, w 
części centralnej pięć wież imitujących szczyty górskie. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Całość przedsięwzięcia zrealizowano w bardzo krótkim czasie, bo w ciągu 37 lat, 

podczas gdy w tym samym okresie dziejowym, gotyckie katedry Europy Zachodniej budowano 
zazwyczaj przez kilkaset lat. W ogóle kompleks architektoniczny Angkor Wat niesie w sobie 
niezwykłe, perfekcyjne rozwiązania inżynierskie: wodne, ziemne, konstrukcyjno-budowlane i 
materiałowe. Fascynujący był przebieg i logika prac, które doprowadziły do powstania tej 
oryginalnej, tajemniczej i mistrzowskiej budowli.   

Ryc. 169, 170, 171, 172. Angkor Wat. Osadzenie struktury architektonicznej w systemie kanałów wodnych  
i tarasów terenowych. Od lewej: centralna część świątyni wypiętrzona na tarasach z utwardzonego piasku, 

wzmocnionych murami oporowymi z przyporami – schodami; fragment systemu wodnego (lustro kanału 
wodnego); schemat dyspozycji przestrzennej świątyni otoczonej złożoną strukturą  ogrodowo-architektoniczną  

i zewnętrznym kanałem wodnym; fragment obrzeżnego systemu wodnego.  
Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Roboty terenowe rozpoczęto od wytyczenia systemu kanałów wodnych, które 

zapewniły utrzymywanie stałego poziomu podziemnego lustra wody, niezbędnego dla 
zapewnienia stabilności konstrukcji. Równocześnie kanały te stanowiły wygodną drogę 
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transportu bloków kamiennych sprowadzanych dla wznoszenia obiektu. Z technicznego 
punktu widzenia zdumiewający jest fakt, że cała budowla powstała bez założenia 
fundamentów. Ich rolę wzięła na siebie „poduszka” wodna powstała w wyniku prac 
hydrotechnicznych oraz warstwa piaszczystej, specjalnie zagęszczonej ziemi. Kolejne 
fragmenty budowli wznoszono na, zmniejszających w kolejnych „kondygnacjach” swą 
powierzchnię, tarasach uformowanych z zagęszczonego piasku. Krawędzie tak powstałych 
platform wzmacniano niskimi murami oporowymi, w które wplatano ciągi stromych ramp 
schodowych stanowiących specyficzne przypory zwiększające wytrzymałość konstrukcji.  

Ryc. 173, 174, 175. Świątynia Angkor Wat z widocznymi tarasami wzmacnianymi murami oporowymi  
z systemami przypór w formie stromych ramp schodowych. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
Całość budowli wzniesiono ze starannie obrabianych, gładzonych bloków 

kamiennych, łączonych bez zastosowania zaprawy, z wykorzystaniem jedynie siły grawitacji 
dla uzyskania stabilności konstrukcji. Zastosowano łatwo dostępny materiał lokalny o 
parametrach technicznych zbliżonych do cegły, znakomicie nadający się dla celów 
budowlanych. W wewnętrznych krawędziach poszczególnych elementów kamiennych 
drążono kanaliki odprowadzające wody opadowe z lica ścian świątyni. 

Ryc. 176, 177, 178, 179, 180. Fragmenty kamiennych ścian świątyni Angkor Wat. Od lewej: detale kolumnady; 
zespolenie kolumnady z dolną częścią wieży; kolor i faktura bloczków kamiennych o właściwościach cegły, 

łączonych bez zaprawy; konstrukcja wieży. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 

Szkielet konstrukcyjny, kontynuujący tradycje i formy lokalnego budownictwa 
drewnianego, zyskał bogatą dekorację architektoniczną w postaci drobiazgowo obrobionych 
gzymsów, wsporników, ornamentów i płaskorzeźb figuralnych. Eksponowane są one zarówno 
w elewacjach zewnętrznych jak i w ścianach dziedzińców i pomieszczeń wewnętrznych. Wieże 
zwieńczono od wewnątrz pozornymi sklepieniami - kopułami, a w niektórych korytarzach 
występują ostrołukowe sklepienia z bloczków kamiennych nadwieszanych ”schodkowo”, 
utrzymujących się bez użycia zaprawy.  

Z artystycznego punktu widzenia na szczególną uwagę zasługuje staranne ozdobienie 
ścian zewnętrznych licznymi płaskorzeźbami o tematyce narracyjnej, które stanowią dziś 
wartościowe świadectwo epoki. Zapisano w nich realia uzbrojenia, obyczaju wojskowego i 
życia codziennego, a także wprowadzono wiele wizerunków bóstw. Odnalezione na 
elewacjach ślady świadczą, że płaskorzeźby te, przynajmniej częściowo pokryte były cienką 
warstwą złota, powodując, że obiekt ten z oddali jawił się oczom pielgrzymów jako lśniąca 
nadzwyczajnym blaskiem „siedziba bogów”. Reliefy, pod względem walorów artystycznych 
oceniane są wysoko. Choć rzeźbione płytko, odznaczają się mocnym światłocieniem i 
uzyskiwaniem efektu nieomal perspektywicznej głębi. W znacznej części wykonane zostały w 
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piaskowcach i skalach wulkanicznych nakładanych w formie cienkich płytek na lico ścian 
świątyni. 

Ryc. 181, 182, 183, 184. Detale świątyni Angkor Wat. Z lewej: fragment korytarza ze sklepieniem ostrołukowym. 
Na zdjęciach kolejnych: fragmenty płaskorzeźb. Fotografie skopiowane z INTERNETU 

 
W opisywanym kompleksie w ciągu XX wieku prowadzone były pracy konserwatorskie, 

których celem było przeciwdziałanie pojawiającym się procesom kruszenia kamiennej 
konstrukcji. Niestety popełniono elementarne błędy, które drastycznie pogorszyły stan 
budowli. Uznano mianowicie, że dla wzmocnienia obiektu należy styki bloków kamiennych  
wypełnić zaprawą cementową. W wyniku tak poprowadzonych prac zlikwidowane zostały 
wspominane już kanaliki odprowadzające wody opadowe, co paradoksalnie doprowadziło do 
pogłębiania destabilizacji konstrukcji. Pilną koniecznością stało się więc przywrócenie systemu 
finezyjnych odwodnień.  Wobec kolosalnych rozmiarów budowli i ogromnej ilości bloczków 
kamiennych wypełniających ściany konstrukcyjne stało się to zadaniem technicznie 
karkołomnym, czasochłonnym i niezwykle kosztowym.  

Przytoczony tu przykład dobitnie wskazuje na konieczność poprzedzania prac 
konserwatorskich dogłębnymi studiami historycznymi ze szczególnym uwzględnieniem 
rozpoznania technik budowlanych epoki i regionu. Równocześnie jednak należy podkreślić, że 
zwłaszcza w etapie wstępnych zabezpieczeń wskazane jest stosowanie po prostu zasady 
„zdrowego rozsądku”. W omawianym obiekcie dla ustabilizowania konstrukcji prawdopodobnie 
wystarczyłoby dodanie nieinwazyjnych zewnętrznych przypór (wzorem już istniejącym), czy 
wprowadzenie kotw żelaznych, mało widocznych w miejscach ich umieszczenia, a skutecznie 
przeciwdziałających pękaniu ścian. 

 
INNE ŚWIĄTYNIE KHMERSKIE w ANGKOR i w REGIONIE 

 
W okresie potęgi politycznej Imperium Khmerów powstały zapewne setki podobnych 

świątyń, wszystkie wznoszone w sposób porównywalny do kompleksu Angor Wat. Niektóre z 
nich, zwłaszcza zlokalizowane w obszarze dawnej stolicy mocarstwa, choć częściowo 
uszkodzone, to jednak zachowane są do dzisiaj. Ich byt jest jednak zagrożony, nade wszystko 
postępującą naturalną sukcesją roślinności pochłaniającej wręcz te budowle. Fragmenty 
świątyń znajdujące się w „żelaznym uścisku” korzeni potężnych drzew dziś stanowią 
nadzwyczaj malownicze scenerie, lecz bez zdecydowanej ingerencji specjalistów destrukcja 
będzie postępować dalej, aż do całkowitego zniszczenia przez siły przyrody tych wyjątkowych 
dzieł człowieka. 

Ryc. 185, 186, 187, 188. Świątynie khmerskie z rejonu miasta Angkor. Z lewej: sylweta świątyni Bayon;  na 
zdjęciach następnych: fragmenty świątyni Ta Prohm pochłanianej przez korzenienie drzew spontanicznie 

rozrastającej się dżungli. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 



 

425 
 

Warto zwrócić uwagę, że w świątyni Bayon zachowały się wielko wymiarowe 
dekoracje rzeźbiarskie, tworzące lico zewnętrzne ścian konstrukcyjnych. Całością narracyjną 
lub portretową obejmowano płaszczyznę utworzoną z wielu bloków kamiennych. Tak więc w 
reliefie wyraźnie widoczne są liczne poziome i pionowe krawędzie elementów budowlanych, 
tworząc specyficzną jakość estetyczną. Delikatność linii materiału budowlanego powoduje, że 
nie wprowadzają one zakłócenia w całościowym, wizualnym odbiorze płaskorzeźb. Dekoracje 
tego typu zastosowano również w świątyni Angkor Wat.   

Ryc. 189, 190, 191, 192. Wielko wymiarowe płaskorzeźby świątyni Bayon. Na ryc. 191 podkreślono białymi 
liniami krawędzie bloków kamiennych. Fotografie skopiowane z INTERNETU (ryc. 191, 192, fot. Małgorzata 

Strzelec) 

Ryc. 193, 194, 195. Architektoniczne i rzeźbiarskie relikty zaginionego miasta Angkor Thom (Kambodża). 
Od lewej: sylweta świątyni Bayon w kontekście krajobrazowym; fragment struktury budowlanej świątyni Bayon; 

grupa rzeźbiarska na „Drodze Olbrzymów”. Fotografie skopiowane z INTERNETU 
 
Obecnie stale trwają prace nad odsłanianiem z gęstej roślinności lokalnej dżungli 

kolejnych reliktów struktury budowlanej obszaru miasta Angkor, nazywanego Angkor Thom, a 
uznawanego za główne (stołeczne) centrum polityczne Imperium Khmerów w końcowej fazie 
jego istnienia tj. w XII i XIII wieku. Wiele świadectw architektonicznych i rzeźbiarskich dobitnie 
wskazuje, że w tej azjatyckiej cywilizacji rozkwitały koncepcje i realizacje świadomie 
komponowanych sakralnych krajobrazów kulturowo-przyrodniczych, którym nadawano 
rangę dzieła sztuki. Szczególnie sugestywną sytuację pejzażową tworzy „Droga Olbrzymów” 
prowadząca do „Bramy Zmarłych”, którą w sensie koncepcji tworzenia scenografii 
krajobrazowej można porównywać z egipskimi alejami sfinksów. 

Ryc. 196, 197, 198, 199. Scenografie krajobrazowe w obszarze miasta Angkor Thom. Od lewej: zbliżenie na 
posągi „Drogi Olbrzymów”; fragment „Drogi Olbrzymów”; kompleks świątynny, osiowo powiązany z odległym 

krajobrazem; posąg kamienny w kontekście kanału wodnego. Fotografie skopiowane z INTERNETU (ryc. 199, 
fot. Andrzej Chądzyński) 
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 Śladami św. Franciszka z Asyżu w poszukiwaniu kompozycyjno-krajobrazowych 
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Markiem Siewniakiem); 

 Kalwaria w Werkach pod Wilnem na tle kalwarii polskich i europejskich, Kraków 1998, 
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 Kalwaria na Górze Św. Anny…, Wrocław 2006, Franciszkańskie Wydawnictwo Św. 
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 Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin w Pilicy-Biskupicach…, Kraków 
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