
PLASTYKA, klasa Vs, 5 i 12 czerwca 2020r. 

 
Temat lekcji: Sztuka średniowieczna. Architektura romańska i gotycka (temat dla tych, którzy lubią 
plastykę) 
 

Sztuka romańska 
Świątynie romańskie budowano z prostych form na planie kwadratu, prostokąta, niekiedy koła (rotundy). 
Najbardziej okazałe wznoszono na planie krzyża. Kościoły oglądane z zewnątrz sprawiają wrażenie, jakby 
zestawiono je z wielkich brył geometrycznych. Prostopadłościanowi głównej nawy mógł towarzyszyć walec 
okrągłej wieży lub dwa smukłe i wysokie prostopadłościany wież kwadratowych. 
Miejsce usytuowania ołtarza podkreślała półkolista absyda, wyglądająca jak potężny półwalec, nakryty 
połową stożka. Świątynię wieńczył graniastosłup spadzistego dachu. 
Skromne romańskie kościoły ozdabiano dekoracją rzeźbiarską. W portalu, czyli obramowaniu wejścia 
wiodącego do świątyni, ustawiano po bokach smukłe kolumienki. W znajdującym się w górnej części 
portalu półkolistym tympanonie umieszczano czasem płaskorzeźbę ukazującą fundatora, postaci świętych 
lub Chrystusa. 
Ponieważ kamienne, romańskie ściany były nadzwyczaj grube i masywne, okna i otwory wejściowe musiały 
być małe i bardzo wąskie. Chcąc wzmocnić okno, rozdzielano je kolumienką. Powstałe w ten sposób 
podwójne okna nazywamy biforiami. 
Świątynia romańska - ze względu na swój wyjątkowy charakter - mogła pełnić, oprócz funkcji religijnych, 
także funkcje obronne. W razie wrogiego napadu ludność znajdowała schronienie w murach swego 
kościoła. 
 
Styl gotycki 
Termin architektura gotycka odnosi się do stylu w architekturze europejskiej okresu późnego 
średniowiecza, od około połowy XII do początku XVI wieku. Za wzorcowy przykład budynku gotyckiego 
uważa się katedrę, choć w rzeczywistości był to również okres rozwoju architektury świeckiej 
(mieszczańskiej i rezydencjonalnej). 
Architektura gotycka w zamierzeniu jej twórców miała w doskonały sposób odzwierciedlać boską naturę 
i wielbić Boga. Strzelista i ogromna bryła kościoła stała się symbolem czasów, w których religijność łączyła 
w sobie wyprawy krzyżowe i pragnienie wzniesienia się ku Bogu. W bryle dominują kierunki pionowe. 
Ich powtarzalność w bliskim sąsiedztwie, rozczłonkowanie bryły, delikatna dekoracja tworzą budowle 
ekspresyjne i lekkie. Barwne światło przenikające do wnętrza przez wysokie witraże stwarza wrażenie 
uduchowienia, a powtarzające się we wnętrzu wertykalne linie i znaczna odległość do sklepienia kieruje 
wzrok ku górze. 
 
Cechy charakterystyczne architektury romańskiej: 

 grube mury, 

 sklepienie kolebkowe (o kształcie walca, ciężkie, masywne) lub krzyżowe (dwie skrzyżowane kolebki 
tworzące krzyż), 

 prostota form, 

 mało zdobień, w kościołach jedynie rzeźby bądź płaskorzeźby, 

 budowle z zasady są obronne, 

 okna małe, wąskie jak strzelnice, położone wysoko, zakończone półkolistym łukiem, 

 jedna lub trzy nawy, z których środkowa jest największa, 

 mroczne wnętrza, 

 ołtarz zorientowany na wschód (w stronę grobu Chrystusa). 
  
Cechy sztuki gotyckiej były następujące: 

 podstawa budowli była wzniesiona na planie krzyża, 

 system halowy i bazylikowy, 



 strzelistość (podyktowana chęcią wznoszenia się do Boga) i smukłość budowli, 

 system konstrukcji budowli – szkieletowy, oparty na przyporach, 

 zastosowanie filarów i żeber wewnątrz budowli, 

 cegła podstawowym materiałem budowlanym, 

 wewnątrz budowli sklepienia krzyżowo – żebrowe, wachlarzowe, siateczkowe, gwieździste, 
kryształowe lub palmowe, 

 okna, portale i inne elementy zakończone ostrymi łukami (łuk łamany), 

 wysokie, smukłe okna zdobione witrażami, 

 rozwój architektury świeckiej np.: ratusze, sukiennice, kamienice, mury miejskie, baszty, zamki, 
młyny, spichrze, uniwersytety, barbakany (budowle na planie koła ze strzelnicami, służyły 
do obrony). 

 
Zadanie: 
Znajdź w internecie fotografie przedstawiające zabytki w stylu romańskim i gotyckim. Przyślij mi po jednym 
przykładzie danego stylu architektonicznego. 
A może sfotografujesz zabytki Podklasztorza? Określ, jaki styl reprezentują. 


