
                                                                                                       
Sztuka gotycka 
Pierwsze dzieła w nowym stylu powstały we Francji tuŜ przed połową XII w. Pozostałe obszary długo 
jeszcze pozostawały wierne sztuce romańskiej. Nazwa pochodzi od germańskiego plemienia Gotów.  
Okresy rozwoju sztuki: -klasyczny-złoty wiek - XIII w -szczytowy rozkwit   
                                        gotyk  płomienisty- XV w -faza schyłkowa 
         Zasięg terytorialny: Tereny Europy zachodniej i środkowej, (gotyk nie przyjmuje się we 
Włoszech.) 
        Sztuka: Najznamienitsze dzieła to nadal sztuka tworzona przede wszystkim na potrzeby 
kościoła i wiary chrześcijańskiej. Wraz jednak ze wzrostem znaczenia dworów królewskich      
i ksiąŜęcych, a takŜe rozwoju wielkich miast, (tworzy się warstwa mieszczaństwa) coraz 
większa rolę odgrywa równieŜ ich mecenat. Powstawały pierwsze uniwersytety, zaś kultura 
nabierała charakteru masowego.  
 
        Architektura –Najsłynniejsze: świątynie– katedry,(Remis, Kolonia, Chartres, Notre 
Dame w ParyŜu, -strzeliste, dynamiczne budowle o mocnym, widocznym szkielecie, sięgające 
nawet 100m wys., przewaga kierunków pionowych, ekspresja, sklepienia-gwiaździste, 
palmowe, kryształowe, sieciowe, bezpieczeństwo zapewniał system filarów i Ŝeber 
odciąŜający ściany, które mogły przejrzeć wielkimi oknami zakończonymi ostrym łukiem), 
ratusze i kamienice, zamki i mury obronne z blankami i basztami. 
         W Polsce gotyckie budowle to m.in. kościół Mariacki, kościół Panny Marii w Gdańsku, 
ratusze we Wrocławiu i Toruniu, zamek nizinny w Malborku, zamki typu „orle gniazdo”           
i krakowski Barbakan oraz Brama Floriańska.  
  
         Rzeźba – figury naturalne i bardziej swobodne w postawach i gestach od romańskich, 
oprócz rzeźby kamiennej rozwija się rzeźba w drewnie, polichromowana- malowana. Typ 
„Pi ęknych Madonn”  -m. Boskiej z dzieciątkiem, o charakterystycznym „s”-owatym wygięciu 
-kontrapost gotycki. Wybitnym dziełem snycerki (rzeźba w drewnie) jest ołtarz Wita Stwosza 
w kościele Mariackim. 
 
         Malarstwo: Obok scen religijnych ukazuje człowieka w codziennym Ŝyciu, naturalnie       
i bardzo realistycznie, choć często nawet w przypadku scen biblijnych na tle gotyckiej 
architektury. Malowidła ścienne, malarstwo tablicowe, (tempera na desce) iluminatorstwo , 
sztuka wiraŜu.  
 
          Pojęcia: mecenat-opieka instytucji bądź osoby nad artystami i sztuką- Ŝebra łuki 
związane z filarami, a następnie odchylające się u góry tworząc po skrzyŜowaniu z innymi 
szkielet konstrukcji sklepienia krzyŜowo-Ŝebrowego, skarpy-przypory - zewnętrzne 
podparcie muru w kształcie zwęŜającego się ku górze filaru, w kościołach gotyckich odbierały 
cięŜar sklepienia za pomocą łuków odporowych, maswerk -koronka kamienna lub ceglana 
urozmaicająca otwór okienny, rozeta – okrągła dekoracja z maswerku w oknie nad głównym 
wejściem, wimperga -trójkątne, przejrzyste, aŜurowe dekoracje z maswerku nad portalami lub 
oknami, pinakle-strzeliste dekoracje przedłuŜające elementy szkieletu ku górze, tryptyk ołtarz 
gotycki o dwóch lub więcej skrzydłach (–penaptyk / poliptyk ) 
Artyści byli rzemieślnikami zrzeszonymi w cechach miejskich i pracowali przewaŜnie zespołowo. 
Tematyka dzieł-głównie religijna. 

   

 Sztuka romańska  
Średniowiecze zaczyna się w V wieku, pierwsze charakterystyczne dzieła tej epoki powstają znacznie 
później: w okresie romańskim (X-XIII) i gotyckim (XII-XV) 
Przybyły z północy lud Germanów (plemiona: Ostrogoci, Wizygoci, Frankowie) doprowadził do 
upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, dając początek średniowiecznej Europie. Pozostały po nich 
zabytki sztuki uŜytkowej- brosze, broń, zbroje. Przyjęcie chrztu przez władcę Franków Klodwiga (507r) 
rozpoczyna chrześcijańskie dzieje tej cz. Eur. Pierwsze typowe zabytki architektoniczne pochodzą z 
czasów Imperium Karola wielkiego. 30 lat po jego śmierci imperium zostaje podzielone na mocy 
traktatu w Verdun na trzy odrębne terytoria, z których z biegiem lat ukształtowały się państwa Europy 
Zachodniej. (Włochy, Niemcy, Francja) W nich to wzięła początek sztuka dojrzałego średniowiecza 
zwana romańską, panująca około 300lat.Nazwa pochodzi za łacińskiej nazwy Rzymu –Roma i oznacza 
sztukę, której reguły podległe są rzymskiej władzy kościelnej.        
Ustrój –feudalny 
           Okresy rozwoju sztuki:     Sztuka przedromańska (VIII- X w)   I  - czasy Karola 
Wielk. –zabytki: księgi religijne tzw. kodeksy, ewangeliarze bogato zdobione iluminacjami  
i pierwsze typowe dla stylu dzieła architektoniczne    .  II-okres pokaroliński -ok. 1000r.- 
panowanie Ottonów w Niemczech-rozwój budownictwa ,handlu i rzemiosła.                                   
Sztuka romańska -(X-XIII w) narodziła się we Francji i stamtąd promieniowała na całą 
chrześcijańską Europę. 
                     Architektura – funkcja obronna i sakralna, świątynie– kościoły, char. masywna 
bryła składająca się z geometrycznych brył: prostopadłościanów, ostrosłupów, 
graniastosłupów, stoŜków, walców i półwalców. Bazyliki podobne do wczesno-
chrześcijańskich,2,3i5-nawowe,(klasztor i kościół w Cluny) kaplice centralne, (kaplica 
pałacowa Karola Wielk. w Akwizgranie-dzisiejsze Achen.), dzwonnice ( krzywa wieŜa w 
Pizie) 
-Na ziemiach polskich- świątynie początkowo drewniane, pogańskie (gontyny- nie 
zachowały się), po przyjęciu chrześcijaństwa w 966r. powstają budowle kamienne m.in. tzw. 
rotundy budowle centralne na planie koła.(rotunda św. Mikołaja w Cieszynie),kościoły 
(wieś Tum pod Łęczycą), zamki. 
                    Rzeźba – Ściśle związana z architekturą sakralną, rzeźbiono głównie  w drewnie 
i w kamieniu (na kapitelach kolumn, tympanonach portali, zwykle sceny ze ST. i N. 
Testamentu, w Polsce- kolumny z Kołbacza i Kościoła św. Trójcy w Strzelnie- 
płaskorzeźby). Ludwisarstwo-sztuka odlewnictwa w brązie (Drzwi Gnieźnieńskie, w 18 
kwaterach ukazują Ŝycie i śmierć św. Wojciecha.) 
                   Malarstwo:   głównie malowidła ścienne oraz na pergaminowych kartach 
kodeksów. Środki wyrazu-płaska plama silnie nasyconej barwy i ciemny kontur. 
                    Pojęcia: transept- nawa poprzeczna, prezbiterium – przedłuŜenie nawy 
głównej w stronę ołtarza, portal- ozdobne obramowanie drzwi wejściowych,  emalia-  masa 
słuŜąca do zdobienia wyrobów metalowych, fresk- malowidło wykonywane na mokrym 
jeszcze tynku, apsyda –półkoliste zakończenie prezbiterium, inicjał -pierwsza ozdobna litera 
tekstu. 
 
W przedstawieniach nie starano się oddać wiernego podobieństwa, unikano cech charakterystycznych, 
postacie były ubrane w długie szaty, przyjmując często sztywne pozy. Układy postaci dostosowywane 
były sztucznie do miejsca, jakie im przypadło na ścianie czy tympanonie, postać Chrystusa często jako 
najwaŜniejsza wyróŜniała się wielkością. Same zaś malowidła i płaskorzeźby w świątyniach oprócz 
funkcji dekoracyjnej miały mówić niepiśmiennym ludziom o nakazach wiary i  ewangelii kościoła- była 
to tzw. „Biblia ubogich”. 

 


