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Wprowadzenie

Epoka średniowiecza obejmuje szerokie ramy czasowe, blisko tysiąc lat między 

V a XV wiekiem. Za jej początek uznaje się upadek Zachodniego Cesarstwa 

Rzymskiego w 476 r., a za koniec – datę roczną wynalezienia druku przez Gu-

tenberga (1450), upadku Cesarstwa Bizantyńskiego (1453) lub odkrycia Ame-

ryki (1492). 

Okres ten, pozornie spójny światopoglądowo, okazuje się niezwykle zróż-

nicowany pod względem kulturowym. Mimo że dominowała religia chrześci-

jańska, dochodziło w niej do schizm i podziałów na odłamy, powstawało wiele 

szkół teologicznych, mnożyły się interpretacje uznawane za heretyckie. Wielka 

wędrówka ludów, liczne wojny i krucjaty skutkowały mieszaniem się różno-

rodnych tradycji religijnych i artystycznych. W Konstantynopolu, a następnie 

Cesarstwie Wschodnim rozwijała się sztuka bizantyńska, w Egipcie – koptyjska. 

Plemiona barbarzyńskie nawrócone na chrześcijaństwo łączyły w sztuce wpływy 

pogańskie, antyczne z motywami biblijnymi, tworząc regionalne odmiany sty-

lów, nazywane zbiorczo sztuką przedromańską. Najbardziej charakterystyczne 

style przedromańskie stworzyli Longobardowie w Italii, Wizygoci w Hiszpanii, 

Frankowie w Akwitanii, Celtowie w Irlandii. W VII w., po śmierci Mahometa, 

Wielki Kalifat Islamski opanował tereny Azji Mniejszej i Egiptu, a na początku 

VIII w. w podbitej Hiszpanii berberyjscy muzułmanie założyli Emirat Kordoby. 

Charakterystyczne style wykształcił renesans karoliński z centrum w Akwizgra-

nie oraz korzystająca z jego dorobku sztuka cesarstwa Ottonów, rozwijająca 

się od X w. na terenach Saksonii, a następnie w Europie Środkowej i podbitej 

Italii. Z połączenia północnych wpływów sztuki ottońskiej i rzymskiej tradycji 

antycznej wykształcił się w wiekach XI i XII styl romański – pierwszy uniwer-

salny styl architektoniczny obejmujący całą chrześcijańską Europę. W sztuce 

gotyckiej, rozwijającej się od XII do XIV w., będą wyraźniej widoczne cechy 

charakterystyczne dla poszczególnych regionów lub krajów.

Siłami napędowymi rozwoju sztuki i architektury średniowiecznej były 

klasz tory oraz pielgrzymki. Wielkie centra pątnicze powstawały w miej scach 

związanych z życiem i działalnością Chrystusa i jego uczniów. Rzesze wiernych 

przyciągały również miejsca pochówku i przechowywania reli kwii świętych, któ-

rym przypisywano cudowną moc. Kościoły pielgrzymkowe, których kubatura 

Średniowiecze

--------------
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znacznie przewyższała potrzeby lokalnej 

społeczności, nastawione były na masowe 

wizyty pielgrzymów. Budowle te przyczy-

niły się do wykształcenia monumentalnej 

architektury sakralnej – najpierw romań-

skich bazylik, a następnie gotyckich katedr.

Poszczególne ośrodki kultu układały 

się w trasy pielgrzymkowe: do najbardziej 

uczęszczanych należały Rzym z grobami 

świętych Piotra i Pawła oraz Santiago de 

Compostela w Hiszpanii, wedle legendy 

powstałe nad cudownie odnalezionym gro-

bem apostoła Jakuba Większego. Istniejący 

od ponad tysiąca lat szlak pielgrzymkowy 
zwany Drogą św. Jakuba łączy wszystkie 

niemal państwa europejskie i oznaczony 

jest znakiem muszli. Po wizycie w Santiago 

de Compostela średniowieczni pielgrzy-

mi udawali się bowiem nad brzeg Oceanu 

Atlantyckiego, skąd zabierali na pamiątkę 

charakterystyczne muszle małży prze-

grzebków. W ikonografii pojawiają się one 

często jako symbol pątników, atrybut św. 

Jakuba, a nawet znak rozpoznawczy zba-

wionych w scenach Sądu Ostatecznego. Po 

zdobyciu Jerozolimy (1099) celem piel-

grzymek stały się również miejsce narodze-

nia i grób Chrystusa. Pielgrzymki kształ-

towały społeczeństwo europejskie, gdyż sprzyjały wymianie idei i towarów, 

a także stymulowały obrót usług i pieniądza.

Rządy polityczne w średniowieczu oparte były na ustroju feudalnym, stano-

wym i wyraźnie zhierarchizowanym. Władzę duchową sprawowało papiestwo 

i ponadnarodowa hierarchia kościelna. Język łaciński był uniwersalnym języ-

kiem teologii, liturgii i nauki. Wpływ na interpretację Pisma i wykładnię dok-

tryny wiary miały wielkie zakony: cystersi, benedyktyni, franciszkanie i domi-

nikanie. Ośrodkami naukowymi były klasztory i opactwa, przykładowo Cluny 


Muszla – znak 

pielgrzymkowej 
Drogi 

św. Jakuba

Wprowadzenie

-
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czy Chartres, lub świeckie uniwersytety: Bolonia, Parma, Padwa, Oksford, Ne-

apol, Paryż. Teorie naukowe miały najczęściej charakter komentarzy do Pisma 

Świętego i prac uznanych autorów starożytnych, na przykład Platona, Arysto-

telesa i Plotyna. Scholastyczne summy stanowiły systematyczne, kompletne ze-

stawienia zagadnień teologicznych oraz poszukiwały racjonalnych uzasadnień 

objawionych treści Biblii według zasady fides quaerens intellectum, czyli wiary 

poszukującej rozumienia. Nauka była kosmopolityczna, rozwijała się w sposób 

ciągły i stosunkowo wolny.


Chrystus 
Pantokrator, 
mozaika 
w katedrze 
w Cefalù, 
Sycylia

Wprowadzenie

_____________ _J_ 
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Duchowość średniowiecza różniła się od wspólnot pierwszych chrześci-

jan, głoszących dobrą nowinę i oczekujących nadejścia królestwa niebieskiego 

jeszcze za ich życia. W wiekach średnich Kościół stał się rozbudowaną, ściśle 

zhierarchizowaną instytucją, nierzadko dyktującą politykę europejską. Rząd 

dusz sprawowano często budząc strach przed potępieniem i mękami piekiel-

nymi, stąd w sztuce sakralnej licznie pojawiały się wyobrażenia Sądu Osta-

tecznego oraz scen i figur z Apokalipsy. Wczesnochrześcijańskie wizerunki 

Jezusa jako Dobrego Pasterza zastąpiły wyobrażenia Chrystusa Pantokratora 

(wszechmo gącego) i Maiestas Domini (tronującego w chwale), przedstawiają-

ce Jego boską naturę. W bazylikach romańskich, wzorowanych na rzymskich 

gmachach sądów, monumentalne przedstawienia Chrystusa umieszczano naj-

częściej na sklepieniu apsydy, żeby podkreślić jego wszechwładzę nad światem 

i wszechwiedzę na Sądzie Ostatecznym oraz mocno oddziałać na emocje wier-

nych. Przykładami mogą być mozaiki z katedr w Monreale i Cefalù na Sycylii. 

Reliefy Sądu Ostatecznego zdobiły często portale romańskich katedr, do bar-

dziej znanych należy tympanon portalu katedry św. Łazarza w Autun dłuta 

Gislebertusa.

Estetykę średniowiecza ukształtowały nie tyle historia czy teoria sztuki, 

co raczej teologia i etyka. Średniowieczna wrażliwość estetyczna wytworzyła 

koncepcję piękna duchowego, moralnego – było ono trwałą własnością bytu, 

niezwiązaną z indywidualnym, zmysłowym uczuciem podziwu. Pulchrum 

uznawano za jedno z imion Boga, jego atrybut (ponieważ jest porządkującą 

przyczyną stworzenia) albo transcendentalium, czyli sposób istnienia bytu. Było 

to metafizyczne, nie artystyczne ujęcie piękna i, ze względu na swoje teologicz-

ne podstawy, obiekty wistyczne i uniwersalistyczne, czyli niepodlegające subiek-

tywnym sądom smaku.

Mimo że ojcowie Kościoła i teologowie głosili zasadę pankalii, czyli wszech-

piękna, w myśl której byli skłonni dostrzegać zamysł Boży we wszelkich prze-

jawach stworzenia, świat Średniowiecza nie epatował urodą, obfitował raczej 

w szpetotę i okrucieństwo: jego codzienne doświadczenie to wojny, kary cielesne 

i tortury. Głód był jedną z najczęstszych przyczyn śmierci i powodował rozlicz-

ne choroby, m.in zwyrodnienia kości i stawów, zmiany skórne, szkorbut. Wyraź-

ną opozycję między pięknem zewnętrznym i wewnętrznym budowano, biorąc 

za przykład męczenników: sceny kaźni i okaleczonych ciał przeciwstawiano nie-

złomności w wierze, moralnej czystości i hartowi ducha. Cierpięt ników przed-

stawiano ze spokojnym wyrazem twarzy i z umiarkowaną gesty kulacją, żeby 

Wprowadzenie

-~------------
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stawiać ich za wzór wiernym i zachę-

cać do podobnego poświęcenia.

Do piękna zmysłowego podcho-

dzono ambiwalentnie i oceniano je 

znacznie niżej od nadprzyrodzonego 

czy moralnego, ponieważ było prze-

mijalne, błahe, a nawet prowa dziło 

do grzechu. W sztuce średniowiecza 

można dostrzec wrażliwość na piękno 

– przejawia się ona w zamiłowaniu do 

przepychu, bogatych szat, czystych, 

głębokich kolorów. Umberto Eco, me-

diewista i filozof, zauważył, że w ma-

larstwie i zdobnictwie średniowiecz-

nym biel jest czysta niczym śnieg, 

błękit koloru nieba, zieleń – świeżej 

trawy, a czerwień – krwi. Kolory nie 

są mieszane, brakuje światłocienia. 

W sztuce sakralnej często stosowano 

złocenia tła i nimbów oraz inkrusta-

cje drogimi kamieniami. W pięknie 

zmysłowym artyści starali się zawrzeć alegorię piękna duchowego lub połączyć 

artyzm z użytecznością, przykładowo w bogato zdobionych psałterzach, reli-

kwiarzach, naczyniach liturgicznych.

W Kościele zachodnim nie rozwinął się ikonoklazm, jednak obecność 

przedstawień artystycznych w świątyniach oraz zbytkowność sztuki również 

budziły dyskusję. Najczęściej problem nie dotyczył piękna dzieł sztuki, ale ich 

wpływu na pobożność wiernych, innymi słowy nie była kwestionowana war-

tość estetyczna dzieł sztuki, ale odciąganie uwagi wiernych od modlitwy oraz 

wykorzystywanie wizerunków religijnych do celów pozakultowych lub osiąga-

nia zysków. Sztuka obrazowa w kościołach pełniła funkcję podobną jak Biblia 
pauperum – przybliżała treść Ewangelii niepiśmiennym wiernym. W okresie po-

wszechnego analfabetyzmu, kiedy liturgię odprawiano po łacinie i brakowało 

tłumaczeń Biblii na języki narodowe, uniwersalny język sztuki był jedynym 

zrozumiałym przekazem, chroniącym wyznawców przed surowo karanymi od-

stępstwami od doktryny. 


Miniatura 
z Commentarius 
in Apocalipsim 
Beato z Liébany

Wprowadzenie

-



Sztuka bizantyńska 
i koptyjska




Hagia Sophia, mozaika Chrystus 
Pantokrator z cesarzem 
Konstantynem IX Monomachem 
i cesarzową Zoe

Sztuka koptyjska i bizantyńska nie pokrywają się 

okresami trwania ze sztuką wczesnochrześcijań-

ską, przedromańską ani romańską. Ich wyróżnikami 

są raczej obszar występowania i rozpoznawalny styl, 

niż ramy czasowe. Sztuka koptyjska rozwijała się 

wśród egipskich chrześcijan z ośrodkiem w Aleksan-

drii, natomiast bizantyńska związana była z obsza-

rem Cesarstwa Wschodniego ze stolicą w Konstanty-

nopolu. W treści obu przeważała tematyka religijna, 

formą nawiązywały natomiast odpowiednio do sta-

rożytnej tradycji egipskiej i greckiej. Często łączyły 

motywy pogańskie z chrześcijaństwem, przykładowo 

przez nawiązanie do symboli staroegipskich albo za-

stosowanie spoliów. Każda z nich wykształciła cha-

rakterystyczne typy przedstawień ikonograficznych 

oraz techniki artystyczne, w obu dominowała archi-

tektura i malarstwo: w koptyjskiej freski, w bizantyj-

skiej – mozaiki i ikony.
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Bizancjum było starożytnym trackim miastem założonym około 660 r. p.n.e. 

nad Propontydą, czyli dzisiejszym morzem Marmara (tur.), oraz oddzielającą 

Europę od Azji cieśniną Bosfor z zatoką Złotego Rogu. Od II w. p.n.e. pozosta-

wało w związku z republiką Rzymu, a w 73 r. n.e. stało się kolonią Cesarstwa. 

Zniszczone w 195 r. przez Septymiusza Sewera, zostało odbudowane przez 

jego syna Antoniusza, zwanego Karakallą, i nazwane na jego cześć – Augusta 

Antonina. Cesarz Konstantyn I Wielki dokonał gruntownej przebudowy miasta 

i obwołał je stolicą cesarstwa w 330 r. n.e. pod nazwą Nova Roma. Od czasów 

panowania Teodozjusza II w V w. upowszechniła się nazwa Konstantynopolis, 

czyli miasto Konstantyna.

Sztuką bizantyńską (bizantyjską) określa się sztukę chrześcijańską Cesar-

stwa Bizantyńskiego (Wschodniorzymskiego) w okresie od przeniesienia stolicy 

lub podziału cesarstwa (395) do zdobycia przez Turków osmańskich w 1453 r.

Upadek Cesarstwa zachodniego w 476 r. sprawił, że sztuka bizantyńska sta-

ła się tożsama ze sztuką cesarstwa – pod jej wpływem znalazły się Grecja, Bał-

kany, Sycylia i część Półwyspu Apenińskiego, a następnie Ruś i Bliski Wschód. 

W swojej formie łączyła tradycję grecką, rzymską oraz wpływy hellenistyczne, 

a w przedstawianych treściach – wątki religijne i ideologię władzy. Typowym 

zabiegiem było umieszczanie wizerunków cesarzy w kościołach w symbolicznej 

interakcji z postaciami Chrystusa i świętych.

W sztuce bizantyńskiej wyróżnia się trzy okresy:

  wczesnobizantyński wraz z okresem ikonoklazmu, trwający do 843 r.,

  średniobizantyński, który zakończył sobór laterański w 1261 r.,

  późnobizantyński – do upadku Konstantynopola w 1453 r.

Za sztukę wczesnochrześcijańską można uznać tylko twórczość okresu 

wczesnobizantyńskiego do ikonoklazmu (726).

Sztukę bizantyńską charakteryzowała monumentalna architektura sakral-

na, często wykorzystująca plan centralny. Budowle centralne (wcześniej były to 

głównie baptysteria i martyria, czyli mauzolea lub miejsca kultu męczenników) 

zakładano na planie figur o co najmniej dwu krzyżujących się osiach symetrii: 

najczęściej na planie kwadratu, ośmioboku lub rotundy. W architekturze śred-

niobizantyńskiej rozpowszechnił się plan krzyża greckiego (równoramiennego).

Sztuka
 bizantyńska

Sztuka bizantyńska i koptyjska
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W malarstwie dominowały mozaiki ścienne i ikony pisane na deskach. 

Głównymi tematami były sceny i postacie religijne, co skłaniało do poszuki-

wania nowych rozwiązań formalnych: zamiast mimetycznego przedstawiania 

rzeczywistości zmysłowej starano się symbolicznie ukazać porządek nadprzyro-

dzony. Artyści rezygnowali z realizmu, użycia perspektywy i proporcji opartych 

na wiedzy anatomicznej na rzecz operowania światłem, częstego użycia złoceń, 

bogatych zdobień oraz wykorzystania licznych motywów nawiązujących do Bi-

blii i symboli religijnych. Złote tło mozaik i ikon oraz nimby wokół głów świę-

tych oznaczały wkroczenie w sferę transcendencji oraz obecność i łaskę Boga. 

Postacie przedstawiano z nienaturalnie szeroko otwartymi oczyma, co sugero-

wało stan ekstazy – bezpośredniego obcowania z Bogiem i możliwość wglądu 

w pozaziemski ład, widoczny jedynie oczyma duszy. Stan ten charakteryzował 

się jednocześnie oderwaniem od poznania zmysłowego i spraw doczesnych.


Hagia Sophia 
w Stambule

Sztuka bizantyńska
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Rzeźba ograniczała się najczęściej do detali architektonicznych: rzeźbio-

nych kapiteli kolumn, aediculi, stiuków, a także rzeźbionych sarkofagów. Nie-

zwykły kunszt osiągnęło rzemiosło artystyczne, w szczególności złotnictwo 

i dewocjonalia: krucyfiksy, relikwiarze, naczynia liturgiczne i kadzielnice.

Najświetniejszym przykładem architektury bizantyńskiej pozostaje Hagia 
Sophia (kościół Mądrości Bożej), ufundowany przez Konstantyna, ale w obecnym 

kształcie odbudowany za panowania Justyniana w latach 532–537. Przez wieki 

była to największa świątynia chrześcijańskiego świata, pełniąca funkcje katedry 

patriarchy Konstantynopola i miejsca koronacji cesarzy. Zbudowano ją na pla-

nie czworoboku i podzielono kolumnadami na trzy nawy. Jednolitą nawę głów-

ną przykryto imponującej wielkości kopułą, o średnicy przekraczającej 30 m 

i wysokości 55,6 m (od poziomu posadzki). Przejścia między planem kwadratu 

nawy a kolistym kształtem bębna i kopuły dokonano za pomocą pendentywów 

– narożnych elementów o kształcie trójkątów sferycznych, charakterystycznych 

dla architektury bizantyńskiej. W bębnie kopuły umieszczono liczne okna, 

dzięki czemu nie tylko doświetlono wnętrze, ale także uzyskano optyczny efekt 
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lekkości konstrukcji. Nawy boczne, kryte pół-

kopułami, zostały podzielone podporami na 

kondygnacje i eksedry. Dzięki zastosowanym 

rozwiązaniom kościół stanowi połączenie pla-

nu podłużnego oraz centralnego w dominują-

cej nawie głównej.

Grę światła, wpadającego przez liczne okna, 

uzupełniają barwne, umieszczone na złotym tle 

mozaiki, pokrywające wewnętrzną powierzch-

nię kopuł, półkopuły boczne i ściany świą-

tyni. Pochodzą one z różnych lat: najstarsze, 

z czasów Justyniana, zachowane w narteksie 

i pod łukami arkad, mają formę roślinnego lub 

geometrycznego ornamentu. Najwcześniejsze 

przedstawienia figuratywne, przykładowo tro-
nującej Matki Bożej z Dzieciątkiem w apsydzie, 

pochodzą z IX w., czyli czasów po ikonokla-

zmie. Najbardziej znane spośród datowanych 

na XI w. są: Chrystus Pantokrator z Konstanty-
nem IX i cesarzową Zoe, Leon IV oddający hołd 

tronującemu Chrystusowi oraz Matka Boska w otoczeniu dwóch cesarzy, fun-

datorów świątyni – Konstantyna i Justyniana. Treść mozaik nawiązuje do sta-

rożytnej tradycji wyobrażania władców w towarzystwie bogów, aby podkreślić 

majestat władzy i wpisać ją w boski porządek świata. Mozaika XIII-wieczna, 

ukazująca motyw Deesis (błaganie, prośbę), uważana jest za przykład powrotu 

do antycznego realizmu – postacie Chrystusa, Marii i Jana Chrzciciela przed-

stawiono z ogromną dbałością o szczegóły, subtelnością rysów, odchodząc od 

linearyzmu na rzecz miękkiego konturu i umiejętnie stosowanego światłocie-

nia. Deesis jest charakterystycznym dla sztuki bizantyńskiej wyobrażeniem iko-

nograficznym Chrystusa jako Władcy i Sędziego, do którego ludzkość zanosi 

modły za pośrednictwem przedstawionych po jego bokach orędowników. 

Największe zmiany w wystroju świątyni wprowadzono po zdobyciu Kon-

stantynopola przez Turków w 1453 r. i przekształceniu jej w meczet: dobudo-

wano minarety, mozaiki przykryto tynkami lub usunięto, a na ścianach umiesz-

czono medaliony z imionami Allaha, proroka Mahometa i kalifów. Na polecenie 

Mustafy Kemala Atatürka w 1934 r. Hagia Sophia, budowla, która blisko tysiąc 
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lat służyła chrześcijanom i prawie 500 muzułmanom, została przekształcona 

w muzeum – odsłonięto figuratywne mozaiki chrześcijańskie, zachowując jed-

nocześnie dodane później motywy sztuki islamu.

Hagia Sophia to jeden z wcześniejszych przykładów zastosowania spoliów, 

czyli elementów architektonicznych przeniesionych lub zrabowanych z innych, 

wcześniejszych budowli (najczęściej starożytnych, pogańskich lub pochodzą-

cych z podbitych krajów). Typowe spolia to kolumny, stiuki, detale i rzeźby 

architektoniczne, np. kwadrygi, a nawet płyty z inskrypcjami używane do ukła-

dania posadzek. Wykorzystanie łupów wojennych miało na celu ukazanie po-

tęgi militarnej i dominacji kulturowej zwycięzców. W kościele Mądrości Bożej 

ustawiono m.in. porfirowe kolumny z gimnazjonu w Efezie.

Niezwykle efektownym wnętrzem, zawdzięczającym swój wygląd przede 

wszystkim licznemu zastosowaniu spoliów, jest Cysterna Bazyliki, zwana też 

Yerebatan Sarayi (dosł. zatopionym pałacem), wybudowana w VI w. przez Ju-

styniana. Podziemna hala o wymiarach 143x65 m służyła jako zbiornik na wodę 

o znaczeniu strategicznym – na wypadek odcięcia lub zatrucia innych źródeł 

wody pitnej dla miasta. Do jej budowy wykorzystano konstrukcję hipostylową: 

sklepienie podtrzymuje 336 kolumn o wysokości 9 m, ustawionych w 12 rzę-

dach. Kolumny przeniesiono z różnych budowli, dlatego wykonane są z niejed-

norodnego rodzaju marmuru i reprezentują różne porządki i style: większość 

stanowią doryckie, trzecią część – korynckie. Najsłynniejsze są dwa kapitele 

z rzeźbionymi głowami Meduzy, ponoć z uwagi na swój przerażający wygląd 

odwrócone i umieszczone na końcu pomieszczenia. W Konstantynopolu znaj-

dowało się wiele podziemnych zbiorników, spośród dobrze zachowanych i udo-

stępnionych zwiedzającym są cysterny Filoksenosa i Teodozjusza.

Wczesnobizantyńskimi świątyniami wzniesionymi przez cesarza Justyniana 

w VI w. w Konstantynopolu są Hagia Eirene i kościół św. Sergiusza i Bakchusa. 

Hagia Eirene (kościół Pokoju Bożego) to bazylika kopułowa – z jej bogatej de-

koracji mozaikowej zachował się jedynie krzyż w apsydzie. Kościół św. Sergiusza 

i Bakchusa, z uwagi na podobieństwa architektoniczne zwany Małą Hagią So-

phią, został wybudowany na planie centralnym – oktagonie wpisanym w kwadrat 

– i przykryty kopułą. Z pierwotnego wystroju ostał się tylko fryz z inskrypcją 

chwalącą świętych patronów i fundatorów kościoła. Mozaiki nie przetrwały okre-

sów ikonoklazmu i dekonsekracji – budynek jest obecnie czynnym meczetem. 

Monumentalnym kompleksem architektury bizantyńskiej było, zachowa-

ne do czasów współczesnych w ruinach, sanktuarium św. Szymona Słupnika 

Sztuka bizantyńska i koptyjska



17www.falakultury.pl 

w Kalat Siman, niedaleko Aleppo w północnej Syrii. Powstało ono w V w., 

ufundowane przez cesarza Zenona, wokół niezachowanej 18-metrowej kolum-

ny z platformą, na której Symeon Stylita Starszy, zwany Szymonem Słupni-

kiem (ok. 390–459), spędził 40 lat życia. Sanktuarium składało się z czterech 

trójnawowych bazylik połączonych dziedzińcem na planie oktagonu, w środ-

ku którego znajdowały się reszki kolumny ascety. Bazyliki układały się w plan 

krzyża greckiego. W skład imponującego projektu architektonicznego wcho-

dziły również: brama, baptysterium, droga pątnicza, zabudowania klasztorne 

i miejsca dla pielgrzymów.

W niewielkim przyklasztornym kościele Hosios David w Salonikach zachowa-

ło się jedno z najstarszych wyobrażeń ikonograficznych Jezusa jako Maiestas 
Domini (Chrystus na majestacie). Mozaika w apsydzie, pochodząca z końca 

V w., przedstawia Jezusa w boskiej chwale, otoczonego mandorlą (świetlistym 

otokiem o kształcie migdała), siedzącego na łuku tęczy, z prawą ręką wzniesio-

ną w geście błogosławieństwa, dzierżącego tekst Ewangelii w lewej ręce. Wo-

kół ukazano symbole ewangelistów nawiązujące do Apokalipsy św. Jana oraz 

starotestamentowych ksiąg proroków Izajasza i Ezechiela: człowieka (anioła) 

reprezentującego św. Mateusza, lwa św. Marka, byka św. Łukasza i orła św. Jana. 

Zwierzęta te opisują również alegorycznie powołanie Chrystusa, który urodził 

się człowiekiem, umarł niczym wół ofiarny, zwyciężył śmierć jak lew i wzniósł 

się do nieba niczym orzeł. Mozaika z Hosios David ma dużą wartość artystyczną: 
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zamiast złota dominują w niej delikatne odcienie sjeny, brązów i zieleni. Mło-

da, pozbawiona zarostu twarz Chrystusa oraz pozostałe postacie zostały uka-

zane w nawiązaniu do tradycji greckiej: w wyrazistych gestach i z umiejętnie 

stosowanym światłocieniem. Przedstawienie Maiestas Domini rozpowszechniło 

się w sztuce Zachodu, natomiast na Wschodzie po okresie ikonoklazmu prak-

tycznie zanikło z uwagi na fakt, że Apokalipsa jako jedyna księga biblijna nie 

jest publicznie czytana w cerkwi. 

W zachodniej Europie najwybitniejszymi przykładami sztuki bizantyńskiej 

są zabytki Rawenny, która w latach 402–476 pełniła funkcję stolicy Zachod-

niego Cesarstwa Rzymskiego. Do najsłynniejszych należy baptysterium Orto-

doksów wzniesione na planie ośmioboku. Podobnie jak w innych budowlach 

bizantyńskich, surowa ceglana elewacja zewnętrzna kontrastuje z niezwykle 

bogatymi zdobieniami wewnątrz. Na dekoracje baptysterium składają się 

stiuki, okładzina marmurowa i mozaiki. Sklepienie zdobią mozaiki wpisane 

w koncentryczne kręgi: w wewnętrznym ukazana została scena Chrztu Jezusa 

z Janem Chrzcicielem i zesłaniem Ducha Świętego pod postacią gołębicy. Za-

rys ciała Chrystusa prześwituje przez półprzezroczyste fale rzeki, a Jordan jest 

jednocześ nie personifikowany w postaci starca. Kolejny, środkowy krąg ukazuje 

postacie apostołów, których rysy przedstawiono w sposób indywidualny i zróż-

nicowany, ale sylwetki i gesty poddano stylizacji i wpisano w pola wyznaczane 

przez ornament. Na trzeci krąg składają się wyobrażenia portyków, ogrodów 

i tronów – są to symboliczne nawiązania do raju, obietnicy zbawienia i po-

wtórnego przyjścia Chrystusa. Na ścianach baptysterium, w łukach między 

otworami okiennymi,  znajdują się aedicule (edykuły – niewielkie nisze o archi-

tektonicznym kształcie, w starożytności spełniające funkcje przyświątynnych 

i przydomowych ołtarzy, w chrześcijaństwie – kapliczek), z płaskorzeźbionymi 

postaciami proroków Starego Testamentu.

Kolejnym przykładem sztuki bizantyńskiej na Zachodzie jest mauzoleum 

Galli Placydii, siostry cesarza Honoriusza i regentki małoletniego Walentynia-

na. Budowla z surowego, ceglanego muru, zdobiona jedynie ślepymi arkadami, 

została wzniesiona na planie krzyża greckiego. Wewnątrz znajdują się marmu-

rowe okładziny i barwne mozaiki, rozświetlane przez alabastrowe okna. Na 

sklepieniu widnieje złoty krzyż na tle rozgwieżdżonego nieba, otoczony sym-

bolami ewangelistów. Nad wejściem przedstawiono Chrystusa jako Dobrego 

Pasterza, obdarzonego jednak atrybutami boskości i władzy: w złotej tunice 

i purpurowym płaszczu, z głową otoczoną złotym nimbem i krzyżem w miejsce 
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pasterskiego kija. Nad sarkofagiem widnieje postać św. Wawrzyńca z symbolem 

jego męczeństwa – rozpalonym rusztem.

Po upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego Rawenna i część Półwyspu 

Apenińskiego pozostawały pod politycznymi i kulturowymi wpływami Kon-

stantynopola, dlatego wiele zabytków powstałych w VI–VII w. zalicza się do 

sztuki bizantyńskiej, niekiedy z wpływami tradycji zachodniej. Przykładem 

mogą być trójnawowe bazyliki, nawiązujące do wczesnych konstrukcji rzym-

skich: Sant’Apollinare in Classe i Sant’Apollinare Nuovo, poświęcone patrono-

wi miasta, św. Apolinaremu. Pierwsza bazylika, Sant’Apollinare in Classe, została 

wybudowana nad jego grobem i konsekrowana w 549 r. Apsydę zdobi nietypo-

wa mozaika, łącząca kilka elementów ikonograficznych w spójny przekaz doty-

czący lokalnej społeczności. Centrum zajmuje wpisany w koło, przedstawiony 

na tle gwiaździstego nieba, bogato zdobiony krzyż – jest to motyw crux gemma-
ta, symbolizujący wszechwładzę zmartwychwstałego Chrys tusa. Krzyż z głową 

Jezusa uobecnia go jednocześnie w scenie Przemienienia, ponieważ po bokach, 

na złotym tle wyobrażono trzy owieczki, symbolizujące trzech uczniów: Piotra, 

Jana i Jakuba, obecnych przy objawieniu. W górze ponad krzyżem widać dłoń 

wysuwającą się z obłoków – to nieczęste w sztuce bizantyńskiej, alegoryczne 

przedstawienie obecności Boga Ojca. Scena Przemienienia Pańskiego ukazuje 

Chrystusa jako osobę boską, a wiarę w Niego jako łączącą w pełni proroctwa 

i objawienia Starego Testamentu z treściami Ewangelii. Poniżej symetrycznie 

wyobrażono, na rzadko występującym zielonym tle, św. Apolinarego, pierwsze-

go biskupa i założyciela wspólnoty chrześcijańskiej w Rawennie, upozowanego 

na Dobrego Pasterza, otoczonego owieczkami. Ponad sferycznym sklepieniem 

apsydy widnieje w medalionie wizerunek Chrystusa Pantokratora w otoczeniu 

symboli ewangelistów i 12 owieczek wyobrażających apostołów. Scena przed-

stawia Apolinarego jako pośrednika i nauczyciela Dobrej Nowiny, dzięki któ-

remu wierni mogą tworzyć ziemską wspólnotę wedle boskiego prawa. Relikwie 

świętego przeniesiono do nowego kościoła Sant’Apollinare Nuovo, ponieważ 

portowe położenie Sant’Apollinare in Classe nie gwarantowało bezpieczeń-

stwa. W dekoracjach świątyni tradycja bizantyńska łączy się z wpływami bar-

barzyńskiej sztuki Ostrogotów.

Złoty wiek Rawenny przypadł na rządy Justyniana w połowie VI w. Naj-

słynniejsze mozaiki wykonano w kościele San Vitale (św. Witalisa), wzniesionym 

z inicjatywy biskupa Eklezjusza w połowie VI w. po jego pobycie w Konstanty-

nopolu. Budynek został założony na planie ośmioboku z apsydą prezbiterium 
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otoczoną z obu stron przez boczne kaplice: prothesis i diaconicon. Po przeciw-

ległej stronie dobudowano ukośnie położony narteks na planie wydłużonego 

prostokąta. Nawę główną okalają empory, podparte dwiema kondygnacjami 

arkad. Koszowe kapitele kolumn zdobiono płaskorzeźbionymi liśćmi akan-

tu, z dekoracją kwietnych motywów umieszczonych w okręgach ułożonych 

w kształt krzyża. Na charakterystycznych dla architektury bizantyńskiej impo-

stach – kamiennych nasadnikach między głowicą kolumny a podparciem arkad 

– umieszczono wizerunki baranków i krzyża, a na archiwoltach – mozaikowe 

wyobrażenia pawi i stylizowane ornamenty roślinne. Mozaiki w nawie głów-

nej wyobrażają sceny ze Starego Testamentu: Kaina i Abla, Boga w gościnie 

u Abrahama, ofiarę z Izaaka, dzieje Mojżesza oraz proroków. Najsłynniejsze są 

jednak mozaiki zdobiące prezbiterium, łączące postacie boskie z przedstawiciela-

mi ówczesnej władzy świeckiej i duchownej. W apsydzie tronujący Chrystus, 

przedstawiony jako młodzieniec, otoczony aniołami, wręcza wieniec – symbol 

męczeństwa, patronowi świątyni, św. Witalisowi, stojącemu po jego prawicy. 

Po lewicy wyobrażono postać biskupa Eklezjusza, fundatora świątyni. Po bo-

kach prezbiterium umieszczono naprzeciw siebie najsłynniejsze obrazy: dwór 
Justyniana oraz orszak jego małżonki, cesarzowej Teodory. Twarze pary cesar-

skiej sportretowano realistycznie, ale sylwetki są stylizowane, a upozowanie po-

staci statyczne. Elementy architektury podkreślają pozycję cesarzowej, a bogate 
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stroje zawierają liczne symbole chrześcijańskie. Umiejscowienie scen jest zna-

czące – bliskość wyobrażenia Chrystusa wpisuje władzę cesarską w boski plan 

i porządek wszechświata. Postacie panującego i dostojników są najlepiej wi-

doczne z wnętrza prezbiterium, sugerując ich funkcję posłanników i obrońców 

wiary.

Spośród nielicznych zabytków rzeźbiarskich okresu bizantyńskiego na Za-

chodzie można wymienić tron podarowany biskupowi Rawenny, Maksymia-

nowi, przez Justyniana. Drewniany stelaż obłożony został kunsztownymi, 

płaskorzeźbionymi płytami z kości słoniowej, przedstawiającymi sceny z życia 

Chrystusa i postacie ewangelistów, dzielone dekoracją z pasów winorośli.

Kres sztuce wczesnobizantyńskiej położył okres pierwszego ikonoklazmu 

(gr. eikōn obraz; klao łamać) w latach 726–787, podczas którego zniszczono 

wiele cennych mozaik i ikon. Rozpoczął go cesarz Leon III Izauryjczyk, za-

stępując ikonę Chrystusa nad wejściem do pałacu cesarskiego zwykłym krzy-

żem. Wojna o obrazy wynikała z obawy przed idolatrią oraz przekonań reli-

gijnych, że idei nieskończonego, niewidzialnego Boga nie można przedstawić 

w skończonych, zmysłowych wizerunkach. Kult ikon kojarzył się z obrzęda-

mi pogańskimi, rodził niebezpieczeństwo odwodzenia wiernych od modlitwy 

pięknem dzieł sztuki i handlu świętymi wizerunkami dla osiągania zysków. Po-

stanowieniami soboru nicejskiego II zezwolono na kult ikon jako przedstawień 

ziemskiego wcielenia Chrystusa oraz wizerunków Marii i świętych. Ze względu 

na starotestamentowy zakaz czynienia wizerunków, Boga Ojca przedstawiano 

jedynie alegorycznie: najczęściej jako rękę wyłaniającą się z niebios (Dextera 
Dei), trójcę starotestamentową (trzech mężczyzn w gościnie u Abrahama) albo 

symbolicznie, jako promień światła. 

Sztuka bizantyńska rozwijała się przez cały okres średniowiecza jako głów-

ny styl Cesarstwa Wschodniego, aż do jego upadku w 1453 r. Od wielkiej schi-

zmy stała się obowiązującym stylem Kościoła ortodoksyjnego i rozpowszechni-

ła się na terenach Rusi, Bałkanów oraz Grecji. Do czasów obecnych jej tradycje 

są widoczne w sztuce sakralnej Kościoła prawosławnego.

Wpływy bizantyńskie przetrwały w sztuce Zachodu do wieków średnich, za-

nikły jednak w okresie renesansu. Inspiracje formalne sztuką bizantyńską, takie 

jak rezygnacja z perspektywy, wyraźny rysunek, bogaty ornament oraz upodo-

banie do złoceń, powróciły w malarstwie secesyjnym, najwyraźniej widoczne 

w obrazach Gustava Klimta. Miały jednak wyłącznie dekoracyjny charakter, na-

wet jeśli wykorzystywały tematy biblijne, nie były związane z kultem religijnym.
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Arabowie, którzy podbili Egipt w VII w. n.e., określali mianem Koptów potom-

ków starożytnych Egipcjan, którzy przyjęli chrześcijaństwo już w czasach apo-

stolskich – wedle tradycji założycielem pierwszej wspólnoty w Aleksandrii był 

św. Marek. Od soboru chalcedońskiego w 451 r. Koptowie należą do odrębnego 

Kościoła: wykształcili własny obrządek, a patriarchów Aleksandrii zwą papieża-

mi. Rozłam nastąpił z powodów doktrynalnych – wyznawania monofizytyzmu, 

czyli wiary, że boska natura Chrystusa wchłonęła i zastąpiła Jego naturę ludz-

ką. Był to jednak głównie pretekst dla tendencji separatystycznych uwolnienia 

się od prymatu Konstantynopola i Rzymu.

Sztuką koptyjską określa się sztukę chrześcijańską tworzoną w Egipcie do 

podboju arabskiego, choć zarówno pod panowaniem kalifatu, jak i imperium 

osmańskiego Koptowie zachowali odrębność grupy wyznaniowej i etnicznej. 

Do czasów współczesnych posługują się w liturgii językiem koptyjskim egip-

skim, mimo że na co dzień używają arabskiego. Koptyjski był ostatnią fazą 

rozwoju języka Egipcjan, pozostającym w użyciu do XIX w. 

Chrześcijaństwo łatwo zakorzeniło się wśród potomków starożytnych Egip-

cjan ze względu na bliską dawnej, staroegipskiej religii ideę nieśmiertelności 

i obietnicę życia wiecznego. Także sztuka koptyjska wykorzystywała rozwiąza-

nia formalne właściwe sztuce starożytnego Egiptu, przykładowo układ świątyń, 

a w malowidłach ściennych – perspektywę hieratyczną i linearyzm. Od VII w. 

pod wpływami arabskimi i syryjskimi przedstawienia figuralne zastąpił orna-

ment roślinny i geometryczny, często ze stylizowanym znakiem krzyża. Dla 

architektury koptyjskiej charakterystyczny był plan krzyża (utworzony przez 

nawę bazyliki i poprzeczny do niej transept), którego ramiona zamykały ap-

sydy, całość przybierała kształt trójliścia. Apsydy bogato dekorowano freska-

mi, rzadko – w odróżnieniu od sztuki bizantyńskiej – mozaikami. Od VII w. 

w klasztorach pojawiają się zamiast apsyd proste, trójdzielne prezbiteria. 

Chrześcijaństwo koptyjskie zapoczątkowało różne formy ascezy i anacho-

retyzmu (odosobnienia w celu kontemplacji religijnej). Twórcą idei cenobity-

zmu, czyli życia zakonnego we wspólnocie, i pierwszej reguły zakonnej był 

żyjący w IV w. egipski mnich, św. Pachomiusz. Klasztory koptyjskie powsta-

wały na obrzeżach pustyni po obu stronach Nilu i przyczyniły się do rozwoju 
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monastycyzmu w Kościołach chrześcijańskich Wschodu i Zachodu w średnio-

wieczu. Najstarszym chrześcijańskim zabytkiem Egiptu jest klasztor św. Katarzy-
ny na półwyspie Synaj. Został założony z inicjatywy cesarzowej Heleny, matki 

Konstantyna Wielkiego, w 337 r., czyli jeszcze przed schizmą chalcedońską. 

Obecnie znajduje się pod jurysdykcją prawosławnych Greków. Został wznie-

siony na wysokości 1570 m n.p.m. w miejscu, w którym – wedle przekazu 

biblijnego – Jahwe objawił się Mojżeszowi pod postacią gorejącego krzewu 

(Wj 3,1-6), u stóp góry Synaj, na której miało nastąpić przekazanie Dziesię-

ciorga Przykazań. Większość zabudowań wchodzących w skład otoczonego 

murem kompleksu pochodzi z VI w.: bazylika Przemienienia Pańskiego (daw-

na bazylika św. Katarzyny), kaplica św. Tyfona (znana jako Kaplica Czaszek), 

pomieszczenia klasztorne, dziedziniec, biblioteka i niewielki meczet. Klasztor 

i kościół są najstarszymi na świecie przybytkami kultu chrześcijańskiego dzia-

łającymi do czasów współczesnych. W apsydzie bazyliki znajduje się mozaika 

z VI w. przedstawiająca scenę Przemienienia Pańskiego – wyobraża stojącą po-

stać Chrystusa w mandorli, w otoczeniu proroków i trzech uczniów, ukazanych 

w dynamicznych pozach i ekspresyjnych gestach.

W klasztorze zachował się jeden z najwcześniejszych zbiorów ikon, w tym 

ikona Chrystusa Pantokratora, czyli Wszechmogącego, z VI w. Jest to najstarsze 

tablicowe przedstawienie Chrystusa, wykonane enkaustem (farbą na spoiwie 
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na półwyspie 
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woskowym) na desce. Architektoniczne tło i subtel-

ność rysów wskazują wpływy iluzjonistycznego ma-

larstwa antycznego i portretów fajumskich. Pantokra-

tor – typ ikonograficznego przedstawienia Chrystusa 

jako Władcy i Sędziego Świata – wywodzi się z rzym-

skiej sztuki późnoantycznej i tradycji cesarstwa. Jest 

to wyobrażenie postaci Jezusa (najczęściej do pasa, 

rzadziej całej sylwetki), z księgą Pisma Świętego sym-

bolizującą Boże prawo w lewej ręce, a z prawą unie-

sioną w geście błogosławieństwa. Charakterystyczne 

ułożenie palców (połączenie kciuka z serdecznym) 

nawiązuje do greckiego monogramu Chrystusa IC 
XC. Palce wskazujący i zgięty środkowy przypomina-

ją litery IC, a skrzyżowane ukośnie kciuk i serdeczny 

w zestawie z małym palcem tworzą XC. Stylizacja 

rysów twarzy oddaje boską i ludzką naturę Chrystu-

sa. Lewa połowa twarzy, o poważnym surowym wy-

razie ze ściągniętym łukiem brwiowym, wyraźnym 

cieniem pod okiem, rozszerzoną źrenicą i głębokimi 

zmarszczkami wokół ust, oznacza naturę boską – 

sprawiedliwego sędziego. Druga połowa twarzy o ła-

godnym wyrazie symbolizuje naturę wybaczającą, 

współczującą i miłosierną – wedle tradycji ludzką.

W bibliotece klasztoru w 1844 r. odkryto tzw. Kodeks Synajski – najstarszy 

manuskrypt Pisma Świętego, pochodzący z IV w., uważany za jeden z najważ-

niejszych, źródłowych tekstów Biblii (obok Kodeksu Watykańskiego). Zawiera 

teksty Septuaginty (pierwszego, zbiorowego tłumaczenia Starego Testamentu 

na grekę) i Nowego Testamentu.

Zabytki koptyjskiej architektury sakralnej i klasztornej rozmieszczone są 

w okolicach Aleksandrii i wzdłuż Nilu, często związane z lokalnym kultem 

świętych, męczenników i założycieli monastyrów. 

Najokazalszym zespołem architektury koptyjskiej było Wadi an-Natrun 

(Dolina Natronu). Znajdowało się tam blisko 50 klasztorów, powstałych mię-

dzy IV a VI w., z których do czasów współczesnych przetrwały cztery: św. Ma-

karego, Rzymian, Syryjczyków oraz św. Paisjusza. W kościołach klasztornych 

zachowały się cenne średniowieczne freski i zbiory ikon. W kościele św. Marii 
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Deipara odkryto w 1838 r. Kodeks Nitryjski – rękopis na pergaminie, powstały 

między VI a IX w. Jest to jeden z najsłynniejszych palimpsestów, czyli tekstów 

spisanych na wcześniej istniejących. Codex Nitriensis zawiera cztery dzieła 

w dwu warstwach: w tekście dolnym trzy spisane po grecku (Iliadę Homera, 

Elementy Euklidesa i Ewangelię według św. Łukasza), a w górnym syryjski 

traktat Sewera Antiocheńskiego przeciw Janowi Gramatykowi, dotyczący 

idei monofizytyzmu.

W ruinę popadły klasztory św. Jeremiasza w Sakkarze i św. Apollona w Ba-

wit, jednak wiele zabytków – fresków, ikon, kapiteli (kolumn) i reliefów – udało 

się ocalić. Obecnie można je oglądać w Muzeum Koptyjskim w Kairze. 

Klasztor w Bawit powstał w IV w. Jego założyciel, św. Apollon, przebudował 

w 361 r. klasztor założony w początkach IV w. przez św. Pachomiusza w Dolinie 

Nilu w środkowym Egipcie. Cele mnichów i kaplice klasztorne zdobione były 

freskami – do najsłynniejszych należy Chrystus na majestacie, poniżej którego, 

w dolnym pasie wyobrażono tronującą Marię z Dzieciątkiem i świętymi (VI w.). 

Z klasztoru w Bawit pochodzi również jedna z najsłynniejszych koptyjskich 

ikon, datowana na VI–VII wiek. Przedstawia ona Chrystusa i św. Menasa. Zwa-

na jest ikoną przyjaźni ze względu na gest Jezusa, obejmującego ramieniem postać 

świętego.

Freski koptyjskie cechują czyste kolory: żółcie, sjeny i pomarańcze, zielenie, 

wypełniające wyraźne linie rysunku. Często stosowana kompozycja pasowa 

podporządkowuje się kształtom architektury, wypełniając apsydy, sklepienia 

i nisze. Symetryczny układ postaci jest wyraźnie dyktowany ich hierarchią: 

w centrum znajdują się najczęściej postacie Chrystusa zmartwychwstałego 

(przedstawienia Pantokratora lub Maiestas Domini) albo tronującej Matki Bożej, 

otoczone apostołami lub świętymi. Postacie przedstawione za pomocą geome-

trycznej stylizacji, bez użycia perspektywy linearnej i światłocienia, przypo-

minają czasem awangardowe dzieła ekspresjonizmu i kubizmu. Nie występują 

sceny Ukrzyżowania, męki ani krucyfiksy. Najczęściej spotykane są krzyże grec-

kie (równoramienne) i koptyjskie (równoramienne z ramionami zakończonymi 

trzema trójkątami) oraz krzyż egipski, czyli crux ansata – stylizowany, zaadop-

towany przez chrześcijan hieroglif ankh. Krzyż równoramienny jest częstym 

motywem zdobniczym w płaskorzeźbie, zwłaszcza w późnym okresie sztuki 

koptyjskiej, będącej pod wpływami arabskimi i syryjskimi.

Wyjątkowymi zabytkami sztuki koptyjskiej są tkaniny zdobione barwnym 

ornamentem geometrycznym i scenami figuratywnymi, często o tematyce 
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chrześcijańskiej. Używane były jako wstawki ozdobne odzieży oraz szaty litur-

giczne i całuny.

Sztuka koptyjska zachowała swoją odrębność mimo widocznych wpływów 

wielu tradycji religijnych i artystycznych. Wyrosła na dziedzictwie starożyt nego 

Egiptu i hellenistycznej Aleksandrii. Wykształciła niepowtarzalny styl sztuki 

chrześcijańskiej, różny od rzymskiego monumentalizmu i bizantyńskiego prze-

pychu. Zaanektowała wpływy syryjskie i arabskie, odchodząc od figuracji na 

rzecz roślinnego i geometrycznego ornamentu. Wniosła do tradycji chrześcijań-

stwa idee anachoretyzmu i monastycyzmu, rozwijane w średniowieczu zarówno 

w Kościele wschodnim, jak i zachodnim.


Ikona przyjaźni 
z klasztoru 
w Bawit
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Bazylika św. Ambrożego
w Mediolanie

Wspólnym mianem sztuki przedromańskiej okre-

śla się szereg stylów powstałych w Europie od 

początku wieków średnich (V w.) do wykształcenia 

się stylu romańskiego na początku XI w. Poszczegól-

ne jej odmiany miały charakter etniczno-regionalny, 

ponieważ były dziełem schrystianizowanych ple-

mion barbarzyńskich, migrujących w okresie wielkiej 

wędrówki ludów. Różne szczepy germańskie (m.in. 

Ostrogoci, Wizygoci, Longobardowie), Celtowie i wi-

kingowie dokonywali licznych podbojów i osiedlali 

się w dawnych prowincjach Cesarstwa Rzymskiego 

oraz na terenach Europy Środkowej i Północnej. Ludy 

te przeważnie nie korzystały z antycznej tradycji ar-

tystycznej, ale wprowadzały do sztuki chrześcijań-

skiej nowe motywy, przykładowo: geometryczny, abs-

trakcyjny ornament w metaloplastyce oraz stylizację 

w przedstawianiu postaci ludzkich i zwierzęcych.
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Nowa jakość wynikała nie tylko z różnic kulturowych, ale i z doświadczenia 

w posługiwaniu się odmiennymi materiałami: artyści antyczni uzyskali niezwy-

kłą wprawę w obróbce kamienia i posiedli wiedzę matematyczno-inżynieryjną, 

podczas gdy twórcy z Północy wykorzystywali najczęściej drewno, kości zwie-

rząt, znali się także doskonale na hutnictwie i obróbce metali.

Mistrzowie przedromańscy posługiwali się kamieniem dość nieudolnie, stąd 

czasem wrażenie prymitywności ich rzeźby i architektury. Wzbogacali jednak 

tradycję sztuki europejskiej o nieznane dotąd połączenia symboli chrześcijań-

skich i motywów barbarzyńskich, przyczynili się też do rozwoju nowych tech-

nik artystycznych.

Architektura przedromańska odznaczała się brakiem monumentalizmu 

i prostotą, była to najczęściej kamienna konstrukcja z widocznymi funkcjami 

obronnymi. Zachowane zabytki to obiekty pełniące funkcje religijne: kościoły, 

kaplice, klasztory, baptysteria, oratoria, cmentarzyska i grobowce oraz siedziby 

dworów królewskich (zamki, pałace). We wnętrzach często stosowano okładzi-

ny ścian z wielokolorowych płyt kamiennych oraz stiuki.

Rzeźba i płaskorzeźba związane były najczęściej z architekturą sakralną – 

do najbardziej typowych przykładów należą: sarkofagi, ołtarze i okrywające je 

baldachimy, trzony i kapitele kolumn oraz krzyże. Elementy architektoniczne 

zdobiono stylizowanym, zgeometryzowanym, misternym ornamentem. Naj-

częstsze tematy dekoracji reliefowych stanowiły motywy religijne: symbole 

i sceny biblijne oraz postacie świętych. W znacznie mniej rozpowszechnio-

nej rzeźbie pełnofigurowej dominowały niewielkie statuetki brązowe i złote. 

Charakterystyczny dla sztuki przedromańskiej był rozkwit złotnictwa i meta-

loplastyki. Najcenniejsze zabytki to regalia, przedmioty kultowe (krucyfiksy, 

relikwiarze i kielichy liturgiczne), bogato zdobiona biżuteria (fibule, klamry 

pasów, bransolety, naszyjniki) oraz broń. W zdobieniach rozwinięto techniki 

filigranu, czyli misternych zdobień ze złotego drutu, oraz emalii komórkowej 

i inkrustacji szlachetnymi kamieniami. Wystrój przedromańskich wnętrz uzu-

pełniały wyroby rzemiosła artystycznego: bogate tkaniny, naczynia cynowe, 

srebrne i ceramika. Osobną, niezwykle cenną kategorię artefaktów stanowiły 

starannie dekorowane manuskrypty w formie kodeksów (kart łączonych jed-

nym brzegiem), które ok. IV w. wyparły zwoje.

Malarstwo reprezentowane było głównie przez freski i miniatury. Zabytki 

iluminatorstwa zdobiły najczęściej księgi liturgiczne: psałterze, ewangeliarze. 

Malowidła ścienne, związane z architekturą sakralną, występowały w sztuce 
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longobardzkiej, karolińskiej i ottońskiej. W przedstawianiu scen biblijnych – 

głównego tematu malarstwa figuralnego – artyści korzystali z zasad kompozycji 

sztuki bizantyńskiej, aby z czasem, we wczesnośredniowiecznej sztuce włoskiej, 

powrócić do tradycji helleńskich.

Charakterystyczne style w sztuce przedromańskiej wykształcili: Longobar-

dowie w Italii, Wizygoci w Hiszpanii, Celtowie w Irlandii i Merowingowie we 

Francji. W Polsce sztuka przedromańska obejmowała panowanie pierwszych 

Piastów: Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Wraz z odnowieniem 

tradycji cesarstwa w sztuce tzw. renesansu karolińskiego (VIII/IX w.) i ottoń-

skiego (X/XI w.) powrócono do tradycji antycznych, łącząc lokalne tradycje 

z twórczo przekształconymi wzorami rzymskimi i bizantyńskimi. Utrwalona, 

rozpowszechniona w Europie tradycja chrześcijańska, z jej symboliką i ikono-

grafią, nadawała twórczości tego okresu zunifikowany, ponadetniczny charakter.

Longobardowie wywodzili się z plemion zachodniogermańskich, które w po-

łowie VI w. podbiły znaczną część Półwyspu Apenińskiego i założyły tam 

królestwo ze stolicą w Pawii, istniejące do inwazji Karola Wielkiego w 774 r. 


Tempietto 
Longobardów, 
dziś oratorium 
benedyktynek 
pw. Santa 
Maria in Valle  
w Cividale del 
Friuli
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Ze względu na osiedlenie się w północnej Italii w swojej sztuce inspirowali się 

głównie starożytnym Rzymem. 

Longobardowie wykorzystywali istniejące rozwiązania urbanistyczne rzym-

skich miast, takie jak obronne usytuowanie, plan castrum romanum czy układ 

fortyfikacji. W budownictwie sakralnym zachowano typowe dla architektury 

rzymskiej półokrągłe łuki arkad, kolumny korynckie oraz, charakterystyczne 

dla wczesnego chrześcijaństwa, plany bazylikowe i centralne: rotundy i wielo-

boków. Do bogatej dekoracji wnętrz wykorzystywano spolia (istniejące wcześ-

niej elementy architektoniczne i zdobnicze), freski i okładziny z wielokolo-

rowego kamienia. W dekoracji freskowej wyraźnie zaznaczają się inspiracje 

sztuką bizantyńską.

Najwybitniejszym zabytkiem architektury longobardzkiej jest Tempietto 
Longobardów, powstałe jako kaplica pałacowa, a obecnie oratorium benedyk-

tynek pod wezwaniem Santa Maria in Valle w Cividale del Friuli. Zbudowane na 

planie prostokąta, składa się z nawy krytej sklepieniem krzyżowym oraz pre-

zbiterium podzielonego korynckimi kolumnami na trzy części, każdą przykrytą 

oddzielnym sklepieniem kolebkowym. Podobnie jak w budowlach bizantyń-

skich surowa bryła zewnętrzna kontrastuje z bogatą dekoracją wnętrza. Ściany 

zostały ozdobione marmurową okładziną, tworzącą wielobarwne geometrycz-

ne wzory, oraz płaskorzeźbionymi stiukami. W dekoracjach przeważają orna-

ment plecionkowy, roślinny i motywy krzyża. Najbardziej charakterystycznych 

jest sześć płaskorzeźbionych figur kobiecych zdobiących ścianę zachodnią, 

a przedstawiających święte i męczennice. Postacie są stylizowane – mają wydłu-

żone sylwetki, choć rysy twarzy i gesty oddano z dużym realizmem. Sklepienia 

oratorium zdobią freski w stylu inspirowanym bizantyńskim: w prezbiterium 

postać Chrystusa w mandorli, w tympanonie na ścianie zachodniej postać bło-
gosławiącego Jezusa między archaniołami, a w części południowej – Madonna 

z Dzieciątkiem. Tympanon zdobi dodatkowo archiwolta z misternie rzeźbionych 
kiści i pędów winorośli.

W Cividale zachował się również płaskorzeźbiony ołtarz, zwany ołtarzem 

księcia Ratchisa. Przedstawiono na nim sceny biblijne obwiedzione bordiurą 

z plecionki. Uproszczone, silnie stylizowane postacie z geometrycznymi rysa-

mi twarzy przedstawiono wśród licznych dekoracji roślinnych: liści palmowych 

i kwiatów. Płaska plecionka złożona z ornamentów roślinnych należała do 

ulubionych dekoracji longobardzkich – motyw ten można podziwiać również 
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w zdobieniach baldachimu baptysterium Callista de Treviso pochodzącego 

z połowy VIII w.

W metaloplastyce, złotnictwie i rzemiośle artystycznym Longobardowie 

nie wykorzystywali inspiracji rzymskich, ale motywy środkowoeuropejskiego 

barbaricum: geometryczny ornament, wielokolorowe inkrustacje i emalie. Naj-

bardziej charakterystycznymi zabytkami są złote korony w kształcie obręczy, 

krucyfiksy i oprawy ewangeliarzy z wielobarwnymi dekoracjami z kamieni szla-

chetnych, sprzączki pasów, ozdoby biżuteryjne oraz broń. Prawdziwy skarb to 

klejnoty królowej Teodolindy, darowane katedrze św. Jana w Monzy niedale-

ko Mediolanu. Najcenniejsza spośród nich jest Żelazna Korona Longobardów, 

zwana tak od żelaznej obręczy po wewnętrznej stronie, którą według chrześci-

jańskiej tradycji wykonano z gwoździa krzyża Chrystusowego. Regalium było 

używane podczas ceremonii koronacji królów Italii, począwszy od Berenga-

ra I w 888 r. do Napoleona w 1805 r., a następnie do egzekwii późniejszych 

władców. Diadem składa się z sześciu złotych płytek, dekorowanych motywem 

kwietnym, emalią i szlachetnymi kamieniami w oprawie kasetkowej. W skarbcu 

katedralnym Monzy przechowywana jest również korona Teodolindy i oprawa 
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ewangeliarza, zwanego jej imieniem – wykonana ze złota, zdobiona motywem 

crux gemmata i gemmami (kamieniami dekorowanymi reliefem). Brzeg został 

obwiedziony plecionkową bordiurą wypełnioną kolorową emalią. W Muzeum 

Archeologicznym w Cividale znajdują się pacyfikał księcia Orso, łączący złotą 

oprawę z płaskorzeźbioną sceną Ukrzyżowania, oraz krzyż króla Dezyderiusza 

inkrustowany różnobarwnymi kamieniami oraz gemmami.

Goci

Należący do plemion germańskich Goci pierwotnie zajmowali południowe te-

reny Półwyspu Skandynawskiego. W I w. n.e przepłynęli Bałtyk, osiedlili się 

w okolicach ujścia Odry i Łaby, skąd prowadzili stopniową ekspansję w kierun-

ku południowo-wschodnim – na tereny dzisiejszej Ukrainy i Bałkanów aż do 

Morza Czarnego. Na początku IV w. nastąpił podział na Ostrogotów i Wizygo-

tów, zamieszkujących odpowiednio wschodni i zachodni brzeg Dniepru.

Z Wizygotów wywodził się Wulfila, misjonarz, który nawrócił Gotów na 

arianizm i przetłumaczył Biblię na język gocki – było to pierwsze tłumacze-

nie Pisma Świętego na język narodowy. Wulfila to wedle różnych podań pół 

Grek, pół Got, lub Grek przysposobiony w dzieciństwie (uprowadzony albo 

sprzedany w niewolę) przez plemiona barbarzyńskie. Uzyskał godność biskupa 

Taurydy i uczestniczył w Soborze Nicejskim I (325), podczas którego potępio-

no ideę antytrynitaryzmu, w tym naukę Ariusza. Wulfila nie podporządkował 

się postanowieniom soboru, pozostawiając własne wyznanie wiary, ale w jego 

największym dziele – gockim przekładzie Biblii – tylko jeden werset (Flp 2,6) 

odnosi się do kontrowersji wcielenia i boskości Jezusa. Żeby dokonać tłumacze-

nia, Wulfila stworzył alfabet gocki na bazie greckiego, łacińskiego i runicznego, 

oraz dokonał zapożyczeń terminów, które nie miały odpowiedników w gockiej 

tradycji myślowej.

Do czasów obecnych zachowały się fragmenty kilku manuskryptów Bi-

blii gockiej, z których najważniejszym jest Codex Argenteus, zwany również 

Srebrną Biblią. Należy do kodeksów purpurowych – niezwykle cennych ręko-

pisów Pisma Świętego, powstałych w VI w., których pergaminowe karty nasą-

czono purpurą (w tym przypadku pochodzenia roślinnego). Litery wykonano 
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srebrnym tuszem (stąd nazwa), a dół stronic zdobią cztery złote półokrągłe 

łuki, symbolizujące harmonię czterech Ewangelii. Codex Argenteus to jeden 

z najstarszych zachowanych tekstów Nowego Testamentu i zabytków germań-

skiego piśmiennictwa, dzieło o światowym znaczeniu kulturowym i cywiliza-

cyjnym. Przechowywany jest w bibliotece uniwersyteckiej w Uppsali.

Sztuka Ostrogotów w Italii

Ostrogoci sprzymierzyli się z Bizancjum, podbili dorzecze Dunaju, wschodnie 

wybrzeża Adriatyku oraz Italię, tworząc rozległe królestwo ze stolicą w Rawen-

nie (493). W sztuce przejęli styl bizantyński, stąd większość zabytków powsta-

łych podczas ich krótkiego okresu panowania zatraciła cechy barbaricum. Pew-

ne rysy sztuki germańskiej można zauważyć w kopule Mauzoleum Teodoryka 

w Rawennie. Zostało ono wzniesione w latach 20. VI w. na planie centralnym: 

dziesięcioboku w dolnej i koła w górnej kondygnacji. Szczególnym osiągnię-

ciem architektonicznym jest ko puła wykonana z jednego bloku kamienia, li-

cząca 11 m średnicy, o masie 400 t – badacze doszukują się w niej germańskich 

inspiracji głazami przykrywającymi dolmeny.
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Ostrogoci wyznawali arianizm, ale starali się prowadzić politykę integra-

cji i tolerancji religijnej, dlatego w okresie ich panowania wznoszono budow-

le sakralne służące obu wyznaniom, przykładowo baptysteria Ortodoksów 

i Ariańskie w Rawennie. Kolejnym ważnym zabytkiem Ostrogotów była bazy-
lika Sant’Apollinare Nuovo. Dekoracja mozaikowa nawy głównej świątyni łączy 

tematy religijne i świeckie, związane z historią wspólnoty chrześcijańskiej mia-

sta: wzdłuż nawy głównej wyobrażono pałac Teodoryka – fundatora bazyliki, 

zabudowania Rawenny, port w Classe oraz tronującego Jezusa i sceny z Nowego 

Testamentu. Uwagę zwracają silnie stylizowane orszaki męczenników i męczen-

niczek – pierwotnie wyobrażały procesje eucharystyczne Teodoryka I i jego 

żony, ale po śmierci króla i podbiciu Ostrogotów przez cesarza bizantyńskiego 

Justyniana poddano je cenzurze. Ostrogoci zostali pokonani w 553 roku. 

Sztuka wizygocka w Hiszpanii

Wizygoci podbili dawne prowincje rzymskie w Galii i Iberii (tereny dzisiejszych 

Hiszpanii i Portugalii) i założyli tam królestwo ze stolicą w Toledo, które ist-

niało od V w. do podbojów arabskich w VIII w. Lokalna ludność ibero-rzymska 

wyznawała katolicyzm i używała łaciny, co powodowało konflikty z pozosta-

jącymi w mniejszości i dzierżącymi władzę Germanami wyznania ariańskiego. 

Ostatecznie król Rekkared I przyjął katolicyzm w 589 r., co jednak nie zakoń-

czyło waśni na podłożu religijnym, ponieważ skutkowało prześladowaniami 

ludności żydowskiej, która w związku z aktami nietolerancji ze strony chrześci-

jan poparła najeźdźców muzułmańskich. 

Sztuka wizygocka czerpała inspiracje ze wzornictwa wczesnochrześci-

jańskiego Wschodu: Bizancjum, Syrii oraz Koptów. W architekturze wytwo-

rzyła swoisty styl, dla którego najbardziej charakterystyczne były niewielkie 

kościoły o rozłożystej bryle, szerokiej fasadzie, wyposażone w apsydy na pla-

nie kwa dratu. Budowano je z kamiennych ciosów, spajanych jedynie cienką 

warstwą zaprawy. Surowość bryły i materiału przełamywały płaskorzeźbione 

fryzy z eklektycznymi ornamentami, nawiązującymi do tradycji antycznych, 

wschodnich i północnoafrykańskich.

Najstarszym zachowanym zabytkiem architektury wizygockiej jest kościół 

św. Jana Chrzciciela w Baños de Cerrato, z połowy VII wieku. Został zbudowa-

ny na planie bazyliki, z ciosanego kamienia bez zaprawy. Przy ścianie fronto-

wej znajduje się charakterystyczny narteks na planie prostokąta, wyposażony 
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w portal z podkowiastym łukiem i zwieńczony dzwonnicą. Łuki podkowiaste 

występują również we wnętrzu kościoła w arkadach dzielących nawy i w skle-

pieniu prezbiterium. Kapitele kolumn nawiązują do porządku korynckiego.

Łuki podkowiaste występowały w sztuce przedromańskiej wyłącznie w ar-

chitekturze wizygockiej, pojawiły się wcześniej niż w sztuce arabskiej i były 

najprawdopodobniej śladem wpływów syryjskich. Ponieważ podboje arabskie 

następowały z południa, najwięcej zabytków wizygockich zachowało się na pół-

nocnym zachodzie Hiszpanii, w prowincjach Asturii i Zamory, które stały się 

schronieniem chrześcijan podczas inwazji. 

Kościół San Pedro de la Nave z VII w., znajdujący się w miejscowości Cam-

pillo w prowincji Zamora, słynie z dekoracji rzeźbiarskich. Surową kamienną 

bryłę na planie krzyża z zewnątrz urozmaicają jedynie pełnołukowe portale 

i niewielkie przeźrocza, również o kształcie półkolistych łuków. Trzy nawy wnę-

trza, kryte kolebkowo, oddzielone są arkadami z podkowiastych łuków. W czę-

ści centralnej, na skrzyżowaniu naw i transeptu, umieszczono kolumny, których 

płaskorzeźbione kapitele są najbardziej znanym elementem kościoła. Przedsta-

wiono na nich sceny ze Starego Testamentu: ofi arowanie Izaaka oraz Daniela 

pośród lwów. Imposty zdobi rytmiczny, stylizowany ornament wyobrażający 

kiście winogron i rajskie ptaki, ujęte w medaliony. Motywy zdobnicze nawią-

zują do sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej.
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Powstałe w 718 r. królestwo Asturii stało się kolebką rekonkwisty. W ar-

chitekturze asturyjskiej stosowano łuki pełne podwyższone i sklepienia ko-

lebkowe oparte na łukach sklepiennych. Wnętrza dekorowano płaskorzeźbami 

z elementami plecionki sznurowej oraz medalionami z motywami winorośli 

i stylizowanych liści, krzyży oraz rozet. Rozeta, zwana też gwiazdą heksape-

talną, przypomina kwiat o sześciu płatkach wpisany w okrąg. Wywodzi się 

z pogańskich symboli solarnych, dlatego najczęściej zdobi okna i przeźrocza 

doświetlające wnętrze, a umieszczana we fryzach i na nadprożach miała pełnić 

funkcje ochronne. W kościołach asturyjskich pojawiały się również bogate de-

koracje freskowe.

Do najbardziej znanych zabytków należy kompleks kościołów San Miguel 

de Lillo i Santa María del Naranco w Oviedo, które wcześniej pełniły funkcje 

odpowiednio kaplicy i auli pałacowej (848). Kościół Archanioła Michała nie 

zachował się w całości, skąd jego nietypowa bryła – pierwotnie zaplanowano 

go jako trójnawową bazylikę. Sklepienia kolebkowe nad wąskimi nawami są 

podtrzymywane przez zewnętrzne przypory. Wewnątrz półkoliste łuki arkad 

udekorowano płaskorzeźbionymi stylizowanymi motywami roślinnymi, w któ-

rych dominuje kształt rozety. Półkoliste arkady i rozety pojawiają się także 

w dekoracji przeźroczy. Wnętrze zdobią również silnie stylizowane reliefy, na 

których sceny figuratywne umieszczono w ornamencie plecionki.
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Kościół Santa María del Naranco był początkowo częścią królewskiego pałacu 

– jedynego zabytku asturyjskiego o charakterze świeckim. Dwukondygnacyjna 

budowla mieściła królewską kaplicę, łaźnię i pomieszczenia dworskie, na pię-

trze znajdowała się aula przeznaczona do audiencji. Fasady budynku zdobią 

loggie z trójprzęsłowymi arkadami. Półkoliste łuki powtarzają się w gurtach 

sklepienia kolebkowego, portalach, ślepych arkadach zdobiących ściany auli 

i tryforiach – trójdzielnych przeźroczach, doświetlających wnętrze. Kamienne 

ciosy budowli zostały wzbogacone płaskorzeźbionym ornamentem: kapitele 

kolumn naśladują porządek koryncki, trzony pokrywa spiralny motyw sznura, 

a przestrzenie między łukami arkad zdobią medaliony z fantastycznymi zwie-

rzętami otoczonymi sznurową plecionką.

Kościół San Julián de los Prados w Oviedo (IX w.), znany również jako Santul-

lano, ma niezwykle charakterystyczną fasadę, dzięki dekoracyjnemu zwieńczeniu 

elewacji dwudzielną dzwonnicą szczytową. Zbudowany na planie trójnawowej 

bazyliki, słynie z fresków pokrywających ściany wnętrza. W wielobarwnych de-

koracjach dominują powtarzające się motywy geometryczne i architektoniczne. 

Równie charakterystyczne jak architektura są klejnoty wizygockie. Najwy-

bitniejsze przykłady złotnictwa to tzw. skarby z Fuente de Guarrazar koło Toledo 

i z Torredonjimeno koło Kordoby – znaleziska archeologiczne zawierające dary 

królewskie dla kościołów w Toledo i Sewilli (VII w.). Składają się na nie boga-

to zdobione krzyże, kielichy, naszyjniki i korony wotywne. W geometrycznym 

układzie inkrustacji i stylizowanych motywach roślinnych widać wpływy za-

równo germańskie, jak i bizantyńskie. Najbardziej charakterystyczne są korony 

wotywne – bogato zdobione krzyże zwieńczone koroną w formie obręczy z łań-

cuszkami służącymi do zawieszania nad ołtarzem. Złote, dekorowane wzorem 

z liści wawrzynu i inkrustowane szlachetnymi kamieniami – kaboszonami, 

symbolizowały zależność władzy świeckiej od Boga, a zarazem jej nadprzyro-

dzoną legitymizację. Klejnoty Wizygotów można oglądać w Narodowym Mu-

zeum Archeologicznym w Madrycie.

Prawdopodobnie z wizygockiej Hiszpanii pochodzi Pięcioksiąg z Tours. Jest 

to jeden z najstarszych manuskryptów zawierających Pięcioksiąg Mojżeszowy 

Starego Testamentu – powstał na przełomie VI i VII w. Został spisany po łaci-

nie i ozdobiony barwnymi miniaturami, przedstawiającymi sceny biblijne, uło-

żone w formę rysunkowej narracji.

Inwazja arabska w 711 r. położyła kres królestwu Wizygotów – rządy mu-

zułmanów na Półwyspie Iberyjskim (Al-Anadalus) trwały do 1492 r. Tradycje 
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Wizygotów kontynuowano w tzw. architekturze mozarabskiej, czyli w bu-

dowlach wznoszonych przez chrześcijan pod panowaniem arabskim w Ibe-

rii. Kościoły, najczęściej trójnawowe, miały arkady z łukami podkowiastymi 

i skromną dekorację opartą na motywach geometrycznych. Do bardziej 

znanych zabytków należy klasztor San Miguel de Escalada z IX w., położony 

w prowincji León. Zarówno krużganki, jak i arkady rozdzielające nawy zdobią 

podkowiaste łuki podparte kolumnami o korynckich kapitelach.

Po upadku królestwa Wizygotów w muzułmańskiej Hiszpanii ukształtowała 

się lokalna forma architektury arabskiej, zwana niekiedy mauretańską.

Frankowie wywodzili się z plemion zachodniogermańskich, które zamieszkiwa-

ły północną Galię i prowadziły ekspansję terytorialną w kierunku południowym 

i zachodnim. Merowingowie, władcy Franków salickich, a następnie królowie 

zjednoczonych plemion frankijskich, doszukiwali się swojego rodowodu wśród 

bohaterów Troi: Faramund, uznawany za pierwszego wodza Franków, uważany 
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był za potomka Franciona (brata Eneasza), eponimicznego założyciela plemie-

nia. Do mitologii greckiej nawiązuje również podanie o cudownym pochodze-

niu Meroweusza (od którego imienia wzięła nazwę dynastia), wnuka Faramun-

da i syna Klodina, którego żona miała zostać podczas kąpieli zniewolona przez 

Kwinotaura (pięciorogiego byka) – bestię zesłaną przez Neptuna. Znakiem 

rozpoznawczym dynastii Merowingów były długie, nigdy nieobcinane włosy – 

nazywano ich nawet reges criniti, czyli długowłosymi królami. Wśród Franków 

długość włosów wiązała się ze statusem społecznym: wojownicy nosili fry-

zury krótsze, a niewolnikom golono głowy. Mityczne pochodzenie i oznaka 

siły w postaci długich splotów legitymizowały władzę Mero wingów nawet 

po przyjęciu chrztu.

Pierwszym historycznym królem Franków był Childeryk I, który sprzy-

mierzając się z Rzymem, zwyciężył Wizygotów pod Orleanem. Z jego imie-

niem łączą się również najstarsze zabytki Merowingów. W XVII w. odkryto 

w Tournai (dzisiejsza Belgia) bogaty grobowiec Childeryka urządzony w obrząd-

ku pogańskim. Umieszczono w nim liczne dary: złote, zdobione emalią i szla-

chetnymi kamieniami pierścienie, fibule oraz broń. Dookoła komory grobo-

wej znajdowały się jamy, w których odnaleziono szkielety koni, a całość była 
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przykryta kurhanem. Obecnie skarb grobowy Childeryka znajduje się w Biblio-

tece Narodowej w Paryżu. Składają się nań złote monety, pierścień z wizerun-

kiem i imieniem władcy, złota głowa byka i brosze w kształcie stylizowanych 

końskich łbów, królewski miecz oraz 300 złotych pszczół (lub cykad), które 

umieszczone były na płaszczu władcy. Biżuteria, w tym pszczoły, i broń miały 

charakterystyczne dla sztuki Franków zdobienia, wykonane techniką komórko-

wą. Sporządza się je na metalowym (także złotym lub miedzianym) podłożu, 

do którego przymocowuje się cienkie blaszki, tak że powstaje wzór z drobnych 

przegródek, które następnie wypełnia się emalią – kolorową, szklistą substancją 

ze sproszkowanych minerałów. W biżuterii Merowingów dominuje złoto wy-

pełnione czerwoną emalią z dodatkami żółci i turkusu, a kolorowe pola emalii 

układają się w rozmaite geometryczne ornamenty. Napoleon Bonaparte inspi-

rował się skarbem Childeryka, poszukując herbu dla Cesarstwa Francuskiego 

– orzeł i złote pszczoły na purpurowym tle miały być alternatywą dla Fleur-
-de-lis (stylizowanych złotych lilii na błękicie) monarchii Burbonów. Pszczoły 

od czasów starożytnych symbolizowały władzę i nieśmiertelność. 

Kolejnym motywem pojawiającym się częstokroć w przedromańskiej biżu-

terii okresu wędrówek ludów germańskich (Gotów, Franków) jest silnie styli-

zowany wizerunek orła. Ptaka ukazywano najczęściej z profilu, z rozłożonymi 

skrzydłami i z ozdobioną krzyżem tarczą na piersiach. Łączy w sobie symbolikę 

zaczerpniętą z mitologii germańskiej, w której orzeł związany był z bóstwami 

solarnymi i gromowymi, oraz tradycję rzymskich legionów. Stanowi pierwo-

wzór godeł i herbów wielu państw europejskich, w tym, obok pszczół, Cesar-

stwa Francuskiego. Innymi wzorami typowymi dla złotnictwa Merowingów 

były krzyże wpisane w koło, rozety i uproszczone figury ryb.

Kolejny merowiński skarb, odnaleziony w 1845 r. w Gourdon, datowany 

jest na przełom V i VI w. W jego skład wchodzą setka złotych monet oraz 

kunsztownie zdobione emalią naczynia: złoty kielich z roślinnym ornamentem 

oraz patena z wizerunkiem krzyża.

Merowingowie podbili Galię, Alzację i Akwitanię oraz tereny dzisiejszej 

Francji, w tym Burgundię i Prowansję, i stali się najpotężniejszą dynastią 

w ówczesnej Europie. Syn Childeryka, Chlodwig, zjednoczył plemiona fran-

kijskie i utworzył państwo w 481 r. W Boże Narodzenie 496 r. przyjął chrzest 

w obrządku łacińskim, w odróżnieniu od innych plemion pochodzenia ger-

mańskiego, które wyznawały arianizm. Przeniósł stolicę do Paryża, gdzie jego 

syn, Childebert, wybudował na wyspie – Île de la Cité na Sekwanie – katedrę 
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pod wezwaniem św. Stefana – obecnie w tym miejscu znajduje się katedra 

Notre Dame. Wiele z fundacji merowińskich nie zachowało się: znisz czone 

w czasie wojen i pożarów lub wielokrotnie przebudowywane (głównie 

w stylu romańskim i gotyckim) zatraciły swój pierwotny charakter. Jedy-

nym zachowanym kościołem jest Saint-Pierre-le-Bas w Vienne na planie trójna-

wowej bazyliki. Oryginalny wygląd zachowały przede wszystkim baptysteria 

i krypty.

Frankowie zasymilowali się z podbitą ludnością rzymskich prowincji. Do 

czasów współczesnych przetrwała architektura kamienna nawiązująca do tra-

dycji późnego cesarstwa. Plemiona pochodzenia germańskiego używały często 

drewna jako materiału architektonicznego, ale budowle drewniane nie zacho-

wały się. Architektura i wyroby złotnicze stały się formami podkreślania sta-

tusu i budowania autorytetu władców. Merowingowie, cieszący się poparciem 

papiestwa, podkreślali w sztuce związki z Kościołem i korzystali z rzymskich 

wzorów wczesnochrześcijańskich. Chętnie wykorzystywali oryginalne antycz-

ne elementy architektoniczne, czyli spolia, i naśladowali rzymskie wzory: plan 

bazyliki bez transeptu, łuki pełne, arkady oraz kapitele wzorowane na korync-

kich. W dekoracji wypracowali jednak oryginalne wzornictwo, przykładowo 

detale naśladujące budownictwo drewniane.

Najbardziej charakterystycznym zabytkiem merowińskim jest baptysterium 

św. Jana w Poitiers. Pierwotna budowla z IV w. zbudowana była na planie pro-

stokąta, a w jej środku znajdował się ośmiokątny basen chrzcielny. W VII w. 

budynek rozbudowano o apsydę i boczne aneksy, tworząc plan krzyża. Każda 

z części budowli kryta jest spadzistym dachem – osobnym, z uwagi na różnicę 

wysokości. Mury wykonane są z cegły i kamiennych ciosów, a elewację zdobią 

płaskorzeźby i pilastry z roślinnymi kapitelami oraz motywy rozety w kolorze 

rdzawego piaskowca. Wewnątrz surowe ceglane ściany zostały urozmaicone 

przez półkoliste łuki i przyścienne arkady z kolumnami, wyposażonymi w ka-

pitele wzorowane na korynckich. W przedsionku można oglądać płaskorzeźbio-

ne merowińskie sarkofagi. Na ścianach zachowały się malowidła, pocho dzące 

z XI–XIII w. Kolejne baptysterium znajduje się przy katedrze Saint-Leonce 

w miejscowości Frejus w Prowansji. Zbudowane na planie oktagonalnym, we 

wnętrzu podzielone jest kolumnami na nisze. Granitowe kolumny są spoliami 

pochodzącymi najprawdopodobniej z rzymskich świątyń. Pośrodku zachował 

się ośmioboczny basen, głęboki na tyle, by mógł zanurzyć się w nim dorosły 

człowiek. 
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Cenny zabytek sztuki merowińskiej to również krypta przy kościele cmentar-
nym pod wezwaniem św. Pawła w opactwie Jouarre, położonym w dolinie Marny. 

Pochodząca z VII w. wolnostojąca krypta jest miejscem pochówku fundatorów 

opactwa – zachowały się liczne, bogato rzeźbione sarkofagi. Jej wnętrze zostało 

podzielone dwoma rzędami kolumn, które również są antycznymi spoliami – 

stąd różnice w materiałach i dekoracji trzonów. Kapitele, naśladujące porządek 

koryncki i kompozytowy, pochodzą z okresu średniowiecza. Sklepienie krzyżo-

we wykonane w XII w. zastąpiło wcześniejsze, najprawdopodobniej kolebkowe. 

Ściana zachodnia krypty została opracowana w typie opus reticulatum, zwanym 

też układem sieciowym. Ciosy kamienne w postaci sześcianów ułożono pod 

kątem 45 stopni, tak że przypominają romb – jest to układ typowy dla archi-

tektury rzymskiej. 

Do najwybitniejszych zabytków piśmiennictwa merowińskiego można 

zaliczyć Sakramentarz galezjański pochodzący z połowy VIII w., przecho-

wywany w Bibliotece Watykańskiej. Manuskrypt ozdobiony jest minia-

turami i niezwykle dekoracyjnymi inicjałami, wykorzystującymi motywy 


Krypta przy 

kościele 
cmentarnym 
św. Pawła 

w opactwie 
Jouarre

Sztuka przedromańska



45www.falakultury.pl 

stylizowanych ptaków, ryb i innych zwierząt oraz aniołów, motywów krzy-

ża i labiryntu. W Paryżu znajduje się Lekcjonarz z Luxeuil – pochodzący z ok. 

700 r. łaciński manuskrypt, zdobiony kompozycjami inicjałowymi i wypełnie-

niami bordiur.

Państwo Franków działało na zasadzie patrymonium – wczesnośred-

niowiecznego systemu feudalnego, wedle którego ziemia była własnością 

króla, udzielającego prawa do jej użytkowania w zamian za służbę. Zwy-

czaj dzielenia ziem między spadkobierców króla stał się przyczyną osła-

biania militarnej i terytorialnej potęgi Franków. Bratobójcze walki między 

władcami Merowingów Chilperykiem i Sigebertem oraz intrygi dworskie 

i rywalizacja ich żon: Fredegundy i Brunhildy stały się, obok islandzkich 

Edd i podboju Burgundii przez Hunów, kanwą dla Pieśni o Nibelungach – 
germańskiego eposu bohaterskiego z XII w. Dynastia Merowingów zaczęła 

wyraźnie podupadać w połowie VII w. – kolejnych władców zwano gnuśnymi 

z powodu ich bierności. Po śmierci Teuderyka IV władzę przejął jego majordom 

zwany Karolem Młotem na pamiątkę zwycięskiej bitwy pod Poitiers. Ostatni 
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z dynastii, Childeryk III, został pozbawiony godności królewskiej przez 

syna Karola, Pepina Małego, który jednak nie zdecydował się na zabicie 

władcy, a jedynie przymusowe wycięcie mu tonsury. Tonsura była ozna-

ką przynależności do stanu duchownego – całkowitego podporządkowa-

nia Bogu, ale w przypadku Merowinga utrata włosów oznaczała degradację 

i utratę godności królewskiej. Pepin koronował się na króla w 751 r., i tym 

samym założył dynastię Karolingów.

Sztuka iryjska powstała we wczesnośredniowiecznej Irlandii jako połączenie 

tradycji chrześcijańskiej z motywami sztuki Celtów, którzy zasiedlili wyspę ok. 

III w. p.n.e. W połowie V w. papież Celestyn I skierował biskupa Palladiusza 

z misją ewangelizacyjną do Irów. Chrztu kraju dokonał św. Patryk, który zasły-

nął z licznych cudów – uznano go później za apostoła i patrona Irlandii. Przy-

pisuje mu się wyrzucenie węży z Zielonej Wyspy, co jest metaforą ukrócenia 

pogańskiego kultu druidów. 

Ośrodkami rozwoju sztuki iryjskiej: kamieniarstwa, złotnictwa i ilumina-

torstwa, były klasztory. Początkowo budowano je z drewna, a od VII w. z ka-

mienia, często naśladując kształt drewnianego szałasu (tzw. clochan). Jedną 

z najwcześniejszych budowli tego typu jest oratorium Gallarus na półwyspie 

Dingle. Wybudowano je z kamiennych, ciosanych płyt, bez zaprawy, na planie 

czworoboku. Lekko pochylone do wnętrza ściany przechodzą w połacie dachu 

i schodzą się w kalenicy. Budynek pozbawiony jest okien i dekoracji, oddziałuje 

wyłącznie prostotą sylwetki.

Najbardziej typowe dla architektury iryjskiej są niewielkie, kamienne klasz-

tory otoczone niskim, także kamiennym murem, często wyposażone w wyso-

kie, cylindryczne, stożkowato wieńczone wieże. Pełniły one funkcje dzwonnic 

– bicie dzwonów wyznaczało czas modlitw i pracy mnichów, służyły również 

jako obserwatoria i schrony w trakcie oblężenia.

Najważniejsze założenia klasztorne łączone są według tradycji z działalno-

ścią świętych. Przykładowo Glendalough, położony w dolinie o tej samej nazwie 

przecinającej południowo-wschodnie pasma gór Wicklow na północy kraju, zo-

stał założony przez świętego Kevina. Nad jeziorami Górnym i Dolnym znaj-

duje się kilkanaście zabytków – do najlepiej zachowanych budynków należą: 
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32-metrowa wieża na planie koła i kościół św. Kevina, będące symbolami hrab-

stwa. Skromny kościół został wybudowany na planie prostokąta, wyposażony 

w przybudówkę po prawej stronie nawy głównej oraz niewielką, walcowatą wie-

żę, przypominającą nieco komin, stąd bywa nazywany kuchnią. Kryty wysokim, 

spadzistym, kamiennym dachem z niewielkimi otworami okiennymi, zachwyca 

prostotą formy. W Glendalough znajdują się jeszcze ruiny katedry i sześciu XII-

-wiecznych kościołów, dormitorium oraz liczne rzeźbione krzyże i stele. W jaski-

ni nad brzegiem Jeziora Górnego znajduje się pustelnia zwana Łożem św. Kevina.

Monasterboice, klasztor założony przez św. Beocjusza (Buithe), ucznia 

św. Patryka, jest jednym z najstarszych w Irlandii. Powstał w 521 r. i przetrwał 

do XI w., kiedy to został zniszczony w wyniku pożaru. Z zabudowań klasztor-

nych zachowały się do dnia dzisiejszego fragmenty ścian oraz – najważniejsze 

– okrągła, ponad 30-metrowa wieża (jej stożkowaty wierzchołek nie przetrwał) 

i rzeźbione krzyże. 

Krzyże iryjskie, stawiane najczęściej w pobliżu klasztorów, stanowią sym-

bol wyspy. Pełniły funkcje ochronne, wyznaczały granice poświęconej ziemi, 
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upamiętniały zasłużonych opatów. Wykuwano je w całości z pojedynczych ka-

miennych bloków i ozdabiano płaskorzeźbami. Krzyż opierał się na szerszej 

bazie, jego ramiona otaczał pierścień, a szczyt był zwieńczony zadaszonym 

spadziście prostopadłościanem. 

Liczący 5,5 m Krzyż Muiredacha, wystawiony po śmierci opata Muiredacha 

mac Domhnailla w 923 r. w Monasterboice, jest uważany za najpiękniejszy 

w całej Irlandii. Zdobią go sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Po stronie 

wschodniej, od dołu ku górze zostały przedstawione kolejno: wygnanie z raju, 

bratobójstwo Kaina, walka Dawida z Goliatem, Mojżesz uwalniający wodę ze 

skały i Pokłon Trzech Króli. W centrum znajduje się scena Sądu Ostateczne-

go. Strona zachodnia przedstawia sceny z życia Chrystusa, z Ukrzyżowaniem 

w centrum. Przedstawienie Jezusa na krzyżu w odzieniu i bez śladów męki jest 

typowe dla sztuki iryjskiej. Pod Jego stopami wyobrażono ptaka, najprawdopo-

dobniej Feniksa – symbol Zmartwychwstania. 

Krzyż Zachodni z Monasterboice, liczący 6,5 m, jest najwyższym w Irlan-

dii. Wyrzeźbiono na nim sceny biblijne, ale część z nich uległa erozji.

Zespół klasztorny w Clonmacnoise, położony nad rzeką Shannon, stanowił 

ważne centrum sztuki i rzemiosła ze względu na połączenie szlaków wodnego 

i handlowego. Znajdowało się tu skryptorium, słynące z iluminowanych manu-

skryptów, i warsztaty kamieniarskie. Klasztor był miejscem pochówku irlandz-

kich królów.

Clonmacnoise zostało założone w 544 r. przez św. Kierana. Rozległy teren 

z ruinami kilku budynków jest otoczony dobrze zachowanym murem, wyposa-

żonym w okrągłą wieżę ze stożkowatym zadaszeniem. Do czasów obecnych za-

chowały się m.in. mury katedry z X w. oraz XII-wiecznego kościoła, wolnosto-

jąca, cylindryczna, pozbawiona szczytu wieża oraz wiele rzeźbionych krzyży. 

Najbardziej znany jest Krzyż Pisma (The Cross of the Scriptures) z rzeźbionymi 

scenami ukrzyżowanego i złożonego w grobie Jezusa oraz Sądu Ostatecznego. 

Spośród innych krzyży wyróżnia go scena o tematyce historycznej, przedsta-

wiająca postacie króla i opata jako fundatorów krzyża.

Niezwykle cennymi zabytkami sztuki iryjskiej są bogato zdobione ma-

nuskrypty, z których najstarsze pochodzą z VII w. Iluminacje przedstawiają 

wzory geometryczne, ornamentalne plecionki, motywy zwierzęce oraz figura-

tywne miniatury. 

Za najznamienitszą uchodzi Księga z Kells, datowana na ok. 800 r. Jej po-

chodzenie nie jest ostatecznie potwierdzone – prawdopodobnie powstała 
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w skryptoriach klasztoru na wyspie Ionie, została wykonana przez mnichów 

ze wspólnoty św. Kolumby, i stąd przewieziono ją do Kells, gdzie przebywała 

od XII w. do 1661 r., kiedy to przekazano ją do Trinity College w Dublinie. 

Ewangeliarz został spisany po łacinie majuskułą (wielkimi literami) z nielicz-

nymi literami pisanymi minuskułą, na welinie, czyli cienkim, wysokiej jakości 

pergaminie z cielęcej skóry. Zawiera teksty czterech Ewangelii opatrzone wstę-

pem i streszczeniem (Ewangelia Jana jest niepełna) oraz tablice kanonów Eu-

zebiusza (odniesienia między paralelnymi tekstami Ewangelii) i inne dodatki. 

Do spisania tekstu użyto atramentu w czterech kolorach: czarnym, fioletowym, 

żółtym i czerwonym, a do iluminacji – intensywnej zieleni, jasnej czerwieni, 

złotej żółci, błękitu, brązu i różowawego fioletu. Iluminacje zawierają wyobra-

żenia figuratywne (przykładowo Jezusa, ewangelistów, aniołów) oraz misternie 

zdobione inicjały. Za najpiękniejsze uznawane są folia z symbolami ewangeli-

stów (oznaczone numerem 27r), tronującego Chrystusa Króla (32v) oraz tzw. 
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karta Chi Ro, przedstawiająca monogram Chrystusa (34 r). Zawiera zdobienia 

tak finezyjne, że trudno je uchwycić gołym okiem – sporządzano ją z użyciem 

szkła o znacznym powiększeniu.

Księga z Durrow jest najstarszym z iryjskich manuskryptów, wykonano 

ją ok. 680 r. W porównaniu z bogactwem Księgi z Kells charakteryzuje się 

abstrakcyjnym rysunkiem i oszczędną kolorystyką. Każdą ewangelię otwiera 

całostronicowa ilustracja z symbolem ewangelisty (anioła św. Mateusza, lwa 

św. Marka, wołu św. Łukasza i orła św. Jana) w ramie zdobnej plecionki. Po 

niej następuje tzw. strona dywanowa, pokryta w całości abstrakcyjnym orna-

mentem, w którym dominują wzory geometryczne i celtycka plecionka. Tekst 

rozpoczynają rozbudowane inicjały. 

Ewangeliarz z Echternach, pochodzący z VII w., przypisywany jest temu 

samemu anonimowemu skrybie, który tworzył Księgę z Durrow. Zawiera cało-

stronicowe symbole ewangelistów – stylizowane, przedstawione w dynamicz-

nych pozach – oraz zdobne inicjały. Spisany został półuncjałą – pismem o róż-

nej wysokości liter. 

Do anglo-iryjskiej szkoły iluminatorskiej zalicza się manuskrypty powstałe 

na terenie Anglii i Szkocji, takie jak Ewangeliarz z Lindisfarne, pochodzący 

z VIII w. Słynie z kart dywanowych, opartych na motywie krzyża, oraz portre-

tów ewangelistów.

Najazdy wikingów na przełomie VIII i IX w. zniszczyły drewnianą zabu-

dowę klasztorną w Irlandii, ale przyczyniły się do wzbogacenia ornamentów 

celtyckich o motywy skandynawskie. Od połowy XI w. zaczęto wprowadzać styl 

romański, a podboje Anglonormanów w XII w.  przyczyniły się do podupadania 

celtyckiej tradycji iryjskiej.

Drewniane kościoły klepkowe (nor. stavkirke, l.mn. stavkirker), budowane mię-

dzy X a XIII w. w Skandynawii (głównie w Norwegii) przez wikingów, zaliczane 

są do sztuki przedromańskiej, mimo że w Europie Środkowej, Zachodniej i Po-

łudniowej rozwijała się już w tym w czasie sztuka romańska. Chrześcijaństwo 

w Norwegii wprowadził król Olaf II Haraldsson, zwany Świętym, którego rządy 

przypadały na pierwsze dekady XI w. Połączenie nordyckiej sztuki pogańskiej 

z wiarą chrześcijańską zaowocowało wypracowaniem niepowtarzalnego stylu 
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– w zdobieniach i zapisach runicznych widać żywe wpływy dawnych wierzeń 

i sztuki.

Kościoły stav są najstarszymi z zachowanych drewnianych budowli Europy. 

Wznoszono je z sosny norweskiej, z której pni otrzymywano długie i wytrzy-

małe deski. Swoją trwałość drewno zawdzięczało krótkiemu okresowi wegetacji 

na Północy oraz starannej obróbce. Konstrukcję opierano na wbitych w ziemię 

słupach narożnych, stąd nazywano je również kościołami słupowymi lub masz-

towymi. Słupy łączono poziomymi długimi deskami: podwaliną u dołu i ocze-

pem na górze, a powstałą ramę wypełniano pionowymi deskami, łączonymi na 

pióro-wpust. Powstałą w ten sposób konstrukcję pokrywano stromym, często 

wielospadowym dachem. Dachy są prawdziwą ozdobą kościołów klepkowych: 

kilkupoziomowe, kryte gontem, z kalenicami wykończonymi rzeźbionymi gło-

wami smoków lub geometrycznymi, wycinanymi grzebieniami. Często two-

rzą wokół zewnętrznych ścian podcienie dla ochrony wiernych przed wiatrem 

i opadami.
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Początkowo nawy kościołów palowych były oparte na planie prostokąta, 

do którego przylegało również prostokątne, ale mniejsze prezbiterium, kryte 

osobnym dachem. Taką podstawową konstrukcję nazywa się stylem Haltalden. 

W późniejszym stylu Borgund wprowadzono słupy wewnętrzne, rozmieszczone 

wzdłuż ścian i łączone łukowatymi deskami. Podzielenie nawy głównej słupa-

mi spowodowało powstanie naw bocznych, podobnych do naw bazyliki, choć 

węższych, krytych dachem pulpitowym. Do prezbiterium dodawano niekiedy 

apsydę. Dla wzmocnienia konstrukcji między palami nawy umieszczano belki 

zespolone w kształcie krzyża św. Andrzeja. 

Wnętrze kościołów palowych oświetlało jedynie światło wpadające przez 

portale i niewielkie okna umieszczone na znacznej wysokości. W niektórych 

kościołach na ścianach lub kolumnach znajdowały się inskrypcje runiczne, nie-

kiedy odwołujące się zarówno do mitologii skandynawskiej, jak i wiary chrze-

ścijańskiej, świadczące o synkretyzmie religijnym ich twórców.

Portale były od zewnątrz zdobione misternymi płaskorzeźbami nawiązu-

jącymi do późnych stylów sztuki wikingów: najczęściej wykorzystywały układ 

plecionki oraz motywy zwierzęce i roślinne. Wzory w stylu Urnes, którego epo-

nimicznym przykładem jest stavkirke w Urnes, przedstawiają silnie stylizowane, 


Kamień 

runiczny 
w Vaksali
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smukłe czworonożne zwierzęta walczące z wężami. Wzory układają się w ple-

cionkę przypominającą gąszcz zapętlonych konarów.

Do czasów współczesnych przetrwało w Norwegii jedynie 28 kościołów pa-

lowych o oryginalnej konstrukcji, kilka przebudowywanych (głównie w Szwe-

cji) oraz jeden w Polsce. Wybudowany na przełomie XII i XIII w. w miejsco-

wości Vang, nad jeziorem o tej samej nazwie, został w 1842 r. przeniesiony do 

Karpacza w Karkonoszach. Znany jako Kościół Górski Naszego Zbawiciela lub 

Świątynia Wang, jest najstarszym drewnianym kościołem w Polsce. W koście-

le, wielokrotnie przebudowywanym, z oryginalnych elementów zachowały się 

jedynie kolumny i portale.

Charakterystycznymi zabytkami sztuki skandynawskiej są również kamie-
nie runiczne. Wznoszone dla upamiętnienia osób lub wydarzeń, miały znacze-

nie nie tylko historyczne, ale i magiczne. Runy ryto od prawej do lewej strony, 

często nadając linii zapisu kształt węża, i niekiedy przyozdabiano dodatkowym 

ornamentem. Kamienie z czasów preromańskich często zdobi motyw krzyża.

Wyprawy łupieżcze wikingów w VIII i IX w. sprawiły, że motywy skandy-

nawskie przyjęły się w sztuce podbitych krajów, przede wszystkim Brytanii, 

Irlandii i Francji.

Karol Wielki był wnukiem Karola Młota i synem Pepina Krótkiego z dynastii 

Karolingów. Wraz z bratem Karlomanem odziedziczył połowę ziem królestwa 

Franków, a po jego śmierci w 771 r. przejął pełnię władzy. Podbił państwo Lon-

gobardów (północne Włochy), zjednoczył ziemie Europy Zachodniej i Środ-

kowej, w tym dzisiejszych: Francji, zachodniej Hiszpanii, Belgii, Holandii, 

zachodnich Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W Boże Narodzenie 800 r. został ko-

ronowany na cesarza rzymskiego przez papieża Leona III. Dwór Karola często 

się przemieszczał, ale funkcję siedziby królewskiej pełnił najczęściej Akwizgran 

(dzisiejsze Aachen w północnej Nadrenii).

Karol był nie tylko twórcą politycznego imperium, ale i inspiratorem odno-

wy kulturowej, zwanej renesansem karolińskim. Dzięki zręcznej polityce godził 

podbite państwa i plemiona, zachowując ich tradycje i prawo zwyczajowe, na-

tomiast religię chrześcijańską i sztukę traktował jako czynniki konsolidujące 

cesarstwo. Za wzór przyjął rządy Konstantyna Wielkiego oraz zasady sztuki 
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późnoantycznej i wczesnochrześcijańskiej. Oddziaływanie sztuki karolińskiej, 

podobnie jak wpływy polityczne Karola, miało zasięg niemal ogólnoeuropejski. 

Nie wytworzył się jednak uniwersalny kanon – zarysowała się raczej ogólna 

tendencja, mająca wiele lokalnych odmian.

Architektura

Podobnie jak we wczesnochrześcijańskim Rzymie, kościoły budowano naj-

częściej na planie bazyliki lub centralnym. Cechą wyróżniającą trójnawowych 

bazylik karolińskich było dodanie drugiego transeptu od strony zachodniej, 

zwanego westwerkiem. Miał on postać rozbudowanej nawy, połączonej z fasadą 

i wykończonej jedną lub – najczęściej – dwoma bocznymi wieżami. Westwerk 

pełnił funkcje reprezentacyjne – był miejscem przeznaczonym dla cesarza. We-

wnątrz, między wieżami, mieścił chór i lożę cesarską, skąd władca i jego dwór 

mogli obserwować przebieg mszy i zgromadzonych poniżej wiernych. Do naj-

lepiej zachowanych należy transept zachodni kościoła opactwa Corvey, wznie-

siony w latach 873–885. 

Najwspanialszym zabytkiem i przykładem zastosowania planu centralne-

go w architekturze karolińskiej jest kaplica pałacowa w Akwizgranie (788–800), 

projektu Odona z Metzu. Wzorowana na bizantyńskim kościele San Vitale 

w Rawennie, oktagonalna nawa główna została otoczona 16-bocznym obej-

ściem o dwu kondygnacjach. Po stronie zachodniej umieszczono transept z em-

porą i tronem cesarskim (z czasów ottońskich). Wyraziste podziały i harmo-

nijne proporcje nawiązują do wzorów antycznych. Do dekoracji użyto spoliów 

– kolumn i marmurów sprowadzonych z Italii. Wnętrze kaplicy zdobią barwne 

okładziny i mozaiki, a dekoracyjne balustrady i drzwi wykonano z brązu. Na 

uwagę zasługują brązowe drzwi z 800 r., zwane Wilczymi Wrotami, zdobione 

klamkami w kształcie lwich głów. Kaplica była wielokrotnie przebudowywana, 

m.in. rozbudowano westwerk w stylu romańskim i dodano gotyckie prezbite-

rium, w którym umieszczono szczątki Karola Wielkiego. Kaplica stała się cen-

trum życia politycznego – koronowano tam 30 kolejnych władców cesarstwa. 

Ze względu na obecność relikwii Jezusa, Marii i św. Jana (tzw. Wielkie Relikwie 

Akwizgrańskie) stała się ważnym ośrodkiem kultu i celem pielgrzymek.

Na planie krzyża greckiego wzniesiono oratorium Germigny-des-Prés, nieda-

leko Orleanu (806). Budowlę wielokrotnie przebudowywano, ale we wschodniej 

apsydzie zachowała się do czasów współczesnych jedyna oryginalna karolińska 
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mozaika. Przedstawia Arkę Przymierza, ochranianą przez dwie postacie anio-

łów oraz wychylającą się z niebios dłoń, symbolizującą obecność Boga Ojca. 

Ośrodkami kultury były dwór i wielkie założenia monastyczne, stąd sztuka 

miała charakter elitarny. Cesarz uznał regułę św. Benedykta za główną i przyczy-

nił się do rozpowszechnienia klasztorów benedyktyńskich w swoim państwie. 

Do najważniejszych należały: Monte Cassino, założone według tradycji przez 

patrona zakonu, ok. 525 r., a także Lorsch, Tours, Metz, opactwa w Echternach 

i Corbie oraz klasztory na wyspie Reichenau na Jeziorze Bodeńskim, w Sankt 

Gallen i Fuldzie. Wskutek współpracy szkoły pałacowej w Akwizgranie 

i skryptoriów klasztornych powstała minuskuła karolińska, zwana karoliną 

– krój pisma rozpowszechniony w całej średniowiecznej Europie.

W klasztorze Reichenau został sporządzony ok. 820 r. plan klasztoru 

w Sankt Gallen, wedle zaleceń synodu opatów w Akwizgranie. Był to wzor-

cowy plan założenia klasztornego, mieszczącego zabudowania sakralne 

i świeckie (skryptoria, warsztaty rzemieślnicze, pomieszczenia dla zwierząt 

hodowlanych), co czyniło klasztor samowystarczalnym i umożliwiało życie 

zgodne z benedyktyńską dewizą Ora et labora (módl się i pracuj). Mimo 
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że projekt nie został nigdy zrealizowany, stanowi cenny zabytek jako uni-

katowy plan architektoniczny, pochodzący z tej epoki. Układ budynków 

inspirowany był strukturą rzymskiego obozu wojskowego.

Klasztor w Lorsch, założony około 764 r., stanowił centrum naukowo-kul-

turalne cesarstwa Franków. Do czasów obecnych zachowała się jedynie brama, 

nawiązująca do architektury rzymskich łuków triumfalnych. Złożona z trzech 

arkad o półokrągłych łukach, wyposażona po bokach w dwie przybudówki, 

kryta spadzistym dachem, zwraca uwagę fasadą, zdobioną okładziną z białych 

i rdzawych płytek oraz pilastrami, nawiązującymi do porządku korynckiego. 

Na piętrze mieści się sala, zwaną królewską, której ściany pokrywają karoliń-

skie freski. W klasztorze znajdowała się jedna z najznamienitszych bibliotek 

Królestwa Frankońskiego. Pochodzą stamtąd sławne manuskrypty: Ewangeliarz 
z Lorsch (810), farmakopea z Lorsch, uznawana za pierwszy przykład nauko-

wego dzieła medycznego (795), oraz księga liturgiczna z Lorsch (876). Ewan-

geliarz, zwany też Złotym Kodeksem z Lorsch, został spisany złotym atramentem 

i oprawiony w płaskorzeźbioną okładkę z kości słoniowej. Bogato ilustrowany, 

zawiera wielobarwne przedstawienia figuralne m.in. Chrystusa Pantokratora 

i ewangelistów.

Malarstwo i rzeźba

Z malarstwa okresu karolińskiego zachowały się przede wszystkim miniatury 

oraz nieliczne freski. Najsłynniejsze malarstwo ścienne przetrwało w benedyk-

tyńskim klasztorze św. Jana w Müstair w Szwajcarii. Kościół przebudowano 

w stylu gotyckim – zarówno przeróbka, jak i niewłaściwa konserwacja doprowa-

dziły do zniszczenia lub uszkodzenia fresków pochodzących z VII w. Dekoracja 

malarska przedstawia sceny biblijne ze Starego i Nowego Testamentu, ukazane 

bez zachowania chronologii, ale w moralizujących powiązaniach. W apsydzie 

znajduje się scena Sądu Ostatecznego z wizerunkiem Chrystusa w mandorli 

w centrum. Pozostałe freski to sceny zbiorowe o przemyślanej kompozycji, uka-

zane na tle architektury, w których widoczne są inspiracje antyczne. Na sku-

tek błędów w konserwacji utraciły pierwotne kolory i efekty światłocieniowe 

– obecnie dominują w nich brąz i ochra.

Karolińskie malarstwo miniaturowe powstawało w skryptoriach zakon-

nych oraz królewskim, powołanym przez Karola przy dworze w Akwizgranie. 

Do najważniejszych ośrodków klasztornych należały Fulda, Reims, Tours, 
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Trewir i Metz. Ze względu na cechy charakte-

rystyczne dekoracji ewangeliarzy wyróżniono 

szkoły, które wypracowały typowe dla siebie 

style: dworską, zwaną grupą Ady (od imienia 

przy rodniej  siostry Karola Wielkiego lub skrót 

od łac. ancilla Dei – służebnica Pańska) i grupę 

Ewangeliarza Koronacyjnego. Pierwszej z nich 

przypisuje się autorstwo m.in. Ewangeliarza Go-
deskalka (781–783) i Ewangeliarza św. Medarda 
z Soissons (ok. 800), drugiej – Ewangeliarza ko-
ronacyjnego Karola Wielkiego (VIII w.) i Ewan-
geliarza z Akwizgranu (IX w.). We wszystkich 

widoczne są wyraźne inspiracje antyczne i bi-

zantyńskie – stąd dominujące przedstawienia 

figuralne w miejsce abstrakcyjnych ornamentów 

oraz dążenie raczej do realizmu i iluzjonizmu 

niż stylizacji. Na iluminacje składają się tablice 

kanoniczne, zdobione inicjały i całostronicowe 

ilustracje, najczęściej przedstawiające postacie 

Jezusa bądź ewangelistów. Pojawia się również 

alegoria źródła życia (łac. fons vitae) – studnia kryta baldachimem wspartym na 

kolumnach i zwieńczonym krzyżem, często w otoczeniu architektury, do które-

go schodzą się różne gatunki zwierząt symbolizujące dusze wiernych.

Za najwybitniejszy przykład karolińskiego iluminatorstwa uchodzi Ewange-
liarz Godes kalka, wykonany w latach 781–783 dla żony Karola, Hildegardy. Zo-

stał spisany złotą uncjałą na purpurowym pergaminie i ozdobiony sześcioma 

całostronicowymi miniaturami, przedstawiającymi czterech ewangelistów z ich 

symbolami, tronującego Chrystusa oraz źródło życia. Postać Chrystusa została 

przedstawiona w pozie Pantokratora, siedzącego, z nimbem wokół głowy, na 

dość jeszcze abstrakcyjnym tle. Ewangelistów ukazano przy pulpitach, w na-

turalnych, siedzących pozach. Widoczny linearyzm i sposób przedstawienia 

postaci: spokojne twarze z wyrazistymi, nienaturalnie powiększonymi oczami 

oraz swobodnie układające się na sylwetce szaty, nawiązują do sztuki bizantyń-

skiej. W rysunku postaci dominują złoto, lazury i ochra, w kolorach tła: łagod-

ne zielenie i szarawe błękity – stonowane kolory są charakterystyczne dla ma-

nuskryptów grupy Ady. Ilustracje otoczono bordiurą roślinno-geometryczną.


Miniatura 
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z Ewangeliarza 
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Po śmierci Karola Wielkiego prym przejęły 

skryptoria klasztorne. Arcybiskup Ebbon założył 

w Reims słynną szkolę miniatorską, w której po-

wstały Ewangeliarz Ebbona (816–835) i Psałterz 
Utrechcki (IX w.). Psałterz ozdobiono ilustracjami, 

przeplatającymi się z pisanym kapitałą tekstem. 

Wykonano je tuszem, niezwykle delikatną i pre-

cyzyjną kreską, przypominającą wzorce późnoan-

tyczne. Miniatury Ewangeliarza Ebbona różnią się 

zasadniczo od wcześniejszych, znanych z ksiąg 

iryjskich i karolińskich – historycy sztuki okre-

ślają je wręcz awangardowymi. Całostronicowe 

iluminacje przedstawiające ewangelistów wyko-

nano z niezwykłą ekspresją – twarze nie są spo-

kojne, ale obdarzone wyrazistą mimiką, szaty 

rozwiane, krajobraz i nastrój – pełne niepokoju.

Pozostałe wybitne zabytki późnokaro liń skiej 

sztuki iluminatorskiej to: Biblia Moutier-Gran-
dval (840) z Tour oraz Biblia Karola Łysego, znana 

również jako Biblia Viviana (843–851), Sakramen-
tarz Drogona (842) z Metz oraz Złoty Kodeks z St. 

Emmeram (860–880). Biblia Mountier–Grandval przedstawia sceny z Księgi 

Rodzaju w formie pasowej narracji: stworzenie pierwszych ludzi, grzech i wy-

gnanie z raju, natomiast w Biblii Karola Łysego zakomponowano pasowo sceny 

z życia św. Hieronima.

Z okresu karolińskiego rzeźby pełne prawie się nie zachowały. Najbardziej 

znanym przykładem jest statuetka jeźdźca (860–870). Niewielka figurka z brą-

zu nawiązuje do rzymskich pomników konnych i jest pierwszym średniowiecz-

nym dziełem tego typu. Przedstawia Karola Wielkiego lub jednego z jego na-

stępców, na co wskazują insygnia władzy: korona i niezachowane berło. Koń 

i miecz, odtworzone w renesansie (stąd różnice stylistyczne), są atrybutami 

władzy wojskowej. Postać jeźdźca ukazano dość schematycznie: sprawia wraże-

nie sztywności, w porównaniu z antycznymi wzorcami brakuje jej swobody ru-

chów i wyrażonej w gestach interakcji z otoczeniem. Podobnie jak w przypadku 

pomników konnych starożytności, jej zadaniem jest podkreślenie politycznej 

rangi władcy jako monarchy i dowodzącego armią.


Statuetka 
konna Karola 
Wielkiego
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W kościele św. Ambrożego w Mediolanie znajduje się kolejny ważny zaby-

tek rzeźbiarski – złoty ołtarz w formie sarkofagu (ok. 850), umiejscowiony nad 

szczątkami świętego. Skrzynia ołtarza pokryta jest okładziną ze złotej i srebr-

nej blachy, zdobiona reliefami przedstawiającymi sceny z Nowego Testamentu. 

Przednią stronę podzielono na trzy części: w części środkowej sceny układają 

się w kształt krzyża z tronującym Chrystusem w centrum. Boki złożone są 

z sześciu scen figuralnych ujętych w bordiurę, wysadzaną szlachetnymi kamie-

niami i zdobioną emalią. Ściana tylna, wykonana ze srebrnej blachy, również 

trójdzielna, w części środkowej zawiera medaliony przedstawiające m.in. sceny 

przedstawiające fundatora i znanego z imienia wykonawcę – Volviniusa, od-

dających cześć św. Ambrożemu. Ołtarz wykonano techniką repusowania, czyli 

obróbki na zimno, polegającej na wybijaniu wgłębień w celu utworzenia wy-

pukłego wzoru po drugiej stronie. Powstały w ten sposób relief był następnie 

cyzelowany – gładzony i artystycznie wykańczany.

Z płaskorzeźby okresu karolińskiego zachowały się również fragmenty ar-

chitektoniczne i elementy wyposażenia liturgicznego: sarkofagi, przegrody chó-

rowe, baldachimy i fryzy. Najczęściej były zdobione ornamentem plecionko-

wym, złożonym z dekoracyjnie zaplecionej wstęgi, tworzącej luźne węzły lub 

kręgi, wypełnione motywami roślinnymi, np. kiściami winogron. W bardziej 

złożonych ornamentach pojawiają się motywy krzyża lub rajskie ptaki.

Ciekawym zabytkiem artystycznego rzemiosła jest wachlarz, zwany Flabel-
lum z Tournus, który służył w czasie mszy do odpędzania owadów od ołtarza. 

Wykonano go z pergaminu i kości zwierzęcych. Futerał z kości słoniowej zdobią 

sceny pasterskie i ornamenty roślinne, a kościany trzonek – wyobrażenia roślin 

i zwierząt, przeplecione pierścieniami z zielonej emalii i zwieńczone inkrusto-

waną głowicą z postaciami świętych. Skrzydło wachlarza to harmonijkowy ar-

kusz pergaminu, którego rogi spięto wokół uchwytu, tworząc kształt koła. Po-

kryty został wyrafinowaną dekoracją malarską: w trzech pasach, oddzielonych 

motywem zdobniczym, pojawiają się postacie świętych, stylizowane wizerunki 

zwierząt oraz ornament roślinny. 

Renesans karoliński stanowił prawdziwy przełom w sztuce średniowiecza. 

Dzięki odnowieniu tradycji Cesarstwa Rzymskiego oraz powrotowi do an-

tycznych wzorców w architekturze i przedstawianiu postaci przyczynił się do 

zintegrowania różnorodnych stylów przedromańskich, które położyły funda-

ment pod rozkwit sztuki ottońskiej i wypracowanie ogólnoeuropejskiego stylu 

romańskiego. 
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Po śmierci Karola Wielkiego nastąpił podział cesarstwa, a wraz z nim blisko 

stuletni okres niepokojów politycznych i związany z nimi regres sztuki. Od-

rodzenie przyszło wraz z objęciem władzy przez Ottona I, zwanego Wiel-

kim, elekcyjnego władcę koronowanego w Akwizgranie w 936 r. na króla 

Niemiec, a w 962 r. w Rzymie na cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego 

Narodu Niemieckiego. Pod jego panowaniem znalazła się wschodnia część daw-

nego imperium Karolingów. Otto dążył do pojednania z Cesarstwem Bizantyń-

skim, ale udało mu się doprowadzić jedynie do wzajemnego uznania tytułów 

cesarskich i małżeństwa jego syna i następcy tronu – Ottona II – z bizantyńską 

księżniczką Teofano. 

Stabilizacja polityczna i rozwój gospodarczy od połowy X do połowy XI w. 

miały wpływ na rozwój sztuki, powiązanej z dworem cesarskim i kontynuują-

cej tradycje Rzymu i Akwizgranu. Renesans sztuk nazwany został ottońskim 

od imion trzech kolejnych władców z dynastii Ludolfingów. Najważniejszymi 

ośrodkami, prócz dworu, były Hildesheim, klasztor Reichenau, Magdeburg, 

Kolonia i Ratyzbona. Szczególny rozkwit nastąpił w architekturze, brązownic-

twie i złotnictwie oraz w malarstwie ściennym i miniaturowym. 

Architektura

W architekturze, czerpiącej przede wszystkim ze wzorów karolińskich, wpro-

wadzono szereg nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, które umożliwiły 

późniejszy rozwój budownictwa romańskiego. Do największych osiągnięć nale-

żało wprowadzenie rygorystycznego porządku opartego na module kwadratu. 

Cechą charakterystyczną zewnętrznej struktury budowli było złożenie z wy-

raźnie zaznaczonych geometrycznych brył. Najbardziej typowymi przykładami 

architektury ottońskiej są budowle na planie podłużnym: bazyliki wyposażone 

w transept, prezbiterium na planie prostokąta i rozbudowany westwerk, flanko-

wany wieżami. Wielokondygnacyjna struktura części zachodniej wyposażona 

była w emporę, ale galerie chórowe występowały czasem również nad nawami 

bocznymi. W kryptach i niekiedy w nawach bocznych stosowano sklepienia, 

nawę główną kryto nadal drewnianym stropem, często bogato zdobionym. 

Sztuka
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Najstarszą zachowaną do dziś budowlą 

ottońską jest kościół św. Cyriaka w Gernrode. 

To zbudowana w latach 960–965 bazylika, 

wyposażona w transept i prezbiterium z ap-

sydą. Dwuwieżowy westwerk dobudowano 

w XII w. Nawy oddzielono przez ustawio-

ne naprzemiennie filary i kolumny – jest to 

tzw. układ nadreński (A-B-A). Z zabudowań 

dawnego klasztoru, prócz kościoła, zachowa-

ły się jeszcze krużganki i fragmenty murów 

obronnych.

Kościół św. Michała w Hildesheim uzna-

wany jest za arcydzieło sztuki ottońskiej. 

Zbudował go w latach 1010–1020 biskup 

Bernward. Trójnawową bazylikę wyposażo-

no w dwa symetryczne transepty z apsyda-

mi, zakończone wieżami. Wieże znajdują 

się również nad skrzyżowaniami naw, które 

tworzą wewnątrz moduł kwadratu, czyli jed-

nostkę miary, powtarzającą się w proporcjach 

całej budowli. Nawy zostały oddzielone filarami i parami kolumn w naprze-

miennym układzie, zwanym saskim (A-B-B-A). Rzeźbione kapitele pochodzą 

z XII w. Nawa główna kryta jest drewnianym stropem, zdobionym XIII-wiecz-

nymi malowidłami. Przed apsydami znajdują się chóry: wschodni i zachodni, 

zwany Anielskim. W ramionach transeptu umieszczono trójpoziomowe empo-

ry, a suma dziewięciu kolumn na wszystkich poziomach (1+3+5) symbolizu-

je dziewięć chórów anielskich. Do kościoła prowadziły monumentalne pięcio-

metrowe wrota, w całości odlane z brązu (obecnie przechowywane w katedrze 

NMP).

Nieliczne wpływy bizantyńskie w architekturze ottońskiej widoczne są 

w kaplicy św. Bartłomieja w Paderborn, wzniesionej w 1017 r. przez greckich 

budowniczych. Prostą bryłę kamiennej budowli zbudowano na planie pro-

stokąta z półokrągłą apsydą i przykryto spadzistym dachem. Fasadę zdobią 

jedynie dwa trójdzielne pełnołukowe triforia, natomiast ściany boczne i ap-

sydę wyposażono w pojedyncze okna zamknięte półkoliście. Dwa rzędy ko-

lumn wzorowanych na korynckich dzielą halowe wnętrze na trzy nawy równej 
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wysokości. Kaplica została w całości 

przesklepiona. 

Kościół pod wezwaniem św. Pan-

taleona w Kolonii powstał na miej-

scu wczesnochrześcijańskiej świątyni 

z IV w. Kiedy w połowie X w. ulo-

kowano tu klasztor benedyktynów, 

kościół klasztorny przebudowano 

i poświęcono w 980 r., a ok. 1000 r. 

rozbudowano westwerk i apsydę. 

Wnętrze ma postać trójnawowej ba-

zyliki i jest wynikiem przebudowy 

z 1160 r. Niższe nawy boczne są 

przesklepione, a nawa główna – kryta 

drewnianym, płaskim stropem.

Kościół Panny Marii na Kapitolu 

w Kolonii zawdzięcza nazwę istnie-

jącej w tym miejscu rzymskiej świą-

tyni poświęconej trzem głównym 

bóstwom kapitolińskim: Jupiterowi, 

Junonie i Minerwie. Został wybudowany w 690 r. i był dwukrotnie przebudo-

wany w połowie X i XI w. Wyróżnia się nietypowym planem tzw. treflowym: 

plan krzyża wzbogacono o trzy apsydy, zamykające prezbiterium i ramiona 

transeptu i tworzące na planie kształt przypominający liść koniczyny. Nawy 

boczne bazyliki zostały wydzielone półkolistymi arkadami. Monumentalny ko-

ściół z emporą dla władcy, umiejscowioną w zakończeniu nawy głównej, miał 

wyrażać potęgę cesarzy i nawiązywać do tradycji karolińskiej.

Kościół w Ottmarsheim w Alzacji, w zachodniej Francji, niedaleko granicy 

z Niemcami, wzniesiono w latach 1030–1049. Jest to przykład zastosowania 

planu centralnego w architekturze ottońskiej: nawa wewnętrzna została wznie-

siona na planie ośmioboku, z obejściem podzielonym dwukondygnacyjnymi 

emporami. Od strony wschodniej dobudowano trzy kaplice, a od zachodniej 

– westwerk w formie pojedynczej wieży na planie prostokąta.

Katedrę w Spirze wybudowano ok. 1024 r. dla uświetnienia wyboru Kon-

rada III na tron cesarski. Monumentalna budowla z rozbudowaną częścią 

wschodnią – prezbiterialną – oraz westwerkiem była w owym czasie jedną 
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w Ottmarsheim

Sztuka ottońska



64 www.falakultury.pl

z największych budowli chrześcijańskiego świata. Początkowo miała strop pła-

ski, który w 1080 r. zastąpiono sklepieniem krzyżowym. Półkolumny biegnące 

przez całą wysokość ścian nawy głównej podtrzymują kamienne gurty, który-

mi oddzielono przęsła. Trójwymiarowe ukształtowanie ścian, dające ciekawe 

efekty światłocieniowe, stanowiło przełom i zapowiadało rozwiązania typowe 

dla architektury romańskiej. Katedrę wielokrotnie przebudowywano, a w XX w. 

przeszła renowację, której celem było przywrócenie pierwotnego wyglądu.

Kościół św. Jerzego w Oberzell, należący do opactwa Benedyktynów na 

wyspie Reichenau, został wybudowany w latach 891–913 dla ochrony cen-

nej relikwii – głowy świętego. Nad skrzyżowaniem transeptu i nawy głównej 

wzniesiono wieżę na planie kwadratu, a po stronie zachodniej dobudowano ok. 

1000 r. półokrągłą apsydę. Wnętrze trójnawowej bazyliki podzielono niewyso-

kimi, masywnym kolumnami, podtrzymującymi półokrągłe łuki. Ściany nawy 

głównej pokryte są freskami, uchodzącymi za arcydzieła malarstwa renesansu 

ottońskiego. Pomiędzy łukami arkad umieszczono medaliony z podobiznami 

opatów klasztoru, a ponad nimi szeroki pas bordiury, złożonej z meandrycz-

nych wzorów. Nad bordiurą umieszczono osiem scen, przedstawiających cuda 

dokonane przez Chrystusa, a w górnym pasie, pomiędzy otworami okiennymi 

– sylwetki apostołów. Freski pozbawione są zewnętrznej warstwy malarskiej, ze 

względu na uszkodzenia powstałe po przykryciu tynkami. Kompozycja scen 

zbiorowych ukazuje postacie ludzkie na tle architektury, we wzajemnych in-

terakcjach, z wyrazistymi gestami. Postać Jezusa została ukazana w sposób ty-

powy dla tego okresu – na pierwszym planie, nieco wyższa (ważniejsza) od 

pozostałych, bez brody, w nimbie świętości.

Malarstwo miniaturowe

Dekoracja malarska z okresu ottońskiego zachowała się także fragmentarycznie 

w kaplicy św. Sylwestra w Goldbach. Freski przedstawiają sceny z życia Jezusa, 

umieszczone między pasami bordiury, łączącej w sobie motywy meandra i krzyża.

Prócz malarstwa ściennego rozwijały się również malarstwo miniaturowe 

i sztuka iluminatorska. Najważniejsze skryptoria działały w Trewirze, Kolonii, 

Reichenau, Regensburgu, Hildesheim i Corvey.

W miniatorstwie ottońskim, wyraźniej niż w architekturze, widoczne są 

wpływy bizantyńskie: duża ilość złoceń, czyste kolory w kontrastowych ze-

stawieniach, syntetyczne sylwetki z wyrazistą gestykulacją, powięk szo ne oczy. 

Sztuka przedromańska



65www.falakultury.pl 

Dominują wątki biblijne, zwłaszcza z Nowe-

go Testamentu, nowością są przedstawienia 

scen apokaliptycznych, zapewne z uwagi 

na panikę milenijną związaną z obchodami 

końca pierwszego tysiąclecia. Obok moty-

wów religijnych, głównym tematem stają się 

wizerunki cesarzy, ukazywanych w sposób 

zideologizowany – jako przyjmujących hoł-

dy lub jako błogosławionych przez Chry-

stusa fundatorów i donatorów. W sposobie 

przedstawiania postaci karoliński iluzjonizm 

ustępuje miejsca skodyfikowanym formom 

ikonografii bizantyńskiej.

Do najwcześniejszych zabytków ottoń-

skiego iluminatorstwa należą manuskrypty 

wykonane na zlecenie arcybiskupa Egberta, 

zwane od jego imienia Kodeksem Egberta 

i Psałterzem Egberta lub grupą Ruodprechta – 

od imienia skryptora. Psałterz, pochodzący 

z 990 r., został spisany minuskułą ottońską 

na pergaminie i ozdobiony finezyjnymi inicjałami oraz 34 całostronicowymi 

miniaturami, przedstawiającymi m.in. Egberta i wcześniejszych arcybiskupów 

Trewiru. Manuskrypt stał się posagiem Rychezy, córki palatyna reńskiego, 

wydanej za księcia, a następnie króla polskiego, Mieszka II Lamberta. Córka 

Mieszka i Rychezy, Gertruda, zleciła dołączenie do kodeksu kalendarza, czte-

rech miniatur inspirowanych stylem bizantyńskim, przedstawiających m.in. 

scenę koronowania jej syna Jaropełka przez Jezusa oraz ją samą, klęczącą u stóp 

św. Piotra. Na niezapełnionych stronach dodanych kart, a następnie na margi-

nesach kodeksu, Gertruda spisywała po łacinie swoje modlitwy, co czyni z niej 

pierwszą polską pisarkę, tworzącą wiek przed Wincentym Kadłubkiem, a jej 

Modlitewnik dołączony do psałterza – najwcześniejszym zabytkiem polskiego 

piśmiennictwa. Dzięki owym uzupełnieniom Psałterz Egberta często bywa na-

zywany Kodeksem Gertrudy.

W Kodeksie Egberta (980) pojawia się miniatura przedstawiająca w niety-

powy sposób postać fundatora: przedstawiony en face, siedzi na tronie w oto-

czeniu stojących mnichów wręczających mu kodeks – ich postacie ukazano 
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z boku, w pomniejszeniu. Jest to niezwykła nobilitacja dla biskupa, którego po 

raz pierwszy przedstawiono w sposób zarezerwowany dla Jezusa, świętych i ce-

sarzy. Pozostałe miniatury ukazują sceny z życia Chrystusa i wizerunki ewan-

gelistów. Postacie znajdują się na neutralnym tle, z wyraźnym rysunkiem, wy-

pełnionym stonowanymi kolorami i przy umiarkowanym zastosowaniu złoceń. 

Sceny i przedstawienia osób często opatrzone są podpisami.

Najwcześniejszym zamówionym przez Egberta manuskryptem (ok. 984), 

wykonanym przez mistrza nieznanego imienia, był Registrum Gregorii, za-

wierający listy papieża Grzegorza Wielkiego. Dzieło zachowało się we frag-

mentach, z dwiema miniaturami przedstawiającymi Grzegorza, dyktującego 

mnichowi treść pism, oraz Ottona II przyjmującego hołd. Scena hołdu ma 

charakter alegoryczny: cesarza przedstawiono jako tronującego pod balda-

chimem, gdy odbiera wyrazy czci od postaci kobiecych personifikujących 

krainy Alemanii, Francji, Germanii i Italii. Miniatury o analogicznej tema-

tyce pojawiły się w De bello Iudaico Józefa Flawiusza i Ewangeliarzu Ottona III, 
ale cesarza przedstawiono na nich w otoczeniu dworzan, a procesję prowincji 

– na sąsiedniej karcie.

Ewangeliarz Ottona III to najokazalszy z kodeksów tego okresu. Został 

zamówiony około 1000 r. dla uczczenia milenium. Wykonany przez anoni-

mowych skrybów i iluminatorów, zwanych grupą Liuthara z Reichenau, liczy 


Ewangeliarz 

Ottona III

Sztuka przedromańska



67www.falakultury.pl 

276 kart, w tym 29 całostronicowych miniatur. 

Ilustracje przedstawiają sceny z Nowego Testa-

mentu, portrety ewangelistów, zdobne incipity, 
a także tronującego cesarza odbierającego hołd 

od alegorycznie ukazanych lennych krain. Za-

chowała się oryginalna złocona oprawa kodeksu, 

ozdobiona umieszczonym centralnie misternym 

reliefem przedstawiającym Zaśnięcie Marii oraz 

licznymi drogimi kamieniami o szlifie kaboszo-

nowym. Obecnie ewangeliarz jest przechowywa-

ny w bibliotece miejskiej w Monachium.

Kodeksy grupy Liuthara posługują się sze-

roką gamą symboli i alegorii, m.in. biblijnych, 

zwierzęcych i roślinnych, z których wiele weszło 

na stałe do ikonografii. Dla kompozycji charak-

terystyczne są symetryczny układ figur i ele-

mentów dekoracyjnych, klarownie zaznaczona 

hierarchia i wyraziste, znaczące gesty. Widoczny 

kontur wypełniany jest intensywnymi, czystymi, często kontrastowymi kolora-

mi, wśród których dominują zielenie, czerwienie, błękity i złoto. 

Kolejny słynny kodeks powstały w Reichenau to Apokalipsa bamberska. Ma-

nuskrypt składa się z tekstu Apokalipsy i lekcjonarza z wyborem czytań 

z Ewangelii. Lekcjonarz zawiera pięć całostronicowych ilustracji, natomiast 

Apokalipsa ozdobiona została 50 miniaturami, umieszczonymi również w tek-

ście, przedstawiającymi symboliczne, wizjonerskie sceny, m.in. siedem trąb, 

wielką nierządnicę Babilonu, Baranka Bożego z księgą z siedmioma pieczęciami 

czy czterech jeźdźców. Lekcjonarz i Apokalipsę oddzielają miniatury ukazujące 

cesarza, koronowanego przez apostołów Piotra i Pawła i przyjmującego hołd, 

oraz alegorie cnót, personifikowane przez postacie ze Starego Testamentu.

Najstarszym zabytkiem piśmiennictwa znajdującym się na ziemiach pol-

skich jest pochodzący z czasów ottońskich Sakramentarz tyniecki. Powstał 

ok. 1060–1070 r. w Kolonii, w Polsce przechowywany był w opactwie Bene-

dyktynów w Tyńcu, któremu zawdzięcza nazwę. Został spisany złotą minusku-

łą karolińską na pergaminie barwionym purpurą. Zawiera dwie całostronico-

we miniatury przedstawiające scenę Ukrzyżowania i Chrystusa na majestacie 

(Maiestas Domini) oraz dwie strony inicjałowe zdobione plecionką. Łacińskie 
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teksty modlitw, poprzedzane mniejszymi inicjałami, ujęto w bordiurę złożoną 

z plecionki i motywów roślinnych. Ciekawostką sakramentarza jest najstarszy 

w Polsce zapis muzyczny, spisany wczesnośredniowieczną notacją cheirono-

miczną, czyli neumami (kropkami i kreskami) umieszczonymi nad tekstem, 

określającymi w przybliżeniu wysokość i długość trwania dźwięku.

Rzeźba ottońska

Rzeźba okresu ottońskiego pełniła funkcję służebną wobec architektury, przede 

wszystkim sakralnej. Do elementów rzeźby architektonicznej należały: kapitele 

i trzony kolumn, przegrody chórowe, płaskorzeźby zdobiące ołtarze, sarko fagi, 

baldachimy cyboriów. Nowością była prowadzona przez warsztaty z Hildes-

heim technika odlewów z brązu, zastępująca repusowanie blachy – odlewano 

nawet obiekty monumentalnych rozmiarów, takie jak wrota czy chrzcielnice. 

Najoryginalniejszym zabytkiem rzeźby ottońskiej jest płaskorzeźbiona spi-

ralnie, brązowa kolumna, ufundowana przez biskupa Bernwarda, która znajduje 

się w kościele św. Michała w Hildesheim. Nawiązuje ona do wzorów rzymskich 

(kolumny Trajana i Marka Aureliusza), ale ukazuje sceny z Nowego Testamen-

tu, począwszy od Chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie do jego triumfalnego 

Wjazdu do Jerozolimy, dlatego zwana jest kolumną Chrystusa. Postacie ukaza-

no w sposób zróżnicowany, w naturalnych pozach, na płaskim tle z umownie 

zaznaczonymi elementami krajobrazu. Początkowo kolumnę wieńczył krzyż. 

Wybitnym przykładem sztuki odlewniczej są również Drzwi Bernwarda 

z katedry Wniebowzięcia Matki Boskiej w Hildesheim (1015), pierwotnie za-

projektowane dla kościoła św. Michała. Ich skrzydła, odlane w całości z brązu, 

podzielono na osiem prostokątnych pól zdobionych wypukłym reliefem. Na 

lewym skrzydle znajdują się sceny z Księgi Rodzaju, na prawym – z Ewangelii. 

Ich układ ukazuje powiązania między grzechem pierwszych rodziców i wygna-

niem z raju a odkupieniem Chrystusa. Postacie przedstawiono w ekspresyjnych 

pozach, wyraziście gestykulujące, w architektonicznej i roślinnej scenerii, na 

płaskim tle. Rysunek figur i elementów krajobrazu różni się wypukłością. Mię-

dzy drugim i trzecim polem od dołu umieszczono okrągłe uchwyty w stylizo-

wanych paszczach lwów.

Przykładem polichromowanej płaskorzeźby stiukowej jest cyborium kościo-

ła św. Ambrożego w Mediolanie (X w.). Wsparte na czterech kolumnach zwień-

czonych sylwetkami orłów, przykrywało umieszczony pod nim złoty ołtarz 
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(zabytek sztuki karolińskiej, patrz s. 60). Na ścianach 

baldachimu umieszczono płaskorzeźby świętych, m.in. 

patrona kościoła w otoczeniu świętych Protazego i Ger-

wazego oraz św. Tekli przyjmującej wyrazy czci. Świętych 

przedstawiono centralnie, w gestach błogosła wieństwa, 

orantów zaś w układzie symetrycznym, na płaskim tle. 

Sceny otoczono misterną bordiurą, łączącą geometrycz-

ny ornament ze stylizowanymi wzorami roślinnymi (lilie, 

winne krzewy) i zwierzęcymi (ptaki, ryby, muszle). 

W ottońskiej rzeźbie wolnostojącej, podobnie jak 

w rzeźbie karolińskiej, najbardziej rozpowszechnionymi 

technikami były złotnictwo i brązownictwo, używane 

przede wszystkim do zdobienia przedmiotów liturgicz-

nych: relikwiarzy, krucy fiksów oraz opraw kodeksów. 

W okresie ottońskim pojawiły się tzw. relikwiarze mówią-

ce, nawiązujące kształtem do relikwii, które były w nich 

przechowywane. Najbardziej znany jest relikwiarz Ekber-

ta, zwany też relikwiarzem sandała św. Anto niego, w for-

mie złotej stopy umieszczonej na skrzynce zdobionej 

techniką filigranu i emalii; znajduje się w skarbcu 

w Trewirze.

Do najwybitniejszych zabytków złotnictwa ottoń-

skiego należą norymberskie regalia cesarskie, czyli insy-

gnia koronacyjne cesarzy. Należą do nich m. in. Korona 

Rzeszy i Krzyż Rzeszy. Korona Rzeszy, pochodząca z dru-

giej połowy X w., złożona jest z ośmiu złotych płytek 

o kształcie zaokrąglo nego prostokąta. Płytkę frontową 

wieńczy krzyż, a płytki boczne są zdobione czterema 

miniaturami z emalii komórkowej, przedstawiającymi 

Chrystusa w otoczeniu aniołów oraz biblijnych królów: 

Dawida, Salomona i Ezechiasza z prorokiem Izajaszem. 

Postacie królów ze Starego Testamentu symbolizują 

sprawiedliwość, mądrość i posłuszeństwo Bogu, nato-

miast postać Jezusa – miłosierdzie i boskie pochodzenie władzy. Korona wy-

kończona jest zdobnym kabłąkiem w kształcie grzebienia, na którym widnie-

ją napisy odwołujące się do chrześcijańskiej i rzymskiej legitymizacji władzy 
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cesarza. Korona wysadzana obficie 

szlachetnymi kamieniami i perłami 

nawiązuje do wzorów bizantyńskich 

i karolińskich. 

Krzyż Rzeszy (1025–1030) peł-

nił funkcję relikwiarza – przechowy-

wano w nim relikwie drewna krzyża 

Chrystusowego i tzw. włócznię św. 

Maurycego kryjącą gwóźdź z Krzy-

ża Pańskiego. Krzyż Rzeszy – wyko-

nany z drewna dębowego, obłożony 

złotą blachą i wysadzany regularnym 

geometrycznym ornamentem ze 

szlachetnych kamieni i pereł – wzo-

rowany jest na tradycji wczesnochrze-

ścijańskich i bizantyńskich crucis 
gemmatae, czyli bogato zdobionych 

krucyfiksów symbolizujących triumf 

Chrystusa. Zakończenia ramion krzy-

ża i ich przecięcie wykończono kon-

centrycznie zdobionymi kwadratami 

– w tych miejscach na rewersie krzyża znajdowały się niegdyś plakietki przedsta-

wiające Baranka Bożego w otoczeniu apostłów i symbole czterech ewangelistów.

Kolejny ważny przykład złotnictwa ottońskiego to zbiór krzyży procesyj-

nych opactwa Essen. Krzyż procesyjny księcia szwabskiego Ottona i jego sio-

stry Matyldy (983), wykonany z drewna dębowego pokrytego złotą i złoconą 

miedzianą blachą, ozdobiony został perłami i drogimi kamieniami oraz plakiet-

ką z emalii przedstawiającą rodzeństwo fundatorów. Krzyż z wielkimi emaliami 

(ok. 1000), wysadzany kaboszonami, zawdzięcza swoją nazwę pięciu plakiet-

kom z emalii, umiejscowionym na końcach i na przecięciu ramion, przedsta-

wiającym grupę Ukrzyżowania i symbole ewangelistów. Na krzyżu Matyldy, 

zwanym młodszym (ok. 1050), znajdują się płytki emaliowane z wizerunka-

mi aniołów oraz fundatorki, opatki Matyldy, składającej hołd tronującej Marii 

z Dzieciątkiem. Jest to krzyż relikwiarzowy, z miejscem na relikwie świętych na 

odwrocie. Chrystusa przedstawiono w sposób typowy dla okresu ottońskiego: 

ukrzyżowanego, jednak bez zaznaczonych gwoździ i wyraźnych śladów męki.
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Mediolan, leżący w podbitej przez Ot-

tona I Lombardii, słynął z rzeźby w kości 

słoniowej. Do najważniejszych zabytków 

zaliczane jest antependium (962–973), 

czyli zasłona mensy ołtarza, składająca się 

z reliefów przedstawiających sceny z Nowe-

go Testamentu, podarowana przez Ottona 

katedrze w Magdeburgu. Na situli (litur-

gicznym wiaderku na wodę święconą) arcy-

biskupa Gotofreda, ozdobionej arkadami, 

pod którymi wyobrażono Marię z Dzie-

ciątkiem i postacie ewangelistów, oraz na 

plakietce przedstawiającej tronującego 

Chrystusa, któremu hołd składa rodzina 

Ottona II, historycy sztuki zauważają for-

malne nawiązania do antycznych tradycji 

rzeźbiarskich.

W okresie ottońskim pojawiła się drew-

niana rzeźba sakralna; poza krucyfiksami 

są to najczęściej wyobrażenia Marii z Dzie-

ciątkiem. Najsłynniejsza jest tzw. Złota 
Madonna z  katedry w  Essen, wyko nana z drewna lipowego, w całości kryta 

okładziną ze złotej blachy (ok. 980). Przedstawia tronującą Marię z małym 

Jezusem w geście błogosławieństwa. Charakterystycznym elementem jest trzy-

mane przez Madonnę jabłko, interpretowane jako nawiązanie do grzechu Ewy 

odkupionego przez ofiarę Chrystusa. Bryłę rzeźby urozmaicają oczy i usta wy-

konane z emalii oraz plakietka na szyi, księga w dłoniach Chrystusa i jabłko 

wysadzane drogimi kamieniami. Rzeźba pełniła funkcję relikwiarza i lokalnie 

otaczano ją kultem.

Sztuka okresu ottońskiego, mimo wielu nowatorskich rozwiązań formal-

nych, technicznych i architektonicznych, nie jest uznawana przez krytyków za 

bezpośrednią inspirację sztuki romańskiej – podkreślane są raczej jej związki 

ze sztuką karolińską i bizantyńską. Powodami są jej stylistyczna jednorodność 

i wyraźny związek z władzą cesarską, w odróżnieniu od stylu romańskiego pod-

kreślającego głównie uniwersalizm europejskiego chrześcijaństwa pomimo swo-

jej wewnętrznej heterogeniczności i silnych wpływów lokalnych.
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Początki sztuki romańskiej

W 910 r. Wilhelm Pobożny, książę Akwitanii, założył w burgundzkim Cluny 

klasztor o zreformowanej regule benedyktyńskiej. Opactwo nie było poddane 

lokalnej władzy świeckiej, ale podlegało bezpośrednio papieżowi. Zapocząt-

kowało ono powstawanie kongregacji złożonej w szczytowym okresie rozwoju 

z 800–1200 konwentów, liczących łącznie około 20 tysięcy mnichów. Jednym 

z celów powołania zakonu było odbudowanie nadszarpniętego autorytetu Ko-

ścioła, w którym w początkach X w. szerzyły się symonia (sprzedaż urzędów 

i sakramentów kościelnych) i nikolaizm (nieprzestrzeganie celibatu i posiada-

nie dzieci przez duchownych).

Reforma benedyktyńskiej reguły zakonnej ora et labora zwalniająca mnichów 

z obowiązku pracy sprawiła, że jedynym zajęciem zakonników stała się modli-

twa, co w konsekwencji doprowadziło do niezwykłego rozbudowania liturgii. 

Wzrost liczebności wspólnot klasztornych i całodzienne celebrowanie modlitw 

wymuszały także poszukiwania nowych, monumentalnych rozwiązań architek-

tonicznych. Klasztory stały się centrami pielgrzymkowymi i miejscami rozpo-

czynania krucjat – jako takie przynosiły wysokie dochody i zapewniały wpływy 

polityczne. Przepych kościołów i dostojeństwo liturgii tworzyły religijny spek-

takl, którego zadaniem było przyciągnięcie jak największej liczby wiernych. 

Cluny było największym klasztorem Europy. Z powodu rozrastającej się 

wspólnoty mnichów wybudowano kolejno trzy kościoły, w latach: 927, 948–

981 i 1088. Ostatni z nich był największą świątynią świata do czasu konse-

krowania bazyliki św. Piotra w 1626 r. Został zburzony podczas rewolucji fran-

cuskiej, dlatego współcześnie podziwiać można jedynie skrzydło zachodniego 

transeptu z ośmioboczną wieżą. 

Rekonstrukcje oparte na historycznych planach i rysunkach ukazują pię-

cionawową bazylikę, wybudowaną na planie krzyża kardynalskiego (dwu-

ramiennego), czyli wyposażoną w dwa transepty. Nawę główną przykrywał 

dach dwuspadowy, a nawy boczne – dachy jednospadowe (pulpitowe). Korpus, 

długi na 188 m (to więcej niż 1,5 boiska piłkarskiego), od strony zachodniej 

był zamknięty trójnawowym narteksem, a od wschodu – chórem z obejściem 

Opactwo
 w Cluny
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procesyjnym. Apsydę okalało pięć pro-

mieniście rozmieszczonych apsydioli – 

pomniejszych kaplic na planie półkola 

otwartych w kierunku wnętrza. Nawa 

główna, składająca się z trzech kondy-

gnacji, kryta była najprawdopodobniej 

sklepieniem kolebkowym. Na przecię-

ciu transeptu i nawy głównej wybudo-

wano wieżę na planie kwadratu, a na 

przecięciu z nawami bocznymi wznie-

siono wieże ośmioboczne.

Kościół zbudowano z szarego i be-

żowego kamienia. Jego wnętrze zdobiły 

dekoracje malarskie, mozaikowe oraz 

rzeźbiarskie. Zachowały się płaskorzeź-

bione kapitele kolumn z obejścia pre-

zbiterium. Ukazują one sceny biblijne 

i liczne wyobrażenia alegoryczne: cnót, 

pór roku, rajskich rzek i ośmiu tonów 

chorału gregoriańskiego. Alegoria, naj-

częściej skonwencjonalizowana perso-

nifikacja, była sposobem obrazowania 

niezwykle rozpowszechnionym w doj-

rzałym śred niowieczu.

Zabudowania klasztorne uzupełnio-

no atrium poprzedzającym narteks, 

wiry darzem i dormitorium oraz po-

mieszczeniami gospodarczymi.

Wiele nowo powstających klaszto-

rów w X i XI w., szczególnie we Fran-

cji i Niemczech, wzorowano na opactwie w Cluny. Rozbudowana kongregacja 

klasztorów stała się fundamentem uniwersalnego systemu chrześcijaństwa eu-

ropejskiego, dzięki ujednoliceniu liturgii, reguły, centralnej duchownej władzy 

zwierzchniej oraz wprowadzeniu stylu romańskiego w sztuce. Monumentalizm 

i wiele rozwiązań architektonicznych sztuki romańskiej były dziedzictwem tra-

dycji kluniackiej.


Wieża 
opactwa Cluny

Opactwo w Cluny
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Ucieczka do Egiptu,
kapitel, katedra
w Autun

Sztuka romańska ukształtowała się wraz z ducho-

wym odrodzeniem chrześcijaństwa europejskiego 

w XI w. Jej siłami napędowymi były rozwijający się 

monastycyzm i ożywiony ruch pielgrzymkowy – to 

właśnie dzięki nim powstawała monumentalna archi-

tektura sakralna, przewyższająca potrzeby lokalnych 

wspólnot wiernych. Po zapaści związanej z najazda-

mi plemion barbarzyńskich w IX–X w. i z apokalip-

tycznymi nastrojami spowodowanymi zbliżającym 

się milenium nastąpił okres reform, integracji i eks-

pansji Kościoła. Ponadnarodową uniwersalność sztu-

ka romańska zawdzięczała umocnieniu papiestwa 

i utworzeniu sieci klasztorów niezależnych od władzy 

świeckiej, natomiast rozprzestrzenianie się tego stylu 

– wyprawom krzyżowym i inwazjom.
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Dziewiętnastowieczny termin „romański” (romanesco, romanesque), podob-

nie jak w przypadku wielu innych nazw stylów historii sztuki, początkowo był 

określeniem lekceważącym, kojarzonym ze zdegradowaną, pozbawioną fine-

zji architekturą starożytnego Rzymu. Mimo pogardliwego wydźwięku trafnie 

wskazywał główne wzorce tego stylu: formy antycznej i wczesnochrześcijańskiej 

bazyliki oraz półkoliste arkady. Kolebką sztuki romańskiej stała się Francja – 

wzory czerpano z zachowanych rzymskich akweduktów i łuków triumfalnych: 

przykładowo twórcy katedry Saint Lazare (św. Łazarza) w Autun zapożyczyli 

półkoliste łuki chóru i żłobione płaskie pilastry z korynckimi kapitelami z an-

tycznych bram – Porte d’Arroux i Porte Saint-André. Poza architekturą sta-

rożytnego Rzymu najważniejszymi wzorami romanizmu były style: karoliński, 

ottoński i kluniacki. Dzięki nim pierwotna forma rzymskiej bazyliki na planie 

podłużnym ewoluowała i została wzbogacona o transept nadający budowli sym-

boliczny kształt krzyża. Horyzontalną bryłę przełamawały wysokie wieże we-

stwerku, a wschodnią część zamykano apsydą z obejściem i wieńcem kaplic. Pro-

ste ściany wewnętrzne urozmaicały galerie, a płaski drewniany strop zastąpiono 

sklepieniem kolebkowym lub krzyżowym. To właśnie kamienne sklepienie nawy 

głównej stanowi najważniejszy wyróżnik stylu romańskiego odróżniający go od 

budowli preromańskich. Sklepienia kolebkowe uznawane za najstarsze znajdują 

się w katalońskich kościołach Sant Vincenç de Cardera (1029–1040), Sant Ponç 

de Corbera (1025–1050) i we francuskim opactwie Saint Savin sur Gartempe 

(1040–1090) w regionie Poitou-Charentes. Bazylika w Paray-le-Monial w Burgun-
dii, ufundowana w 973 r. przez Odilona, opata z Cluny, jest najwierniejszą kopią 

nieistniejącego Cluny III i jednocześnie wzorcem sakralnego stylu romańskiego.

Układ i funkcjonalność bazyliki romańskiej uwzględniały reguły życia mo-

nastycznego, reformy kluniackie i zasady przechowywania relikwii. Zmiany ar-

chitektoniczne miały, prócz znaczenia estetycznego i symbolicznego, funkcje 

praktyczne. Kamienne lub ceglane sklepienie zmniejszało zagrożenie pożaro-

we w oświetlanym świecami wnętrzu i zapewniało dobrą akustykę, dzięki któ-

rej chorały śpiewane przez mnichów słyszano w całej monumentalnej nawie. 

Obejście rozwiązywało natomiast problem organizacji ruchu tłumu pątników 

i pozwalało w kontrolowany sposób zbliżyć się im do relikwii. Grube mury 

kościołów pełniły podczas oblężeń funkcje obronne i stanowiły schronienie dla 

lokalnej społeczności.

We wczesnych budowlach romańskich, szczególnie włoskich i hiszpańskich, 

można dopatrzeć się wpływów architektury longobardzkiej, merowińskiej, 
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asturyjskiej czy wizygockiej (tzw. pierwsza sztuka romań-

ska). Charakterystyczne dla nich są kościoły niewielkich 

rozmiarów – proste, przesklepione, budowane najczęściej 

z kamiennych łupków. Przykładem wpływów bizantyń-

skich jest bazylika św. Marka w Wenecji (1063–1094).

Wczesny romanizm obejmował lata 900–1050, doj-

rzały 1050–1200, ale jego przebieg nie jest analogiczny 

we wszystkich krajach europejskich. W 1066 r. nowy styl 

przekroczył kanał La Manche wraz z inwazją Norma-

nów na Anglię – wydarzenia te przedstawia słynna Tka-

nina z Bayeux (patrz s. 103). Romanizm, znany w Bry-

tanii jako norman style (styl normandzki), nie tylko przyjął 

się i rozwinął swoiste cechy, ale wprowadził innowacje, 

które przyczyniły się do wykształcenia stylu gotyckiego, 

czego przykładem jest pionierskie zastosowanie sklepie-

nia żebrowego i przypor w katedrze w Durham (1093).

Nowością dojrzałego stylu romańskiego były rozbu-

dowane dekoracje rzeźbiarskie, zdobiące przede wszyst-

kim portale, tympanony i kapitele kolumn. Najwybit-

niejszym rzeźbiarzem był niewątpliwie Gislebertus, 

autor rzeźb architektonicznych katedry z Autun. Kult 

relikwii sprzyjał rozwojowi złotnictwa – powstawały niezwykle kunsztowne 

i bogato zdobione relikwiarze do przechowywania i eksponowania szczątków 

świętych. Zdarzały się przejawy ostrej rywalizacji między konkurencyjnymi 

ośrodkami kultu, a nawet uprowadzenia cennych relikwii, którym przypisywano 

pośrednictwo w wypraszaniu łask i zdolność czynienia cudów.

Malarstwo obejmowało głównie freski i polichromie we wnętrzach kościo-

łów oraz miniatury rękopisów religijnych i świeckich. Na południu Europy 

wpływy bizantyńskie zaowocowały powstaniem mozaik. Do prywatnych mo-

dlitw przeznaczone były malowane drewniane krucyfiksy, często uzupełniane 

przedstawieniami świętych i scen biblijnych.

Architektura i sztuka romańska stanowiły tło najważniejszych wydarzeń 

politycznych i religijnych średniowiecza, przykładowo bazylika św. Marii Mag-

daleny w Vézelay stała się kolebką II i III krucjaty. W 1146 r. Bernard z Cla-

irvaux wygłosił tam kazanie zachęcające do walki, a w 1190 r. armie Ryszarda 

Lwie Serce i Filipa II Augusta, króla Francji, wyruszyły do Jerozolimy. 


Bazylika 
w Paray-
-le-Monial
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Styl romański jest stylem uniwersalnym, co oznacza, że cechy, takie jak sym-

bolika, rozplanowanie wnętrza i zdobienia, mają charakter ponadregionalny 

– pan europejski – i wynikają z doktryny chrześcijańskiej, w niewielkim tylko 

stopniu odzwierciedlając lokalne tradycje i wpływy.

Budowle, najczęściej kamienne, wyróżnia monumentalizm, funkcjonalność 

i surowość formy. Dekoracje rzeźbiarskie i malarskie – podporządkowane ar-

chitekturze – nie zakłócają precyzyjnego podziału wnętrza. Na całość budowli 

składają się regularne bryły geometryczne: prostopadłościany naw i tran septu, 

półwalce apsyd oraz walce i ostrosłupy wież, a niekiedy półkuliste kopuły. Po-

dobnie jak w architekturze ottońskiej, poszczególne bryły są wyraźnie widocz-

ne – różnią się wysokością i są przykryte osobnymi dachami. We wnętrzu nawy 

chóry i apsydy kaplic zostały dodatkowo wydzielone przez arkady, kolumnady 

i nadproża. Poszczególne bryły pozostają ze sobą w relacjach wyrażanych przez 

proporcje matematyczne, w tym znany już w starożytności złoty podział, na-

zywany również boską proporcją (łac. divina proporcio). Polega on na podziale 

odcinka na dwie części w taki sposób, aby stosunek długości dłuższej z nich 

do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Zdarza się rów-

nież, podobnie jak w sztuce ottońskiej, że podstawowym modułem budowli jest 

kwadrat skrzyżowania naw, którego wielokrotności stanowią pola poszczegól-

nych części składowych kościoła. Regularność i harmonijność proporcji, pro-

stota i czytelność planu oraz rytm powtarzających się kompozycyjnie modu-

łów nadają budowlom romańskim formalną czystość. Symbolicznie rygoryzm 

proporcji można wyjaśnić popularnymi w średniowieczu interpretacjami Biblii 

w duchu pitagorejskim i platońskim, w którym liczba odzwierciedla świat idei 

i porządek stworzonego świata. Poza znaczeniem symbolicznym, addycyjność 

składowych brył wynika z systemu konstrukcyjnego, opartego na półkolistych 

łukach wspartych na filarach i sklepieniach kolebkowych dźwiganych przez ma-

sywne ściany.

Najczęściej stosowanym planem kościołów romańskich był krzyż łaciński, 

tworzony przez nawę główną z prezbiterium i transept. Poprzeczna nawa tran-

septu oddzielała chór od naw, wyznaczając części przeznaczone dla kleru i la-

ikatu. Prezbiterium zakończone było apsydą, a w kościołach pielgrzymkowych 
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– dodatkowo obejściem i wieńcem kaplic. Wśród planów podłużnych domino-

wały bazyliki, pseudobazyliki i kościoły halowe. Rzadziej występowały plany 

centralne: krzyża greckiego (równoramiennego) lub rotundy. 

Cechą charakterystyczną kościołów romańskich było przesklepienie naw, 

w odróżnieniu od budowli karolińskich i ottońskich krytych drewnianym stro-

pem, w których przesklepiano jedynie krypty. Dominowały ciężkie sklepienia 

kolebkowe i krzyżowe, wsparte na grubych ścianach, czasem kolumnach lub 

filarach. Sklepienie kolebkowe ma formę półwalca złożonego z półkolistych łu-

ków wspartych na płaszczyźnie ściany. Wzmocnieniu sklepienia służył podział 

kolebki na odcinki za pomocą gurtów – poprzecznych łuków sklepiennych. 

Przykładem takiego rozwiązania jest katedra Notre-Dame w Awinionie, słynna 

z soboru 1209 r. oraz służąca jako główny kościół esklawy Państwa Kościelnego 

podczas niewoli awiniońskiej. 

Nawa główna była kryta zazwyczaj kolebkowo, natomiast nawy boczne – 

sklepieniem krzyżowym, powstającym z przecięcia dwóch kolebek, czego do-

skonałym przykładem jest katedra św. Łazarza w Autun. Do przekrywania pół-

kolistych apsyd stosowano, podobnie jak w antyku, półkopuły. Dość rzadko 

pojawiają się jednak pełne kopuły, mimo że są one konstrukcjami wynikają-

cym z konsekwentnego zastosowania kolistego łuku – czasza to łuk obracający 
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się wokół osi pionowej przechodzącej przez jego najwyższy punkt. Typowym 

miejscem wznoszenia kopuł było skrzyżowanie naw, gdzie najczęściej stoso-

wano kopułę ośmioboczną opartą na trompach. Przykładem zastosowania ta-

kiej kopuły jest wspomniana już katedra Notre-Dame w Awinionie, natomiast 

w katedrze El Salvador  (1151–1174) w Zamorze skrzyżowanie nawy głównej 

i transeptu wieńczy bogato zdobiona wieża (hiszp. cimborrio) kryta szesnasto-

odcinkową kopułą.

W romanizmie włoskim widoczny jest wpływ architektury bizantyńskiej. 

Najwybitniejsza egzemplifikacja zastosowania półkulistych kopuł, inspirowa-

nych sztuką Konstantynopola, to bazylika św. Marka w Wenecji (1063–1072). 

Zbudowana została na planie krzyża greckiego i przekryta pięcioma osadzonymi 

na bębnach kopułami, umieszczonymi symetrycznie nad skrzyżowaniem nawy 

i transeptu oraz nad ramionami krzyża. Od wewnątrz bębny kopuł i sklepienia 

pokrywają mozaiki w stylu bizantyńskim. Plan rotundy i kopuły rozpowszech-

niły się w Europie w czasie krucjat, ponieważ zakon templariuszy wznosił budow-

le nawiązujące formą do bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie, odbudowanej 
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przez krzyżowców w 1099 r. Przykładami takich 

kościołów są: Temple Church w Londynie, ko-

ściół Santa Maria w Eunate czy katedra Saint-

-Pierre w Angoulême. Na uwagę zasługuje rów-

nież eliptyczna kopuła katedry w Pizie.

Kolejnym charakterystycznym elementem 

romańskich sakralnych założeń architektonicz-

nych są wieże. Prócz wież fasadowych i wieńczą-

cych skrzyżowanie nawy i transeptu, występują 

również budowle wolnostojące, pełniące funk-

cje dzwonnic (kampanili). Na północy Europy 

budowane były najczęściej na planie kwadratu, 

choć zdarzają się również koliste budowle z po-

lnego kamienia, natomiast na południu przeważa 

plan koła, uważany za oznakę wpływu tradycji 

bizantyńskiej. Najsłynniejszą spośród kampanili 

cylindrycznych jest niewątpliwie Krzywa Wieża 
w Pizie. Jej wznoszenie rozpoczęto w 1174 r., ale 

wkrótce budowla, z powodu nierównomiernego 

osiadania gruntu, zaczęła odchylać się od pionu. 

Budowa trwała 177 lat. Obecnie wieża ma 54,98 m wysokości, a jej odchylenie 

wynosi 5 m (ok. 4 stopni). Wzniesiona została z białego marmuru, ma osiem 

kondygnacji zdobionych ślepymi arkadami, umieszczonymi na wydatnych 

gzymsach. Wieża wraz z katedrą i baptysterium na planie koła zwieńczonym 

kopułą stanowi część kompleksu katedralnego Campo dei Miràcoli.

Ściany nośne kościołów romańskich – dźwigające ciężar kamiennych skle-

pień – nie mogły być osłabiane przez otwory okienne, dlatego okna i przeźrocza 

są zazwyczaj nieduże i wąskie. Dla doświetlenia wnętrza stosowano w nich glify, 

czyli ukośnie formowane ościeża zewnętrzne i wewnętrzne. Najbardziej typowe 

są biforia i triforia, czyli arkadowe okna, odpowiednio dwu- lub trójdzielne, 

rozdzielane kolumienkami. Triforia były również dekoracyjnymi galeryjkami, 

otwartymi do wnętrza, mieszczącymi się w grubości muru nawy głównej, tran-

septu i prezbiterium. Czasem stanowiły one jedynie element dekoracyjny, po-

zbawiony zarówno otworu okiennego, jak i galeryjki, zwany ślepym triforium. 

Schronienie dla pątników w kościołach pielgrzymkowych stanowiły empory 

nad nawami bocznymi – przykładowo w Santiago de Compostela.
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Wnętrze oświetlane było przez okna nawy 

głównej i naw bocznych (bazyliki) oraz z naw 

bocznych przez arkady empory w kościołach ha-

lowych i pseudobazylikach. 

Fasada, czyli w kościołach elewacja zachod-

nia, często monumentalna, stanowiła wizytówkę 

sakralnych budowli romańskich, pełniąc funkcję 

reprezentacyjną. Dziedzictwem architektury ot-

tońskiej były dwuwieżowe fasady westwer kowe, 

charakterystyczne dla Normandii i Anglii. Przy-

kłady takich fasad znajdujemy w kościołach 

w Normandii: Notre-Dame w Bernay, Notre-Da-

me w Jumieges (obecnie w ruinie) i Saint-Etienne 
w Caen (1064–1087). Ten ostatni ufundowany 

został przez Wilhelma Zdobywcę jako gest pojed-

nawczy po nałożeniu przez papieża ekskomuniki 

za poślubienie zbyt bliskiej krewnej. Przykładem 

angielskiej budowli o dwuwieżowej westwerkowej 

fasadzie jest katedra w Durham, w której można 

dopatrzeć się już rozwiązań typowych dla goty-

ku. Romanizm Normandii i Anglii wykształcił, prócz fasad, szereg oryginal-

nych cech, takich jak: schodkowy chór z obejściem i wieńcem kaplic, transept 

z galeriami w grubości muru i empory otwarte na nawę główną. W architek-

turze saksońskiej zdarzają się fasady w formie rygla, czyli bloku ustawionego 

prostopadle do nawy głównej, krytego spadzistym dachem. Przykładem west-

werku z wyniesioną jedną wieżą jest bazylika św. Marii Magdaleny w Vézeley, 

a fasady jednowieżowej – katedra w Awinionie. Ten jednonawowy kościół ma 

charakterystyczny westwerk w postaci masywnej wieży na planie kwadratu, 

poprzedzony kruchtą.

Dla romanizmu południowego, zwłaszcza włoskiego, charakterystyczne są 

fasady kurtynowe, podkreślające podział nawowy bazyliki, takie jak w katedrze 

w Modenie czy Pizie, lub prostokątne wieńczone trójkątnie, charakterystyczne 

raczej dla północnych Włoch (Pawia, Parma). Do najczęstszych zdobień tych 

fasad należą rozety i arkadowe galerie, często ślepe. 

Charakterystyczne dla architektury romańskiej było stosowanie orna-

mentu w postaci fryzów arkadowych i ząbkowych, umieszczanych najczęściej 
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pod okapem elewacji i zdobiących gzymsy. Arkadowy, zwany także arkaturą, 

składał się z szeregu małych półkolistych arkad, w budowlach ceglanych niekie-

dy przeplecionych. Ząbkowy uzyskiwano natomiast przez ułożenie szeregu ce-

gieł wystających ze ściany kantem lub krótszym końcem. Fryzy ząbkowe mogły 

występować pojedynczo, w zwielokrotnionych pasach lub wieńczyć arkaturę.

Wejście stanowiło symboliczny próg między sferą sacrum i profanum, dlate-

go nadawano mu formę bogato zdobionego portalu. Najczęściej miał on formę 

półkolistego łuku, podzielonego nadprożem na półkolisty tympanon i prosto-

kątny otwór drzwiowy, niekiedy przedzielony belką. Portal otaczał system po-

większających się arkad, których filary tworzyły profilowane odrzwia, a łuki 

– rozbudowaną archiwoltę. Przykładem jest tzw. Brama Olbrzyma katedry 
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św. Szczepana w Wiedniu. Tympanon zdobiły płaskorzeźby, przedstawiające 

najczęściej Chrystusa w mandorli lub Sąd Ostateczny. 

 W większych kościołach w fasadzie głównej znajdują się nawet trzy łuki 

portali. Przykładowo w potrójnym portalu opactwa Saint-Gilles-Du-Gard kry-

tycy doszukują się inspiracji pobliskim akweduktem z czasów rzymskich, zwa-

nym Pont du Gard. Figuralny fryz pomiędzy łukami to kolejne nawiązanie do 

antyku, charakterystyczne dla romanizmu południowej Francji. Jest to przy-

kład portalu mieszczącego się w grubości ściany, podobnie jak w kościele Notre-

-Dame w Poitiers, gdzie jednak boczne łuki mają postać ślepych arkad. Przykła-

dem portalu umieszczonego w przedsionku jest opactwo Saint-Pierre w Moissac 
w południowej Francji. Odbudowane po najazdach Normanów jako filia Cluny 

w 1048 r., słynie z płaskorzeźbionej sceny Apokalipsy w tympanonie portalu: 

centralnie umieszczona została sylwetka tronującego Chrystusa w otoczeniu 

czterech symboli ewangelistów, aniołów i 24 starców Apokalipsy. Kolejnym 

przykładem portalu umieszczonego w przybudówce jest Saint-Trophine w Ar-

les. W tympanonie przedstawiono Chrystusa w mandorli w otoczeniu ewan-

gelistów, a nadproże zdobi fryz rozciągnięty na wszystkie ściany zewnętrzne 

przedsionka, z przedstawieniami zbawionych oraz potępionych wyobrażonych 
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w piekielnych płomieniach. W ar-

chitekturze włoskiej zdarzają się 

portale w formie zadaszonego por-

tyku, nawiązującego do architektu-

ry starożytnego Rzymu. Podparte 

kolumnami portyki osłaniają przy-

kładowo portale katedry w Mode-

nie (XII w.) i kościoła San Zeno 

w Weronie. Charakterystycznym 

elementem są lwy umieszczone 

przy bazach kolumn o kapitelach 

stylizowanych na korynckie.

W romanizmie, zwłaszcza na 

południu Europy, często wykorzy-

stywano antyczne spolia: kolumny, 

kapitele, fragmenty rzeźb, a nawet 

całe konstrukcje architektoniczne. 

Pamięć o dawnych kultach zatarła 

się na tyle, że elementy starożyt-

nych świątyń traktowano raczej 

jako surowiec do ponownego wy-

korzystywania niż zagrożenie po-

gaństwem. Budowle antyczne były 

cennym źródłem szlachetnych materiałów budowlanych, przykładowo marmu-

ru, którego wydobycie w średniowieczu spadło. Brązowe rzeźby przetapiano 

często na skrzydła drzwi, chrzcielnice, elementy ołtarzy lub broń. Wykorzysty-

wano też płyty posadzek i tessery mozaik. Użycie spoliów było uznawane za 

oznakę prestiżu – znak podboju i zwycięstwa chrześcijańskiego Boga nad wie-

rzeniami pogańskimi. Najbardziej znany przykład romańskich spoliów to brą-
zowe rumaki wieńczące fasadę bazyliki św. Marka w Wenecji, zdobyte w 1204 r. 

w Konstantynopolu i symbolizujące podboje Republiki Weneckiej. Przykładami 

spoliów są też kolumny i kapitele katedry w Salerno oraz kościoła San Miniato 

al Monte we Florencji. Katedra w Syrakuzach wzniesiona została w ruinach 

świątyni Ateny, a rzymski Panteon przemianowano na kościół Matki Boskiej 

i Wszystkich Męczenników. Katedrę w Awinionie na zewnątrz zdobią antyczne 

kolumny korynckie.
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Monumentalną surowość romańskich budowli przełamują zdobne detale 

i elementy architektoniczne: kolumny oraz arkady, przeźrocza – często ślepe, 

pełniące zatem funkcje czysto dekoracyjne. Zarówno w otworach, jak i arka-

dach dominują łuki pełne. Prócz abstrakcyjnych zdobień trzonów kolumn 

i wsporników arkad uwagę zwraca wielki powrót rzeźby architektonicznej, 

głównie w kapitelach kolumn i tympanonach portali.

Trzony kolumn romańskich nie są wykonywane z jednego bloku kamienia, 

jak antyczne, ale złożone z kilku ciosów. Kilkuwarstwowe bazy składają się 

z malejących wałków, umieszczanych na masywnej kostce o podstawie kwa-

dratu. Charakterystyczny dla romanizmu element to tzw. żabki, czyli zdobne 

narożne elementy, umieszczane na kostce przy styku z wałkiem, przybierające 

formę listków lub małych zwierząt.

Wśród kapiteli oryginalnym wynalazkiem romanizmu są głowice kostkowe, 

utworzone na bazie sześcianu, którego cztery ściany boczne zostały podcięte 

w formę półkolistych tarcz, podobnie jak w biforiach katedry w Durham. Wy-

stępują również głowice blokowo-kielichowe i kielichowe, z reguły bogato zdo-

bione ornamentem geometrycznym lub figuralnym: roślinnym, zwierzęcym, 
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bądź scenami z Biblii i żywotów świętych, tak jak w kolegiacie Sant’Orso 

w Aoście albo katedrze w Autun. Wiele kapiteli stylizowanych jest na korynckie 

z motywem liści akantu, przykładowo w katedrach w Pizie i Modenie. Cecha 

charakterystyczna kolumn romańskich to zwieńczenie głowic przez imposty, 

czyli nasadniki w formie kamiennych płyt umieszczonych na kapitelach, sta-

nowiące przejście między podporą a łukiem arkady lub sklepieniem. Występują 

niezależnie od typu i zdobienia kapiteli w budowlach francuskich, włoskich 

i normandzkich.

Wraz z rozwojem monumentalnej romańskiej architektury sakralnej nastąpił 

rozkwit rzeźby architektonicznej. Obejmowała ona przede wszystkim reliefy 

tympanonów i inne zdobienia portali oraz kapitele, a czasem trzony kolumn. 

Prócz kamiennych płaskorzeźb rozwijało się również brązownictwo i złotnic-

two, a w późnym romanizmie spotykamy też drewniane krucyfiksy i wolnosto-

jące figury Madonn, choć pełnoplastyczne formy rzeźbiarskie były zjawiskiem 

marginalnym.

Rzeźba architektoniczna

Kamienna rzeźba architektoniczna rozwinęła się najokazalej w południo-

wo-zachodniej Francji i Italii, a stosunkowo najskromniej – w Normandii i An-

glii. Ponadregionalny, a nawet paneuropejski charakter miały: motywy zdobni-

cze, rozmieszczenie w obrębie budowli oraz techniki wykonania płaskorzeźb. 

W większych kościołach, zwłaszcza pielgrzymkowych, najokazalej zdobiono 

portal zachodni przeznaczony dla pątników. Miał on znaczenie symboliczne 

i reprezentacyjne – wyznaczał przejście ze sfery profanum do sfery sacrum, dla-

tego najczęściej wyobrażano na nim Chrystusa w majestacie (Maiestas Domi-
ni) lub Sąd Ostateczny. Do najwybitniejszych przykładów takich przedstawień 

należy tympanon katedry św. Łazarza w Autun w Burgundii (1130). Dekoracja 

rzeźbiarska wykonana została przez znanego z imienia artystę, Gislebertusa. 

W belce nadproża zachowała się łacińska inskrypcja – Gislebertus hoc fecit (Gi-

slebertus to zrobił). Scenę, mimo hieratycznej, symetrycznej kompozycji, cha-

rakteryzuje dynamiczny, pełen ekspresji sposób przedstawienia. W centrum 
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znajduje się monumentalna, ponadtrzymetrowa postać Chrystusa Sędziego 

w mandorli, podtrzymywanej przez cztery anioły. Po jego prawicy (lewa stro-

na tympanonu) widnieją postaci Marii i anioła dmącego w trąbę, zwiastują-

cą ponowne nadejście Zbawiciela, oraz wyobrażenie niebiańskiej Jerozolimy 

z postacią św. Piotra w otoczeniu apostołów i aniołów. Po lewej (prawa strona 

z perspektywy obserwatora) otwiera się otchłań piekielna, gdzie demony po-

żerają dusze potępionych. Archanioł Michał waży dusze, a Szatan oszukuje, 

próbując przeważyć szalę swoim ciężarem. Sylwetki ludzkie są wydłużone, lek-

ko stylizowane, natomiast diabły i demony ukazano jako groźne, fantastyczne 

bestie. Po obu stronach głowy Chrystusa umieszczono medaliony z personifi-

kacjami Słońca i Księżyca, w symbolice średniowiecznej łączone z porządkiem 

świata i przeznaczeniem. We fryzie nadproża wyobrażono wskrzeszenie umar-

łych: wśród zbawionych można dopatrzyć się pielgrzyma z muszlą św. Jakuba 

na torbie. Pośród potępionych – słynny detal z wyobrażeniem sylwetki ludzkiej 

chwytanej przez ogromne, pojawiające się znikąd szpony. Zbawieni mają oczy 
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wzniesione ku górze, ich gesty wyrażają 

uniesienie, natomiast potępieni pogrążeni 

są w strachu i rozpaczy. Archiwolty zdobią 

gałązki winorośli i naprzemienne przed-

stawienia znaków zodiaku oraz alegorii 

miesięcy. Kompozycja łączy stałe motywy 

ikonografii chrześcijańskiej z oddziałują-

cą na wyobraźnię i uczucia wiernych siłą 

artystycznego wyrazu i moralizatorskim 

przesłaniem. Filar międzyościeżowy por-

talu wyobraża patrona katedry św. Ła-

zarza w otoczeniu sióstr, Marii i Marty. 

Zestawienie postaci wskrzeszonego przez 

Jezusa człowieka ze sceną Sądu Ostatecz-

nego podkreśla obietnicę życia wiecznego 

i groźbę wiecznego potępienia.

Portal północny, przeznaczony dla po-

kutujących, zdobił relief przedstawiający Kuszenie Ewy (obecnie w Musée Rolin 

w Autun). Jest to jedna z najciekawszych płaskorzeźb romańskich i zarazem 

jeden z nielicznych aktów średniowiecza. Ewa została ukazana w wyjątkowo 

subtelny, niejednoznaczny sposób: piękna, uwodzicielska, zmysłowa, z ciałem 

sinusoidalnie wygiętym, sugerującym podobieństwo do węża. Jej lewa dłoń zry-

wa jabłko mimowolnym gestem, prawa zakrywa twarz w geście wstydu, w ką-

ciku oka widoczna jest łza. Sinusoidalny kształt sylwetki został powtórzony 

w krętych pędach winorośli oraz falistych włosach. W kompozycji można wy-

różnić trzy plany, z których środkowy stanowi ciało Ewy, wplecione miedzy 

kulisy krzewów, umieszczonych z tyłu i przodu jej sylwetki.

Płaskorzeźbione kapitele kolumn we wnętrzu katedry zdobione są ornamen-

tem roślinnym oraz figuratywnymi scenami biblijnymi. Nie tworzą spójnej nar-

racji, ale przedstawiają najbardziej znane motywy z Księgi Rodzaju, Ewangelii 

i Dziejów Apostolskich. Z powodu ich spójności stylistycznej i podobieństwa 

techniki wykonania przypisuje się je również Gislebertusowi. Do najbardziej 

znanych należą Sen Trzech Króli i Samobójstwo Judasza. W pierwszym z nich 

anioł dotknięciem palca budzi jednego z mędrców śpiących pod wspólnym 

przykryciem i wskazuje światło gwiazdy. Kontynuacją tej sceny jest hołd, na 

którym artysta sugestywnie wyobraził zmieszanie królów przed obliczem Boga 
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wcielonego w dziecko – jeden uchyla nakrycie głowy, drugi wręcza kosztowny 

dar, trzeci niepewnie trzyma się z tyłu.

Samobójstwo Judasza dramatyzmem przedstawienia i moralizatorskim wy-

dźwiękiem koresponduje ze sceną Sądu Ostatecznego. Twarz konającego wy-

raża przerażenie: oczy szeroko otwarte, usta wykrzywione grymasem agonii, 

z wysuniętym językiem. Za sznury pętli wisielca ciągną skrzydlate demony. 

Według interpretacji niektórych krytyków rzeźby kapiteli kolumn, symbo-

lizujących jakoby filary Ziemi, przedstawiały sceny z Biblii dotyczące życia 

doczesnego, w tym dotyczące ludzkiej natury Jezusa, natomiast portale – sceny 

rajskie, boską naturę Chrystusa oraz wydarzenia ostateczne i pozahistoryczne. 

Płaskorzeźby przybliżały rzeszom niepiśmiennych wiernych postacie i treści 

Starego i Nowego Testamentu, pełniły funkcję edukacyjną i służyły moralnemu 

pożytkowi. Sztukę pozbawioną walorów moralnych średniowiecze uznawało za 

błahą, stąd wartości estetyczne podporządkowane były etycznym.

Romańskie odrodzenie, które nastąpiło po okresie ikonoklazmów w Kościele 

wschodnim i sporadycznego jedynie występowania przedstawień rzeźbiarskich 
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na Zachodzie, pełniło przede wszystkim funkcję medium ikonograficznego. 

Figuratywne, narracyjne lub alegoryczne przedstawienia były biblijnymi ob-

razami, przeniesionymi w formę reliefu, i jako takie unikały zarzutu idolatrii, 

z jakim spotykały się rzeźby antyczne. Funkcją płaskorzeźb było krzewienie 

zasad moralnych: w klasztorach sprzyjały medytacji, a w kościołach pielgrzym-

kowych – edukacji wiernych. 

Cechą charakterystyczną portalu Sądu Ostatecznego opackiego kościoła 

Sainte-Foy w Conques (1130) jest połączenie scen apokaliptycznych z wyda-

rzeniami z historii opactwa w ideologiczny sposób. Wśród zbawionych można 

odnaleźć postać Dadona – legendarnego założyciela klasztoru i Karola Wiel-

kiego, który był dobroczyńcą opactwa. Wśród potępionych wyobrażono, ku 

przestrodze, przekupnego biskupa i okrutnego pana.

Ciekawym, bo nietypowym przykładem jest tympanon portalu głównego 
kościoła św. Marii Magdaleny w Vézelay, ukazujący scenę rozesłania apostołów. 

W centrum widać postać Chrystusa, z którego rozłożonych w geście błogosła-

wieństwa dłoni rozchodzą się promienie, symbolizujące Zesłanie Ducha Świę-

tego. Twarze apostołów (nie wszystkie się zachowały) różnią się rysami, mimi-

ką, wiekiem, a nawet fryzurami. Wszyscy trzymają w dłoniach tomy Ewangelii, 

a św. Piotr dodatkowo – klucze do Królestwa Niebieskiego. Fałdy szat pod-

kreślają ruch i gesty postaci. Na belce nadproża wyobrażono sceny biblijne, 

a w kasetonach łuku archiwolty – mieszkańców egzotycznych krain, których 

należy ewangelizować. Niektórzy z nich to postacie fantastyczne, jak olbrzymy 

lub kynocefale, czyli ludzie z głowami psów, związani z kultem św. Krzysztofa 

męczennika, który wedle legendy wywodził się z psiogłowców, jednak zyskał 

ludzki wygląd dzięki Bożej łasce. W zewnętrznych łukach archiwolty znajdu-

ją się znaki zodiaku, przedstawione naprzemiennie z alegoriami miesięcy oraz 

stylizowany ornament roślinny. Kapitele nawy głównej ukazują sceny Starego 

i Nowego Testamentu oraz motywy z mitologii greckiej, takie jak wychowanie 

Achillesa i porwanie Ganimedesa, co stanowi wyjątek w tematyce rzeźby ro-

mańskiej. Wśród kapiteli hagiograficznych, ukazujących epizody z życia świę-

tych, brakuje wyobrażeń patronki kościoła, Magdaleny.

Klasztor benedyktyński w Moissac zachwyca dekoracją rzeźbiarską kruż-

ganków wirydarza. Sześćdziesiąt sześć kapiteli zdobią przedstawienia figuralne, 

zwierzęce i roślinne, a narożne filary – płaskorzeźbione wizerunki apostołów. 

Na uwagę zasługują również płyty nagrobne biskupów z ich podobiznami. 

Przedsionek opactwa (ok. 1100) na południowej elewacji wyposażono w portal 
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z jednym z najsłynniejszych w sztuce Zachodu przedstawień Apokalipsy (patrz 

też s. 84). Tronującego Chrystusa otaczają symbole ewangelistów i wyobrażenia 

24 starców Apokalipsy. Ościeża boczne przedstawiają radosne wydarzenia No-

wego Testamentu, poświadczające boskość Chrystusa: Zwiastowanie, Nawie-

dzenie św. Elżbiety, Pokłon Trzech Króli, Ofiarowanie w świątyni czy Wskrze-

szenie Łazarza. Filary zdobią figury Piotra i Jeremiasza, a wizerunek proroka 

uchodzi za arcydzieło i wzór romańskich przedstawień – wydłużona, stylizowa-

na sylwetka, ukazana w nienaturalnym, ale pełnym ekspresji ruchu. Cechami 

charakterystycznymi reliefów są miękki modelunek i wyraźny światłocień.

W Normandii i Anglii, w odróżnieniu od centralnej Francji i Hiszpanii, bra-

kuje portali z dekoracją figuralną. Zdobienia rzeźbiarskie kościołów to głównie 

korynckie głowice oraz geometryczne wzory na trzonach kolumn – najczęściej 

zygzaki i romby. Zygzaki powtarzają się również w archiwoltach łuków. Ościeża 

brązowych drzwi urozmaicają czasem antaby w formie maszkaronów.

W północnych Włoszech zauważalny jest wpływ stylu longobardz kiego 

w architekturze romańskiej. Przykładowo podłucza i archiwolty bazyliki 

św. Ambrożego w Mediolanie zdobione są motywem plecionki. Wnętrze uroz-

maicono kapitelami z motywami roślinnymi i zoomorficznymi. Późniejszy 

zwrot ku przedstawieniom figuralnym oceniany jest przez krytyków jako inspi-

racja rzeźbą antyczną i odejście od wzorców preromańskich.

Za wybitnego twórcę włoskiej rzeźby romańskiej uznawany jest Wiligelmo, 

autor fryzu zdobiącego fasadę zachodnią katedry w Modenie (1099–1106). Cykl 
Genesis przedstawia sceny nieoddzielone ramami tablic. Pierwsza ukazuje Boga 

w mandorli opartej na ramionach dwóch aniołów. Stwórca trzyma w dłoniach 

otwartą księgę z inskrypcją Ego sum lux mundi (Jestem światłością świata). Kolej-

no widzimy stworzenie i błogosławienie Adama, stworzenie Ewy i grzech pier-

worodny. Na uwagę zasługuje osobowe przedstawienie Boga Ojca, niedozwolo-

ne w rozpowszechnionej na południu Włoch sztuce bizantyńskiej. Stworzenie 

Ewy z żebra Adamowego Wiligelmo ukazał w wyjątkowo sugestywny sposób 

– jej sylwetka wyłania się z ciała Adama pod boskim dotknięciem. Tło jest pła-

skie, uproszczone, prócz postaci ukazano jedynie najważniejsze rekwizyty lub 

elementy krajobrazu, co stanowi cechę charakterystyczną płaskorzeźby romań-

skiej. Postacie, w odróżnieniu od dzieł Gislebertusa z katedry św. Łazarza w Au-

tun (patrz s. 87, 89), są raczej krępe, przysadziste, masywne. 

Środkowy portal katedry ma formę portyku, a kolumny podpierające zada-

szenie wspierają się na pełnoplastycznych figurach lwów. 
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Kolegiata Sant’Orso w Aoście słynie z krużganków o kolumnach z rzeźbio-

nymi kapitelami. Przedstawiono na nich sceny biblijne i wątki hagiograficzne, 

w tym przede wszystkim żywot patrona opactwa, św. Ursusa. Płaskorzeźby cha-

rakteryzują się wyjątkową dbałością o detale i ekspresyjnym przedstawieniem 

postaci.

Autorem dekoracji rzeźbiarskiej kościoła San Zeno w Weronie (1138–1139) 

jest mistrz Niccolò, uczeń Wiligelma. Od dzieł nauczyciela odróżniają go bar-

dziej realistyczny sposób przedstawienia, wypełnione ornamentem tło oraz 

większa subtelność w ukazaniu gestu i detalu. Niccolò jest również domniema-

nym autorem Portalu Zodiaku (ok. 1120) w klasztorze Sacra di San Michele 

na Monte Pirchiriano w Piemoncie, uznawanego za jedno z najwybitniejszych 

dzieł włoskiego romanizmu.

Kolejny, znany z imienia rzeźbiarz to Benedetto Antelami, autor reliefu Zdję-
cie z krzyża (1178) z katedry w Parmie oraz portalu i personifikacji miesięcy 

z tamtejszego baptysterium. Relief był częścią niezachowanej ambony. Scenę 

charakteryzuje niezwykle symetryczna kompozycja, wyznaczona przez ra-

miona umieszczonego w centrum krzyża. Góra i boki tablicy obwiedzione są 

misterną bordiurą w technice niello. Lewa strona reliefu przedstawia świat po-

gański, z rzymskimi żołnierzami grającymi o szaty Chrystusa i z wizerunkiem 

Księżyca symbolizującego noc. Po prawej stronie wyobrażono Marię, św. Jana, 

personifikację Kościoła i trzy pobożne niewiasty pod symbolem Słońca, czyli 
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światłości. Ciało Jezusa, bez wyraźnych śladów męki, podtrzymują Nikodem 

i Józef z Arymatei. Rytmiczność i izokefalizm (zasada kompozycyjna ukazująca 

głowy postaci w jednej linii) przełamuje grupa czterech żołnierzy umieszczona 

niżej, równolegle do zasadniczego szeregu. 

W środkowej Italii, w opactwie Sant’Antimo w okolicy Montalcino zachowały 

się rzeźbione kapitele, stanowiące wariacje głowic korynckich, rozbudowanych 

o sceny figuralne. Najbardziej znany, przedstawiający Daniela w  jaskini lwów, 
przypisywany Mistrzowi z Cabestany, pochodzi z 2 poł. XII w. Tematem reliefu 

jest cudowne ocalenie proroka Daniela, ukaranego rzuceniem lwom na pożarcie 

za sprzeniewierzenie się rozkazom króla perskiego Dariusza. W centrum gło-

wicy umieszczono postać proroka, widzianą z przodu, z rękami uniesionymi 

w modlitwie. Po jego lewej stronie oraz u stóp wyobrażono lwy, które łaszą się 

do niego, nie zamierzając go atakować. Po prawej stronie znajdują się postacie 

anioła, symbolizującego boską interwencję, oraz Persa, klękającego na widok 

cudu. Abakus głowicy zdobią sylwetki lwów, gryfów i ornament roślinny. Deta-

le, takie jak pasma włosów, grzywy lwów czy fałdy szat, ukazano z niezwykłą 

precyzją i kunsztem. Kompozycja, mimo że symetryczna i hieratyczna, jest 

pełna wyrazu.

Kościół San Pietro w Spoleto zdobią rzeźby w dolnej części fasady, umiesz-

czone w ramach, co jest charakterystyczną cechą romanizmu. Wśród scen znaj-

dują się: ważenie dusz, obmycie nóg apostołom, powołanie Piotra i Andrzeja. 

Ciekawostką są zwierzęce alegorie, uzupełniające sceny biblijne. Popularne 
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w średniowieczu bestiariusze przedstawiały opisy realnych i fantastycznych 

zwierząt, wzbogacone o komentarz moralny – na ogół były to pokusy i ludzkie 

przywary albo symbole grzechów. Częsty temat dekoracji rzeźbiarskich romań-

skich kościołów stanowiło starcie lwa ze smokiem lub wężem, symbolizujące 

walkę dobra ze złem. Motywy takie można odnaleźć m.in. przy ambonie ka-

tedry w Bradze (Portugalia) i w portalach kościoła San Pietro all’Orto w Pizie 

albo katedry w Trani.

Rzeźba drewniana

Prócz kamiennej rzeźby architektonicznej w średniowieczu rozwinęły się pełno-

figurowa rzeźba drewniana oraz metaloplastyka – głównie brą zownictwo i złot-

nictwo. Metaloplastyka kontynuowała tradycje przed romańskie, natomiast 

sakralna rzeźba drewniana była oryginalnym tworem dojrzałego romanizmu. 

Z drewna wykonywano wyposażenie kościołów, krucyfiksy i figury procesyjne. 

Do najczęstszych tematów należały: krucyfiks triumfalny w typie Volto Santo 

(wł., Święte Oblicze), tronujące posągi Marii z Dzieciątkiem w typie Sedes Sa-
pientiae (łac., Stolica Mądrości) oraz sceny zdjęcia z krzyża.

Za pierwowzór krucyfiksu triumfalnego uchodzi fi gura Chrystusa na krzyżu 
z katedry św. Marcina w Lukce w Toskanii, zwana Świętym Obliczem. Wedle 

tradycji twórca wizerunku to św. Nikodem, który pochował ciało Jezusa, stąd 

posąg oddaje prawdziwe rysy Zbawiciela. Krucyfiks z Lukki datowany jest na 

przełom XII i XIII w., choć miejscowa legenda głosi, że został przywieziony ze 

Wschodu w 782 r. przez biskupa Gualfreda. Naturalnej wielkości figura, uka-

zana w długiej fałdowanej tunice, bez śladów męki, z otwartymi oczami, sym-

bolizuje triumf nad śmiercią. Ramiona i stopy przybite są gwoździami, a ciało 

ułożone dokładnie w linii krzyża. Dzięki wierze w cudowne właściwości wize-

runku Lukka stała się ważnym centrum pielgrzymkowym.

Innym przykładem romańskiego krucyfiksu triumfalnego jest krzyż Imer-

varda (ok. 1150), przechowywany w katedrze św. Błażeja w Brunszwiku. Postać 

Chrystusa ukazana została na krzyżu o wymiarach 2,77 m×2,66 m. W głowie 

rzeźby znajduje się reservaculum z relikwiami krwi i drewna Krzyża Świętego. 

Podobnie jak w Lukce Chrystus ubrany jest w długą tunikę, przybity gwoździa-

mi, ale bez wyraźnych śladów męki. Postać przedstawiono frontalnie – pociągła, 

hieratyczna sylwetka wpisuje się dokładnie w kształt krzyża i sprawia wrażenie 

wpatrującej się w wiernych szeroko otwartymi oczami. Na tunice zachowały 
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się ślady polichromii, a na przepasce sygnatura artysty: Imervard me fecit (łac., 

Imerward mnie stworzył).

W rzeźbie romańskiej Maria przedstawiana jest najczęściej jako tronująca, 

w hieratycznej pozie, z Jezusem na kolanach. Ikonograficzne określenie wize-

runku Marii jako Stolicy Mądrości to metafora zaczerpnięta z pism teologicz-

nych, przyrównująca Matkę Bożą do tronu Salomona – tronu, na którym zasia-

dał najmędrszy z królów. Postać Jezusa, z dłonią uniesioną do błogosławieństwa 

lub w geście Pantokratora, odzwierciedla mądrość Bożą, a Maria – Jego ziemskie 

panowanie. Jej stopy często wspierają się na podnóżku podtrzymywanym przez 

lwy, jak w jednym z najlepiej znanych romańskich przykładów Sedes Sapien-
tiae – imponujących rozmiarów posągu Madonny z opactwa Borgo San Sepolcro 
koło Arezzo (1199). Wykonaną z drewna topolowego figurę, mierzącą 190 cm 

wysokości, sygnował Prezbiter Martinus. Kompozycja jest statyczna i dość sche-

matyczna: surowa, pozbawiona ekspresji. Figurę pokrywa polichromia z prze-

wagą złota, co dodaje jej majestatu. W XII–XIII w. przedstawienia w tym typie 
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ikonograficznym rozpowszechnione były w całej Europie, szczególnie w Italii, 

Francji i Niderlandach.

Kolejnym, powtarzającym się w drewnianej rzeźbie romańskiej motywem 

jest zdjęcie z krzyża. Przedstawia grupę, złożoną z reguły z pięciu osób: Niko-

dema i Józefa z Arymatei, podtrzymujących martwe ciało Jezusa, oraz Marii 

i Jana Ewangelisty, stojących pod krzyżem. Niekiedy zdarzają się zespoły rzeź-

biarskie z dodatkowymi postaciami aniołów. Układ figur ukazanych w wyraź-

nych, pełnych patosu, niemal teatralnych gestach sprawia, że krytycy łączą 

ich powstanie z formami dramatu religijnego, przede wszystkim misterium 

męki Pańskiej. Zdjęcie z krzyża z katedry Tivoli (XIII w.), jedno z najstarszych 

przedstawień tego typu, ma charakterystyczną symetryczną, piramidalną kom-

pozycję, porządkowaną przez linie umieszczonego centralnie krzyża. Ręce 

Chrystusa, mimo że uwolnione od gwoździ, wydają się unosić w geście błogo-

sławieństwa. Grupa jest surowa w wyrazie i oszczędna w detalach, choć rysy 

twarzy są zindywidualizowane.

Zdjęcie z krzyża z Volterry (1228) uchodzi za wyjątkowe z racji zachowanej 

polichromii oraz ekspresyjności, osiągniętej dzięki bezpośredniemu kontaktowi 

wszystkich figur grupy, co podkreśla łączące ich bliskie relacje oraz emocje.

Sztuka malarska w romanizmie pozostawała w cieniu architektury i płaskorzeź-

by, opisywanej przez badaczy jako obrazy przeniesione w kamień. Malarstwo, 

podobnie jak inne sztuki zdominowane przez tematykę religijną, powielało 

najczęściej motywy ikonograficzne znane z wcześniejszych okresów: Pantokra-

tora, Sądu Ostatecznego, Madonny z Dzieciątkiem oraz sceny biblijne (głów-

nie z Genesis i Ewangelii) oraz hagiograficzne. Godna uwagi jest różnorodność 

technik: freski, mozaiki, malarstwo tablicowe, miniatura i tkanina. Na połu-

dniu Europy malarstwo pozostawało po wyraźnymi wpływami sztuki bizan-

tyńskiej – dominowały tam mozaiki i ikony. W dojrzałym romanizmie pojawiły 

się malowane drewniane krucyfiksy. W miniaturze i tkaninie, prócz motywów 

religijnych, ukazywano także tematy świeckie.

W okresie romańskim ustaliła się i poszerzyła ikonografia Marii – do naj-

popularniejszych należały wyobrażenia zwane Hodegetria (Wskazująca Drogę), 

Theotokos (Boża Rodzicielka, Matka Boga) i Eleusa (Matka Boska Czuła).

Malarstwo
 romańskie

Malarstwo romańskie
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Hodegetria uchodzi za najstarszy typ iko-

nograficzny Marii z Jezusem, którego au-

torstwo tradycja przypisuje św. Łukaszowi. 

Maria ukazana jest najczęściej w półpostaci 

(rzadziej tronująca lub siedząca), w oficjal-

nej, godnej, pozbawionej czułości pozie, pod-

trzymuje lewą ręką syna, a prawą wskazuje 

na jego osobę jako zbawcę rodzaju ludzkiego. 

Jezus, przedstawiony frontalnie lub z półpro-

filu, unosi prawą dłoń w geście błogosławień-

stwa, w lewej trzyma zwój, a jego twarz jest 

poważna, nad wiek dojrzała. Przykład dzieła 

romańskiego tego typu to Madonna z Dzieciąt-
kiem (ok. 1230) Berlinghiera Berlinghieri z Luk-
ki – tempera na desce, w stylu zwanym italo-

-bizantyńskim, łączącym tradycję toskańską 

z wyraźnymi wpływami sztuki Konstanty-

nopola. Berlinghieri (działający w 2. ćwier-

ci XIII w.) był jednym z najwybitniejszych 

włoskich malarzy romań skich, przypisuje mu 

się także autorstwo monumentalnej mozaiki 

na fasadzie bazyliki San Frediano w Lukce, 

przedstawiającej wniebowstąpienie Chry-

stusa oraz malowanego krucyfiksu z Lukki, wzbogaconego o wizerunki Marii 

i Jana Ewangelisty stojących pod krzyżem.

Eleusa jest typem ikonograficznym Marii z Dzieciątkiem przedstawiającym 

miłość i czułość między matką a synem, a symbolicznie – Boże miłosierdzie. 

Ukazuje Marię, najczęściej w półpostaci, przytulającą policzek do twarzy Jezusa, 

który obejmuje ją za szyję. Jej ciemny welon i płaszcz zdobią gwiazdy. Najbar-

dziej znane romańskie przedstawienie w tym typie to Włodzimierska Ikona Matki 
Bożej (ok. 1100) przewieziona z Konstantynopola na Ruś (1131), gdzie otoczo-

na jest do dziś religijnym kultem w cerkwi św. Mikołaja w Moskwie.

Typ tronującej Theotokos wywodzi się również z Bizancjum, podkreśla ra-

czej panowanie niż drogę zbawienia czy miłość. Przedstawia Marię zasiadającą 

na tronie, odzianą w dworskie szaty, w nimbie świętości i najczęściej z ko roną 

na skroniach. Jezus podnosi dłoń w geście błogosławieństwa. Umieszczone po 
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bokach postacie archaniołów Michała i Ga-

briela wskazują na Chrystusa jako wszech-

potężnego władcę i sędziego. Przedstawienia 

w tym typie prezentują mozaiki z Monreale, 

a w malarstwie tablicowym – słynne tempery 

na desce autorstwa włoskiego malarza Coppo 

di Marcovaldo: Madonna del Bordone (1261) 

z bazyliki Santa Maria dei Servi w Sienie, Ma-
donna z Dzieciątkiem z Orvieto (1270) i czę-

ściowo płaskorzeźbiona Matka Boska z góry 
Karmel z kościoła Santa Maria Maggiore we 

Florencji.

Nowością były malowane krucyfiksy w ty-

pie Christus patiens – ukazujące Jezusa w nim-

bie, przepasanego jedynie chustą, zwaną perizo-
nium – martwego lub w agonii: z zamkniętymi 

oczami i broczącymi krwią ranami od gwoździ. 

Krzyż wieńczyła tabliczka z napisem INRI 

(łac. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum), a czasem 

ikona Pantokratora, podkreślająca ostateczne 

zwycięstwo nad śmiercią. Na ramio nach lub po 

bokach krucyfiksu umieszczano tablice przedstawiające Marię i umiłowanego 

ucznia Jana, niekiedy symbole ewangelistów. Ten typ ikonograficzny, w odróż-

nieniu od Jezusa triumfującego, miał podkreślać cierpienie i ofiarę Chrystusa 

jako drogę do zbawienia. Znanymi przykładami są krucyfi ksy autorstwa Giunta 
Pisano (1240), Margaritione d’Arezzo, Coppo di Marcocavaldo. 

Malarstwo ścienne w romanizmie wypełniało wnętrza kościołów, głównie ap-

sydy i kopuły, czasem ściany naw ponad arkadami. Cechami charakterystyczny-

mi były: linearyzm – wyraźnie zarysowywany kontur, brak perspektywy, płaskie, 

jednolite tło i oszczędny światłocień. Przedstawienia alegoryczne przeważały 

nad realistycznymi. Kolory miały znaczenie symboliczne – we freskach domino-

wały ochra żółta i czerwona, zieleń i błękit, w mozaikach złoto i błękity ozna-

czające iluminację, duchowość i łaskę Boga. Mozaiki, inspirowane sztuką bizan-

tyńską, najliczniej występowały w Italii i na Sycylii – słynne są monumentalne 

przedstawienia Chrystusa Pantokratora w apsydach katedr Monreale i Cefalù 

(patrz s. 7) oraz dekorowane kopuły: kaplicy pałacu Normanów w Palermo 
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i bazyliki św. Marka w Wenecji. Ośmioboczna kopuła baptysterium San Giovanni 
we Florencji ukazuje Sąd Ostateczny z dominującą sylwetką Chrystusa Sędziego 

zasiadającego na łuku tęczy, stworzenie świata i sceny z Ewangelii. Na uwagę 

zasługuje niezwykle sugestywne przedstawienie piekła po lewej ręce Jezusa. Do-

minuju sylwetka Szatana pożerającego grzeszników, inspirowana prawdopodob-

nie greckim Kronosem – chrześcijańska ikonografia często sięgała do mitologii 

pogańskiej w przedstawieniach piekła. Wokół Szatana zastępy fantastycznych 

zoomorficznych demonów poddają potępionych wymyślnym torturom, wśród 

których przeważają ćwiartowanie, przypiekanie na ruszcie i pożeranie żywcem.

Mozaiki z katedry w Monreale (ok. 1180) zajmują 7600 m kw. Monumen-

talny wizerunek Chrystusa Pantokratora w apsydzie, umieszczony na wyso-

kości blisko 30 m, poraża wiernych ogromem i wzniosłością, dominując nad 

przestronnym wnętrzem bazyliki. Na ścianach nawy głównej wyobrażono sce-

ny z Księgi Rodzaju i – podobnie jak w bazylice św. Marka – ukazano na nich 

postać Boga Ojca.

Układanie mozaik pokrywających sklepienia i kopuły bazyliki św. Marka w We-
necji rozpoczęto w XII w. Całość miała za zadanie ukazać chwałę Chrystu-

sa i Kościoła, stąd najbardziej eksponowane są wizerunki Pantokratora, cykl 
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chrystologiczny oraz alegorie i sceny 

hagiograficzne. Na szczególną uwagę 

zasługuje Kopuła Genesis, przedsta-

wiająca narracyjnie stworzenie świata 

w trzech koncentrycznie ułożonych 

kręgach. Mozaiki znajdują się na 

znacznej wysokości (ponad 20 m), 

przez co współczesnym odbiorcom, 

przyzwyczajonym do ikonograficz-

nej tradycji renesansu i późniejszych 

epok, trudno dostrzec, że Bóg został 

przedstawiony bez brody i oznak 

sędziwego wieku – młody niczym 

świat, który tworzy. Z perspektywy 

mozaiki romańskiej inspirowanej 

bizantyńską mamy jednak do czy-

nienia z przełomem, gdyż Boga Ojca 

przedstawiono osobowo, co w sztuce 

przedromańskiej i Kościele wschod-

nim było niedopuszczalne.

Posadzki świątyń romańskich 

pokrywały najczęściej geometryczne 

mozaiki z marmuru, rzadko zdarza-

ły się na nich jednak przedstawienia 

figuralne. Wyjątek stanowi mozaika 

posadzkowa z katedry w Otranto 

(1163–1165) we włoskiej Apulii, po-

krywająca powierzchnię naw i tran-

septu. Motywem dominującym jest 

Drzewo Życia, w którego konarach 

przestawiono sceny biblijne, boha-

terskie i alegoryczne. W odróżnieniu od mozaik ściennych w mozaikach po-

sadzkowych dominują kolory brązu, ochry i oliwkowej zieleni.

Spośród fresków na uwagę zasługują te z krypty katedry w Angani (środ-

kowe Włochy). Sceny pokrywające sklepienie i ściany przedstawiają – w zło-

żonym systemie symboli i alegorii – porządek świata. Połączono w nich dialog 


Mozaiki 
z bazyliki 
św. Marka 
w Wenecji

Malarstwo romańskie



102 www.falakultury.pl

Hipokratesa z Galenem, sceny starotestamentowe i apokaliptyczne. Kolory są 

czyste, pastelowe, z przewagą błękitów i zieleni; postacie wydłużone, stylizowa-

ne, dostosowywane do ram utworzonych z pasów bordiury.

Ciekawy cykl hagiograficzny znajduje się w kaplicy św. Eldrada w benedyk-

tyńskim opactwie św. Mikołaja w Novalesie w Piemoncie. Każdemu z patronów 

poświęcono część sklepienia kaplicy, odnajdując analogie między ich żywotami. 

Postacie o wyraźnie zróżnicowanych rysach i ubiorach przedstawiono na nie-

biesko-zielonym tle z motywami architektonicznymi i elementami krajobrazu: 

wzgórzami, rzekami, roślinnością. 

Malarstwo ścienne dominowało na południu, natomiast miniaturowe 

– w środkowej i północnej Europie: Anglii, Francji, Saksonii. Prócz miniatur 

typowych dla ewangeliarzy, nowością były, występujące również w reliefie 

i mo zaikach, alegorie miesięcy wraz z wykonywanymi w ich czasie pracami 

gospo darskimi – interesujący sposób przedstawienia abstrakcyjnego upływu 

czasu. Popularność zdobyły także bogato ilustrowane bestiariusze, wzorowa-

ne na Physiologusie Klemensa z Aleksandrii – księgi z wyobrażeniami egzo-

tycznych i fantastycznych zwierząt, którym towarzyszył moralizatorski 

komentarz. Rzadziej niż w sztuce ottońskiej występowały przedstawienia 

hołdów, łączące historyczne postacie władców i fundatorów z porządkiem 

nadprzyrodzonym. 
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Unikatowym zabytkiem ze względu na historyczno-obyczajowy temat, tech-

nikę wykonania, monumentalne rozmiary i przypuszczalne autorstwo jest Tkani-
na z Bayeux. Dzieło to uchodzi za cenne źródło historyczne ze względu na swój 

dokumentalny charakter – ukazuje podbój Anglii przez Wilhelma I Zdobywcę 

z bitwą pod Hastings (1066) oraz sceny z życia codziennego Normanów: uczty, 

polowania i typowe prace. Znalazło się na niej nawet wyobrażenie komety Hal-

leya obserwowanej w Wielkanoc 1066 roku. Długość tkaniny wynosi 70,34 m, 

szerokość 0,5 m, a nietypowe wymiary uzasadnia jej narracyjny charakter. Gobe-

lin powstał w Canterbury między rokiem 1066 a 1082 na zamówienie biskupa 

Odona z Bayeux; wedle tradycji zrobiła go królowa Matylda, żona Wilhelma 

Zdobywcy, i jej dwórki, co czyni z niego pierwsze tej miary, niepowtarzalne dzie-

ło, stworzone kobiecymi dłońmi. Haft był, obok niżej cenionego tkactwa, jedy-

ną formą artystycznego wyrazu, dostępną dla kobiet w średniowieczu. Tkaninę 

wyhaftowano na płótnie wełnianymi nićmi w ośmiu kolorach, wśród których 

przeważają czerwone i żółte ochry, szary błękit i ciemna zieleń. Sceny figuralne 

obejmują pasy bordiury, z ornamentem złożonym z fantastycznych zwierząt, 

przedzielanych szlakami wici roślinnej. W scenach bitwy dolny pas bordiury 

zajmują wyobrażenia zabitych wrogów. Gobelin jest prezentowany w Muzeum 

Bayeux – delikatny materiał, z którego został wykonany (o trwałości nieporów-

nywalnej do kamiennych reliefów), przetrwał już blisko tysiąć lat. 
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Oprócz wypracowania własnego stylu w rzeźbie architektonicznej i drewnia-

nej, romanizm kontynuował przedromańskie tradycje metaloplastyki i odlew-

nictwa. Najważniejszymi ośrodkami tej dziedziny wytwórczości były Saksonia 

i północno-wschodnia Francja, co wskazuje na ciągłość tradycji rzemiosła ka-

rolińskiego i ottońskiego. Szczególny rozkwit dotyczył złotnictwa, dostarczają-

cego przede wszystkim sprzętów liturgicznych i relikwiarzy, okładek kodeksów 

oraz klejnotów, w tym regaliów, łańcuchów, pasów i biżuterii. Brązownictwo 

i odlewnictwo obejmowało głównie wytwarzanie takich wyrobów, jak wrota 

kościołów, chrzcielnice oraz płyty nagrobne. Jednym z bardziej znanych za-

bytków saksońskich tego okresu jest płaskorzeźbiona płyta nagrobna Rudolfa 

Szwabskiego z katedry w Merseburgu. Rudolf był tzw. antykrólem niemieckim 

z okresu sporu Henryka IV i papieża Grzegorza VII o inwestyturę, dlatego wy-

obrażono go z insygniami królewskimi. 

Drzwi kościelne, nieodzowne uzupełnienie kamiennych portali, miały po-

dobne do nich znaczenie symboliczne: stanowiły wizytówkę budowli i przejście 

między sferą profanum i sacrum. Z brązownictwa słynęła południowa Italia, 

władana przez powracających z krucjat Normanów, ceniących w sztuce wpływy 

bizantyńskie i arabskie. Włochy zawdzięczały rozwój brązownictwa ożywio-

nym kontaktom artystycznym i handlowym z Konstantynopolem, gdzie uży-

wano szlachetnych stopów i rozwiniętych technik odlewniczych. Sprowadzono 

stamtąd wrota m.in. klasztoru Monte Cassino, sanktuarium Michała Archa-

nioła w Monte Sant’Angelo oraz katedr w Amalfi i Salerno. Drzwi z brązu 

prowadzące do groty-sanktuarium Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo 

(1076) wykonano w technice niella i inkrustacji. Dwadzieścia cztery prosto-

kątne kwatery (12 na każdym skrzydle) ukazują sceny ze Starego i Nowego 

Testamentu, objawienia Michała Archanioła oraz żywoty świętych. Pole na 

wysokości wzroku wchodzącego na prawym skrzydle zawiera inskrypcje upa-

miętniającą fundatora. Całości dopełniają cztery antaby w kształcie lwich łbów.

Do normańskich fundacji należą wrota mauzoleum przy katedrze Canosa di 

Pugia. Na odlanych w całości wrotach pojawiły się wyobrażenia synów Roberta 

Guiscarda, normańskiego księcia Kalabrii, Apulii i Sycylii, oddających hołd Ma-

rii. Pozostałe zdobienia mają formę wpisanych w koła ornamentów solarnych, 

Metaloplastyka i odlewnictwo
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uzupełnionych motywami roślinnymi i geome-

trycznymi i były inspirowane sztuką islamu. 

Za jednego z najwybitniejszych artystów 

rzeźbiących w brązie uznać można Barisanusa 

z Trani, autora wrót portalu głównego tamtej-

szej katedry (1179) oraz katedr Monreale i Ra-

vello. Kolejnym był Oderisio da Bene vento, który 

wykonał wrota z antabami w kształcie smoków 

i zwierzęcych paszczy dla katedry Santa Maria 
Assunta w  Troi. Metodą wosku traconego uzy-

skał trójwymiarowe, wyraziste kształty. 

Rzeźba romańska stała się oryginalną dys-

cypliną sztuki chrześcijańskiej, oferującą zu-

pełnie inne sposoby przedstawiania i wartości 

estetyczne niż realistyczna rzeźba starożytna 

czy lubujące się w abstrakcyjnych ornamen-

tach barbaricum. Ograniczając się praktycznie 

do tematyki religijnej, wypracowała własną 

ikonografię, kontrastując surowość i wyniosłość 

przedstawień postaci boskich z dosadnymi, 

silnie stylizowanymi postaciami diabłów, smo-

ków i innych fantastycznych stworów. Raczej 

alegoryczna niż realistyczna, nie naśladowała otaczającej rzeczywistości, ale 

starała się pokazać świat nadprzyrodzony i nakazy moralne. Wartości etyczne 

w sposób wyraźny determinowały estetyczne. Postacie ludzkie pojawiają się 

głównie w kontekście religijnym, bez zbytniej troski o anatomiczną poprawność 

wizerunków. Dla podkreślenia zasług lub statusu artyści używali hierarchizacji 

i gradacji, podporządkowując im naturalne proporcje. Deformacja wizerunków 

wynikała również z prawa ram, czyli zasady kompozycyjnej nakazującej ścisłe 

wpisanie wizerunków w pola tympanonów, kwater i bordiur. Tło było uprosz-

czone lub wręcz płaskie – nie dążono do iluzyjnego przedstawienia otoczenia. 

Zarówno w kamieniu, jak i metaloplastyce dominowały reliefy, pełniące funkcję 

obrazów przeniesionych w obszar architektury, nie zaś przestrzenne figury imi-

tujące trójwymiarową rzeczywistość. Wszystkie te cechy sprawiały, że rzeźba ro-

mańska wypracowała niezwykle charakterystyczny, niepowtarzalny styl, trafnie 

oddający ówczesną paneuropejską, chrześcijańską wizję świata.


Drzwi katedry 
Santa Maria 
Assunta w Troi
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Sztuka romańska 
na ziemiach polskich



Najstarsze zabytki przedromańskie i romańskie 

na ziemiach polskich związane są z początka-

mi państwowości i chrztem Polski. Były to budow-

le sakralne z okresu panowania pierwszych Piastów: 
Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II – nie-

stety, niezachowane do czasów współczesnych. Ich 

kształt jest rekonstruowany na podstawie wykopa-

lisk, ale w miejscach ich powstania – najważniejszych 

dla historii Polski – znajdują się przebudowane lub 

późniejsze budowle, przykładowo katedry w Gnieź-

nie, Poznaniu, Wrocławiu i na Wawelu. Między poło-

wą XI a połową XII w. sztuka romańska na ziemiach 

polskich rozwijała się na analogicznych zasadach jak 

w Europie Zachodniej, choć nie osiągnęła podobnego 

monumentalizmu. Rzeźba najczęściej związana była 

z architekturą i obejmowała tympanony portali oraz 

płaskorzeźbione kolumny. Wybitne dzieła metalopla-

styki, głównie brązownictwa i złotnictwa, oraz minia-

torstwa zawdzięczamy głównie niemieckim i czeskim 

warsztatom i skryptoriom.


Rotunda św. Mikołaja
w Cieszynie
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Na ziemiach polskich zachowało się kilkadziesiąt budowli romańskich, zarów-

no sakralnych, jak i świeckich – warownych zamków i wież. Ich stan jest bardzo 

różny – niektóre fundacje znane są jedynie z kronik i wykopalisk archeologicz-

nych, inne wielokrotnie przebudowywano i w znacznym stopniu zatraciły swój 

pierwotny charakter, część zachowała się w stanie prawie niezmienionym. 

Kościoły przedromańskie, dzięki koligacjom i sojuszom politycznym inspi-

rowane tradycją czeską i niemiecką, miały proste, jednoprzestrzenne bryły, 

kryte drewnianym stropem. Jedną z pierwszych świątyń wzniósł Mieszko na 

Wzgórzu Lecha ok. 970 r. Za panowania Bolesława Chrobrego kościół został 

rozbudowany i wyniesiony do rangi katedry gnieźnieńskiej, a podczas zjazdu 

w 1000 r. – archikatedry metropolitalnej. W 999 r. katedra stała się miejscem 

kanonizacji i spoczynku relikwii św. Wojciecha, a w 1025 r. – koronacji Bole-

sława Chrobrego i Mieszka II. Po zniszczeniu w 1038 r., została odbudowana 

w stylu romańskim i ponownie konsekrowana w roku 1064. W 1175 r. Miesz-

ko III Stary ufundował najcenniejszy zabytek ocalały do czasów współczesnych 

– Drzwi Gnieźnieńskie. Świątynia w Gnieźnie była wielokrotnie przebudowy-

wana: w XV w. w stylu gotyckim, w XVII – barokowym, a w XVIII – klasycy-

stycznym. Zniszczona znacznie podczas II wojny światowej, została odrestau-

rowana w stylu gotyckim.

W miejscu obecnej katedry poznańskiej odkryto ślady przedromańskiej 

trójnawowej bazyliki z prezbiterium zamkniętym apsydą. Westwerk z wie-

żą i emporą upodabniał świątynię do budowli ottońskich. Miała ona atrium, 

w którym odkryto miejsca pochówku Bolesława Chrobrego i – według tradycji 

– Mieszka I, oraz szczątki misy chrzcielnej. Po zniszczeniu przedromańskiej 

katedry wybudowano na jej miejscu granitową świątynię romańską, a na prze-

łomie XIV i XV w. – kościół gotycki. Relikty grobowców pierwszych Piastów 

i zachowane fragmenty budowli przedromańskiej i romańskiej można oglądać 

w krypcie.

Największy rozkwit romanizmu w architekturze rozpoczął się podczas pa-

nowania Kazimierza Odnowiciela i trwał do czasów Przemysła II (ok. 1050–ok. 

1250). Niestety, wiele budowli z tego czasu uległo zniszczeniu albo zostało 

gruntownie przebudowanych w epokach gotyku i baroku, jak przykładowo 

Architektura 
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opactwo Benedyktynów w Tyńcu, ufundowane najprawdopodobniej za Ka-

zimierza Odnowiciela w 1044 r. Budowlą, która mimo zmian zachowała ro-

mański charakter, jest kościół św. Andrzeja w Krakowie. Zbudowany w latach 

1079–1098, prócz funkcji religijnych pełnił funkcje obronne, m.in. podczas na-

jazdów tatarskich w latach 1241 i 1260. Kościół zbudowano na planie krzyża 

łacińskiego – to trójnawowa bazylika z transeptem i apsydą zamykającą prezbi-

terium. Westwerk z centralnie umieszczonym triforium wieńczą dwie ośmio-

boczne wieże z dwoma rzędami okien: pojedynczych pełnołukowych i biforiów. 

Ściany zewnętrzne prezbiterium zdobią lizeny z fryzem arkadowym.

Rotunda św. Prokopa w Strzelnie jest przykładem jednonawowego kościoła na 

planie koła, z przylegającym prezbiterium na planie kwadratu (unikatowym na 

skalę europejską) oraz wieżą i dwiema niewielkimi apsydami. Wszystkie składo-

we bryły są wyraźnie wyodrębnione. Kościół konsekrowano w 1133 r. W czasie 

II wojny światowej został zniszczony jeden z nielicznych w Polsce XII-wieczny 

tympanon fundacyjny, a jego rekonstrukcja znajduje się obecnie w prezbite-

rium. Przedstawia on nieznanego z imienia fundatora wręczającego tronują-

cemu Chrystusowi model rotundy, analogiczny z obecnym planem budowli, 

oraz kobietę z księgą – najprawdopodobniej przeoryszę klasztoru norbertanek. 

Inne przykłady budowli sakralnych na planie koła to: relikty Rotundy NMP na 


Po lewej:
Rotunda
św. Prokopa
w Strzelnie

Po prawej: 
Symbol solarny 
na murze 
kolegiaty 
w Kruszwicy
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Wawelu (X/XI w.), wyposażonej w cztery absydy, nadające jej kształt czteroli-

ścia oraz, zachowane w całości, rotundy św. Mikołaja w Cieszynie i św. Gotarda 

w Strzelinie – obie z XII w.

Dwunastowieczna archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie, zwana łęczycką, 
jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków romańskich w Polsce. To trójna-

wowa bazylika z prostokątnym prezbiterium zakończonym apsydą. Od strony 

zachodniej flankują ją dwie czworoboczne wieże – na każdej ze ścian w górnych 

kondygnacjach znajdują się biforium i triforium. Niższe, cylindryczne wieże 

wybudowano przy końcu naw bocznych, również zwieńczonych niewielkimi 

apsydami. Portal południowy zdobi romański tympanon, przedstawiający tro-

nującą Marię z Jezusem na kolanach w otoczeniu aniołów. W apsydzie zachod-

niej zachowały się XII-wieczne freski przedstawiające Chrystusa w majestacie. 

Wzdłuż nawy głównej biegną ostrołukowe arkady – efekt gotyckiej przebudo-

wy. Z kolegiatą łączą się średniowieczne legendy o diable Borucie, uznające 

wgłębienia na ścianie wieży za ślady jego pazurów. 

Kolegiatę św. Piotra i Pawła w Kruszwicy odróżnia od łęczyckiej przede wszyst-

kim obecność transeptu. To również trójnawowa bazylika, ale wzniesiona na 

planie krzyża łacińskiego. Została wybudowana w latach 1120–1140 z granito-

wych ciosów, z rzeźbiarskim opracowaniem z piaskowca. Na wybranych ciosach 

muru wyrzeźbiono znaki krzyża i zamknięte prawoskrętne swastyki – słowiań-

ski symbol solarny pełniący funkcje ochronne. Zachodnią dwuwieżową fasadę 

z emporą zastąpiła w XVI w. ceglana wieża. Od strony prezbiterium i transeptu 

znajduje się pięć apsyd. Nawy boczne oddzielają od głównej dwa rzędy potęż-

nych pełnołukowych arkad. 

Do dobrze zachowanych zabytków romańskich należą również: kolegiata 

św. Marcina w Opatowie – trójnawowa bazylika z transeptem, dwuwieżowym 

westwerkiem i trzema apsydami od wschodu oraz kościół św. Jana Chrzciciela 

w Siewierzu (1144) – zbudowany na planie prostokąta z apsydą.

Kościół św. Bartłomieja i św. Jadwigi, żony Henryka Brodatego, w Trzebnicy 

jest pierwszą romańską budowlą w Polsce, której mury i sklepienia wykonano 

z cegły. Potężna trzynawowa budowla (80 m x 32 m) została konsekrowana 

w 1219 r. i była wielokrotnie przebudowywana. Kościół św. Andrzeja w Szpro-

tawskiej Iławie (XIII w.) zbudowano z cegły ułożonej w wątku wendyjskim, 

typowym dla terenów Słowian (na przemian dwie cegły wozówką, czyli dłuż-

szym bokiem do lica muru, i jedna cegła główką, czyli bokiem krótszym). Mury 

świątyni wyróżniają się ponadmetrową grubością.

Sztuka romańska na ziemiach polskich
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Architekturę świecką reprezentują warowne zamki i wieże, najczęściej za-

chowane we fragmentach, ruinach lub wielokrotnie przebudowane, a następnie 

rekonstruowane. Cylindryczna, romańska wieża przy zamku Książąt Głogow-

skich pochodzi z drugiej połowy XIII w. Liczy 24 m wysokości, a grubość mu-

rów wynosi 2,7 m. Na poziomie gruntu zachowały się sklepienia kolebkowo-

-krzyżowe, a w podziemiach – kolebkowe.

W ruinach dotrwały do czasów współczesnych cylindryczne wieże w Czcho-

wie i Swobodnicy (relikt zamku joannitów), obie z drugiej połowy XIII w. 

W Zamku Piastowskim w Legnicy odnajdziemy relikty ściany romańskiej kapli-

cy i ścian, a Rokitnicy – ruiny murów obronnych XIII-wiecznego grodu. 

W dobrym stanie zachował się donżon przy Zamku w Lublinie (XIII w.) – 

jedyny romański zabytek po wschodniej stronie Wisły. Donżon pełnił funkcje 

mieszkalno-obronne. Cylindryczna baszta zwieńczona blankami została wznie-

siona z cegły, w dolnych partiach łączonej z wapiennymi łupkami. We wnętrzu 

znajduje się spiralna klatka schodowa. Wszystkie kondygnacje, wraz z trzema 

podziemnymi, są sklepione kopulasto. Okna dzięki zróżnicowaniu urozmai-

cają mur baszty: w dolnych kondygnacjach są wąskie, strzelnicowe, w górnych 


Kolegiata 
w Tumie
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– szersze, prostokątne lub pełnołukowe z glifem, na najwyższej kondygnacji 

mają formę biforium.

Wieża Piastowska w Opolu z ok. 1300 r., zbudowana z cegły na planie koła, 

pełniła funkcję stołpu (miejsca ostatecznej obrony) przy zamku książęcym. Od 

donżonu różniła się m.in. wejściem, które nie znajdowało się w przyziemiu, ale 

na znacznej wysokości (w tym przypadku – 9 m) i dostać się do niego można 

było przez drewniany ganek z drabiną. W wieży są nieliczne małe, prostokątne 

otwory okienne; budowla zwieńczona jest fryzem arkadowym.

Architektura romańska w Polsce ma szereg cech charakterystycznych dla 

tego uniwersalnego stylu, są to: funkcja obronna, addytywność brył i wyraźne 

podziały wnętrza, obecność łuków pełnych i fryzów arkadowych. Podobnie jak 

w Europie, budowano najczęściej z kamiennych ciosów, ewentualnie polnego 

kamienia i cegły. Niewielkie okna wyposażano w glify. Na fasadach i wieżach 

znajdowały się arkadowe okna lub przeźrocza – biforia i triforia. Różnice doty-

czą przede wszystkim wielkości i dekoracji polskich budowli – są na ogół mniej-

sze i skromniej zdobione od francuskich, włoskich i angielskich.

Na ziemiach polskich w okresie romanizmu pojawiają się motywy i techniki 

podobne jak w rzeźbie europejskiej: kamienne tympanony portali, dekoracja 

kolumn, odlewnictwo w brązie oraz późnoromańskie przykłady rzeźby pełno-

figurowej kamiennej i drewnianej.

Najbardziej monumentalnymi przykładami płaskorzeźby są niewątpliwie 

portale kościołów. Portal w Czerwińsku (1140–1160) pochodzi najprawdopo-

dobniej z warsztatu włoskiego mistrza Wiligelma z Modeny. Łuk portalu zdo-

bią archiwolty z motywami palmety, plecionki sznurowej i winorośli. Kapitele 

kolumn podtrzymujących łuki pokrywa dekoracja figuralna: mężczyzny wal-

czącego z wężami oraz twarzy-maski z oślimi uszami i fantazyjnym ornamen-

tem – być może są to odwołania do starożytnych postaci Heraklesa i Midasa.

Za szczególnie cenne, ze względu na swoją niepowtarzalność i walory doku-

mentalne, uchodzą tympanony fundacyjne. Przedstawiają z reguły fundatorów 

świątyń, oddających cześć Chrystusowi lub Marii, rzadziej Trójcy lub świętym. 

W Polsce przetrwało pięć takich zabytków, z których trzy pochodzą z Wrocła-

wia, a dwa ze Strzelna.

Rzeźba
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Najstarszy jest tzw. tympanon Jaksy (ok. 1160–1163), pierwotnie umiesz-

czony we wrocławskim kościele św. Michała w opactwie Benedyktynów na Oł-

binie (dziś w Muzeum Architektury we Wrocławiu). W centrum wyobrażono 

tronującego Chrystusa w mandorli. Otaczają go sylwetki fundatorów niosących 

w darze modele ufundowanych budowli: po prawej stronie Jaksa z żoną Agatą, 

po lewej – książę Bolesław Kędzierzawy z synem Leszkiem. Jest to symboliczny 

hołd możnowładców dla najwyższego króla i sędziego.

Tympanon Marii Włostowicowej pochodzi z kościoła Najświętszej Marii Pan-

ny na wrocławskim Piasku. Przedstawia Marię, żonę Piotra Włostowica, ofia-

rującą dwuwieżowy kościół tronującej Marii, która trzyma na kolanach Jezu sa 

z dłonią uniesioną w geście błogosławieństwa. Po prawej stronie ukazany został 

Świętosław, syn Marii i Piotra Włostowica, w modlitewnej pozie. Relief wyraź-

nie podkreśla odwołanie fundatorki do swojej patronki.

Trzeci z wrocławskich tympanonów fundacyjnych, tympanon Tronu Łaski, 

pochodzi z kościoła Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim, ufundowanego 

w 1288 r. Tron Łaski jest ikonograficznym sposobem przedstawiania Trójcy 

Świętej, rozpowszechnionym w okresie od późnego romanizmu do renesan-

su – ukazuje tronującego Boga Ojca (przedstawionego osobowo jako starszego 

mężczyznę), podtrzymującego obiema rękami krzyż z ciałem Chrystusa. Ponad 

krzyżem unosi się gołębica symbolizująca Ducha Świętego. Tron Łaski to znak 
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Nowego Przymierza, czyli pojednania ludzi z Bogiem, dzięki ofierze Zbawicie-

la. Motyw ten był doskonałym sposobem na upamiętnienie pojednania funda-

tora, księcia Henryka IV Probusa, z biskupem krakowskim Tomaszem II.

Tympanon fundacyjny z kościoła Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny 

w Strzelnie znajduje się nad portalem południowym. Przedstawia fundatora, 

Piotra Wszeborowica, który – klęcząc – składa model świątyni w darze św. An-

nie, ukazanej w pozycji stojącej, trzymającej w ramionach małą Marię. Po pra-

wej stronie świętej wyobrażono, również klęczącą, kobietę z księgą, której toż-

samość nie jest ustalona. Wyobrażenia św. Anny, matki Marii i ziemskiej babki 

Jezusa, służą ukazaniu ludzkiego aspektu boskości i wiary: miłości macierzyń-

skiej, opiekuńczości, troski. Pozostałe tympanony ze Strzelna to: tympanon 

Zwiastowania i tympanon północny przedstawiający Chrystusa w majestacie 

(Maiestas Domini) w otoczeniu aniołów, apostołów Piotra i Pawła i ewangeli-

stów – Marka i Łukasza. 

Płaskorzeźbione kolumny kościoła Świętej Trójcy w  Strzelnie, powstały ok. 

1175 r., ale współcześnie zostały odkryte w 1946 r., podczas renowacji świą-

tyni. Są unikatem na skalę europejską – porównywalne znajdują się jedynie 

w bazylice św. Marka w Wenecji i w hiszpańskim Santiago de Compostela. 

Cztery z siedmiu kolumn znajdują się nawie głównej, pozostałe w kaplicach 

bocznych. Wszystkie wykonano z piaskowca. Dwie najbardziej znane pokry-

wają figuralne płaskorzeźby, przedstawiające alegorie cnót (południowa) i przy-

war (północna). Ukazano je jako postacie ludzkie, stojące pod półkolistymi 
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arkadami, w trzech rzędach oddzielonych fryzem, w sumie 18 postaci na każdej 

kolumnie. Personifikacje cnót reprezentują figury kobiece z nimbami wokół 

głów, wyposażone w atrybuty bądź wykonujące znaczące gesty. Niektóre odwo-

łują się do tradycji antycznej, przykładowo Sprawiedliwość dzierży wagę, inne 

odwołują się do oryginalnej symboliki chrześcijańskiej: Wiara, błogosławiona 

przez dłoń Pantokratora, przyciska do piersi dwa krzyże, a Pokora ma pochylo-

ną głowę (przy braku perspektywy – symbolicznie w bok) i ręce skrzyżowane na 

piersi. Kolumna północna personifikuje grzechy ukazane zarówno jako postaci 

kobiece, jak i męskie, przykładowo: Morderstwo wyobraża rycerz z mieczem. 

Za najciekawszą personifikację uchodzi Rozpusta, zwana także polską Wenus 

Wstydliwą – pierwszy w ojczystej sztuce sakralnej akt kobiecy. Głowica kolum-

ny południowej przedstawia scenę Chrztu Jezusa, wskazującą ten sakrament 

jako drogę do cnoty. Kapitel kolumny północnej jest skromniejszy, ozdobiony 

jedynie tarczami z ornamentem geometrycznym i roślinnym.

Tympanon z kościoła Cysterek z Trzebnicy (ok. 1240) należy do najory-

ginalniejszych nie tylko na ziemiach polskich, ale i w Europie. Jest nazywany 
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Koncertem Dawida, gdyż przedstawia 

króla Dawida siedzącego w swobod-

nej pozie i grającego na instrumencie 

strunowym. Muzyki słuchają siedzą-

ca naprzeciwko króla jego ukochana 

żona Batszeba i kobieca postać stoją-

ca za jej tronem, najprawdopodobniej 

służka. Scena jest daleką transpozycją 

opisanego w Biblii występu Dawida 

przed Saulem. Zamiana postaci może 

być alegorycznym przedstawieniem 

Jezusa i słuchającej jego przesłania 

Eklezji lub nawiązaniem do dworskiej 

tradycji minstreli.

Madonna z  Goźlic, kamienna fi-

gura tronującej Marii w hieratycznej 

pozie, trzymającej błogosławiącego 

Jezusa na kolanach, wpisuje się w iko-

nograficzną tradycję Sedes Sapientiae, 
ale była najprawdopodobniej częścią 

tympanonu. Obecnie znajduje się 

w Muzeum Diecezjalnym w Sando-

mierzu. Na szczycie wschodnim ko-

ścioła w Wysocicach można oglądać 

w romboidalnej niszy kolejną figurę 

tronującej Marii, tzw. Madonnę z Wy-

socic (XIII w.). Monumentalna postać trzyma w dłoni jabłko – symbol władzy 

królewskiej. Zarówno matka, jak i Jezus ukazany w geście błogosławieństwa 

mają na głowach korony wieńczone krzyżami. Postać o surowych rysach jest 

wyniosła i majestatyczna. W Wysocicach zachował się także niezwykle cie-

kawy tympanon, w którym scenę triumfu zmartwychwstałego Chrystusa po-

łączono z wyobrażeniami jego Narodzenia i Pokłonu Trzech Króli. W scenie 

narodzin Marię przedstawiono w pozycji leżącej, co nawiązuje do wczesno-

średniowiecznej tradycji wschodniej.

W polskiej sztuce późnoromańskiej występowały również rzeźby pełno-

plastyczne, zarówno kamienne, jak i drewniane, często polichromowane. Do 


Madonna 
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najczęstszych tematów należały posągi Marii z Dzieciątkiem (np. tzw. Mat-

ka Boża Uśmiechnięta z Wiślicy) albo świętych: Jana Chrzciciela z katedry 

wrocławskiej (tzw. walterowskiej od imienia biskupa Waltera z Malonne, 

XII w.); św. Jana Ewangelisty z Kołobrzegu; św. Jakuba Starszego z Pomierzy-

na oraz św. Stanisława z fasady zachodniej katedry na Wawelu. Popularnymi 

motywami były również figury tronującej Madonny w typie Sedes Sapientiae 
(przykładowo z Recza, Gardna, Ołoboku) oraz krucyfiksy (z Ołoboku i Maria-

nowa). Z dekoracji kościołów zachowały się detale architektoniczne: kapitele, 

elementy portali, rzeźbione chrzcielnice i dość popularne sylwetki lwów.

Najstarszym zabytkiem rzemiosła artystycznego epoki piastowskiej jest przed-

romańska czara wrocławska, datowana na X w. – srebrne naczynie bez stopy, 

częściowo złocone. Zdobienia wykonano technikami repusowania, rytowania 

i niella – są to cztery medaliony, przedstawiające dokonania Gedeona z Księgi 

Sędziów Starego Testamentu, oraz okalająca je dekoracja. Czarę zrobiono praw-

dopodobnie w Szwabii, a dotarła na ziemie polskie wraz z benedyktynami. Cie-

kawostką jest wizerunek wielbłąda na czaszy, który nie musi świadczyć o egzo-

tycznym rodowodzie zabytku – wedle kroniki Thietmara Mieszko I podarował 

wielbłąda małoletniemu Ottonowi III.

Rzemiosło
 artystyczne

Rzemiosło artystyczne
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Przykładami wybitnych zabytków rzemiosła artystycznego są również kie-
lich królewski z  Trzemeszna i srebrna oprawa Ewangeliarza Anastazji. Kielich 

(1180), srebrny i częściowo złocony, zdobi 12 repusowanych scen figuralnych, 

głównie przedstawiających dzieje króla Dawida i proroka Eliasza, umieszczo-

nych na stopie i na czaszy. Oprawa Ewangeliarza (XII w.), jedyna zachowana 

z tego okresu, została wykonana z desek pokrytych repusowaną srebrną blachą. 

Na okładce górnej ukazano scenę Ukrzyżowania, z postaciami Marii i Jana sto-

jącymi pod krzyżem i klęczącą fundatorką Anastazją (prawdopodobnie Wierz-

chosławą, księżniczką ruską, żoną Bolesława Kędzierzawego). Okładzina dolna 

przedstawia Maiestas Domini – triumfującego Chrystusa, otoczonego symbola-

mi czterech ewangelistów, umieszczonymi w narożnikach.

Najwybitniejszym przykładem rzeźby brązowej na ziemiach polskich i jed-

nocześnie jednym z najcenniejszych zabytków europejskich są Drzwi Gnieźnień-
skie. Zostały wykonane ok. 1170 r. na zmówienie Mieszka III Starego do kate-

dry w Gnieźnie. Drzwi składają się z dwóch skrzydeł, różniących się wielkością 

i techniką wykonania: lewe, odlane w całości z brązu, mierzy 3,28 x 0,84 m, 

natomiast prawe zostało zlutowane z 24 fragmentów i jest trochę mniejsze 

– 3,23 x 0,83 m. Na obu umieszczono antaby w kształcie lwich głów. Sceny 

wyrzeźbione na wrotach opowiadają historię życia, misji i męczeńskiej śmierci 


Drzwi 
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św. Wojciecha, którego relikwie spoczęły w ka-

tedrze. Każde skrzydło zostało podzielone na 

dziewięć kwater, na których przedstawiono 

sceny z życia św. Wojciecha. Układają się one 

w chronologiczną narrację od narodzin i chrztu 

świętego po złożenie do grobu jego ciała, czyta-

ną począwszy od dołu lewego skrzydła w górę 

i ku dołowi prawego. Kwatery opasano szero-

ką bordiurą z roślinnym ornamentem, w którą 

wpleciono postacie roślinne i zwierzęce.

Drzwi Płockie do tamtejszej katedry wyko-

nano na zamówienie biskupa Aleksandra Ma-

lonne i odlano w Magdeburgu (1152–1156). 

Zdobi je w sumie 26 kwater, z czego dwie gór-

ne są prostokątami dwukrotnie większymi od 

pozostałych, kwadratowych. Reliefy ukazują 

sceny biblijne i alegorie cnót, ze szczególnym 

uwzględnieniem życia i pasji Jezusa. Poszcze-

gólne kwatery, oddzielone bordiurą w ornamen-

tem roślinnym, były odlewane oddzielnie i mocowane na drewnianym stelażu. 

Obecnie drzwi znajdują się w Nowogrodzie Wielkim w soborze św. Zofii. 

Częściowo romańskie oraz późniejsze, gotyckie, są dekoracje Szczerbca – 

miecza, zrobionego najprawdopodobniej dla Bolesława Konradowica, syna 

Konra da Mazowieckiego. Począwszy od koronacji Władysława Łokietka 

w 1320 r. miecz służył jako insygnium koronacyjne Piastów. Jest jedynym za-

chowanym do dziś (Skarbiec Koronny na Wawelu) insygnium koronacyjnym 

dynastii piastowskiej. Budowa (opadające jelce) i zdobienia wskazują na miecz 

krzyżacki, wykonany w pracowniach nadreńskich. Rękojeść ozdobiono złotymi 

i złoconymi płytkami w technice niella, wyobrażającymi Baranka Bożego oraz 

symbole ewangelistów – umieszczone również w medalionach na końcach jel-

ców. W szczerbie wyrytej w klindze dla przechowywania relikwii umieszczono 

współcześnie piastowski herb z białym orłem, pochodzący z zaginionej ozdob-

nej pochwy z czasów Łokietka.

Posadzka krypty kolegiaty wiślickiej, zdobiona rytymi dekoracjami figuralny-

mi (1170–1180), jest unikatowa pod względem techniki wykonania – analo-

gicznej do niella, ale wykonanej w gipsie. Na wylanej z jastrychu płycie wyryto 
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linie, które następnie wypełniono spoiwem barwionym węglem drzewnym, 

tworząc czarny rysunek na białawym tle. Na całość składają się dwa pola, zbli-

żone do kwadratów, otoczone szerokimi pasami bordiury z ornamentem roślin-

nym i przedstawieniami fantastycznych zwierząt o symbolicznym znaczeniu. 

W polach przedstawiono orantów – w górnym kapłana w towarzystwie dwóch 

mężczyzn, w dolnym brodatego mężczyznę z kobietą i chłopcem. Prawdopo-

dobnie jest to rodzina domniemanego fundatora – Kazimierza Sprawiedliwego, 

ewentualnie Bolesława Kędzierzawego.

Malarstwo romańskie na ziemiach polskich reprezentują nieliczne przykłady 

fresków oraz znacznie liczniejsze i lepiej zachowane miniatury.

W kolegiacie w Tumie pod Łęczycą, w apsydzie zachodniej, znajduje się 

XII-wieczna polichromia przedstawiająca Chrystusa w mandorli. Towarzyszą 

mu postacie Marii i św. Jana oraz tetramorfy – połączenia symboli ewangelistów 

w czterogłowe zwierzęco-ludzkie hybrydy. Postacie przedstawione są w subtel-

ny sposób, z wyraźnym linearyzmem, na płaskim, jednolitym tle – błękitnym 

w mandorli i żółtawym w polu apsydy.

Malarstwo

Sztuka romańska na ziemiach polskich
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Trzynastowieczne freski w Czerwińsku 

odkryto pod 12 warstwami późniejszych 

malowideł. Składają się z medalionów 

i pasów podzielonych na pola, wypeł-

nionych scenami biblijnymi. Większość 

odnosi się do Starego Testamentu, po-

cząwszy od stworzenia świata, przez wy-

gnanie z raju, potop i historię Abrahama. 

Rząd piąty dotyczy Dziejów Apostolskich. 

Freski wykonano na płaskim, białym tle. 

Wyraźny kontur wypełniają czyste kolory: 

żółć, czerwień, zieleń, brąz i czerń.

Za rządów pierwszych Piastów na 

ziemie polskie trafiły niezwykle bogato 

zdobione manuskrypty, prócz pełnienia 

funkcji liturgicznych przydawały maje-

statu młodej chrześcijańskiej państwowo-

ści. Najokazalszy spośród nich jest Złoty 
kodeks gnieźnieński (Codex aureus Gnesnensis), zwany również Ewangeliarzem 
gnieźnieńskim (XI w.), w całości spisany za pomocą sproszkowanego złota na 

purpurowo barwionym pergaminie. Prócz bogatych inicjałów i bordiur zdobi 

go 20 całostronicowych miniatur, przedstawiających m.in. sceny z życia Jezusa. 

Pozostałe bezcenne manuskrypty to: Sakramentarz tyniecki (ok. 1070), Złoty 
kodeks pułtuski (XI w.) i Ewangeliarz emmeramski (XI/XII w., powstał w skrypto-

rium klasztoru św. Emmerama w Ratyzbonie). Kodeksy reprezentują najczęściej 

czeską i nadreńską szkołę iluminatorską.

W XII w. założono pierwsze na ziemiach polskich przyklasztorne skryptoria 

w Gnieźnie, Krakowie, Płocku i Wrocławiu. W tym okresie powstała większa 

ilość ksiąg, ale ich wykonanie i oprawa nie były tak drogocenne, jak dzieł wcześ-

niejszych. Do najznamienitszych należą: Biblia płocka, Perykopy płockie i Biblia 
czerwińska.

Na trzech niezapisanych końcowych kartach rękopisu Epistolae canonicae 
cum glossa Anselmi Laudunensis (1120) spisano tzw. Rocznik świętokrzyski, uzna-

wany za najstarszy zabytek polskiej historiografii. Zawiera zapiski dotyczące 

wydarzeń z lat 948–1119, w tym wzmiankę o przybyciu Dobrawy czeskiej do 

Polski („Dubrovka venit ad miskonem”).
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Do najpiękniejszych wykonanych w Polsce manuskryptów należy Psałterz 
nocny z Trzebnicy (Psalterium Nocturnum), niezwykle bogato iluminowany, za-

wierający 18 całostronicowych miniatur i 10 inicjałów plecionkowych. Księga 

(kodeks pergaminowy) licząca 158 kart powstała ok. 1240 r. w skryptorium 

opactwa w Lubiążu, a używana była w klasztorze Cysterek w Trzebnicy.

Prawdziwym przełomem w polskim piśmiennictwie jest Księga henrykowska, 

czyli kronika zakonu cystersów w Henrykowie koło Wrocławia, prowadzona 

do 1307 r. Została spisana w języku łacińskim, ale w zapisie z 1270 r. skryptor 

przetłumaczył na staropolski zanotowane wcześniej łacińskie zdanie: „Day, ut 
ia pobrusa, a ti poziwai”. Miał je wypowiedzieć rycerz Bogwał (Boguchwał) do 

swojej niższego pochodzenia żony, która ciężko pracowała przy mieleniu zboża 

na ręcznych żarnach. Pracę tę uważano za niegodną mężczyzny, więc „Daj, 
niech ja pomielę, a ty odpoczywaj” poskutkowało uznaniem mężczyzny za zbru-

kanego, a przyklasztornej wsi nadano miano: Brukalice. Dziś fakt, że pierwsze 

zapisane po polsku zdanie było wolną od uprzedzeń ofertą pomocy i wyrazem 

małżeńskiej troski, napawa optymizmem.


Złoty kodeks 
gnieźnieński
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Obiegowa wiedza utożsamia często długi i różnorodny okres średniowiecza 

z dwoma wielkimi stylami artystycznymi: romanizmem i gotykiem. Sztu-

ka przedromańska jest mniej znana z uwagi na jej lokalność oraz stosunko-

wo skromne rozmiary i dekoracje. Wiele zabytków wczesnego średniowiecza 

uległo zniszczeniu, zostało przebudowanych lub przetrwało w ruinach bądź 

fragmentach.

Romanizm i gotyk w porównaniu do chrześcijańskiego barbaricum cechują 

wzbudzające podziw rozmach i monumentalizm, utożsamiane z potęgą euro-

pejskiego chrześcijaństwa. Gotyk, sztuka dojrzałego i późnego średniowiecza, 

stanowi pod wieloma względami rozwinięcie romanizmu. Począwszy od katedry 

St. Denis pod Paryżem (1140–1144), uznawanej za przełomową dla nowego 

stylu, wiele gotyckich budowli wzniesiono, przebudowując istniejące kościoły 

romańskie. Mimo zauważalnej ciągłości, architekci gotyccy wprowadzili sze-

reg nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, które nie miały pierwowzorów 

we wcześniejszych stylach średniowiecza. Należą do nich: sklepienie krzyżo-

wo-żebrowe, zastosowanie przypor, przeprucie ścian i wypełnienie powstałych 

otworów okiennych witrażami. W rezultacie powstały zorientowane wertykal-

nie, niezwykle strzeliste budowle, których wnętrza przenikało światło – symbol 

boskiej obecności. Kontrastowały one z pogrążonymi w mroku, rozłożystymi 

świątyniami romańskimi o ciężkich, masywnych sylwetkach. Charakterystycz-

ny dla gotyku łuk ostry zastąpił łuk pełny w arkadach, przeźroczach i otworach 

okiennych, a przypory zatarły charakterystyczną dla romanizmu rozdzielność 

brył. Nowościami były: maswerk – kamieniarska oprawa otworów i technika de-

koracyjna, portal rzeźbiarski z wimpergą, pinakle oraz polichromowana rzeźba 

pełnopostaciowa. Surowy minimalizm wystroju kościołów romańskich zastąpi-

ła bogata dekoracja rzeźbiarska, przykładowo w katedrze w Reims znalazło się 

ponad osiem tysięcy rzeźb. Estetyka późnego średniowiecza dostrzegała piękno 

w ładzie Bożego stworzenia, przy czym brzydotę uznawano za nieodłączną 

część doskonałej harmonii, stąd obok sławienia piękna świata sztuka gotyku 

ukazuje cierpienie albo przeraża wymyślnymi maszkaronami.

Sztuka przedromańska służyła niewielkim wspólnotom mnichów lub 

wiernych jako miejsce modlitwy i schronienie. Najbardziej okazałe budowle 

Romanizm i gotyk
 – zmiany i kontynuacje
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Romanizm i gotyk – zmiany i kontynuacje

pełniły funkcje reprezentacyjne – były to kaplice pałacowe, miejsca koronacji 

królów i cesarzy. Budowle romańskie powstawały z inicjatywy duchowieństwa 

i możnowładców, aby przyciągnąć pielgrzymów i sprawować rząd dusz. Gotyk 

połączył kulturę dworską, rycerską i mieszczańską, dlatego w odróżnieniu od 

architektury romańskiej nie był zdominowany przez sztukę sakralną. Katedry 

pozostały najznamienitszymi fundacjami, istotne znaczenie miały także zamki 

i fortyfikacje, ale powstawały również budynki użyteczności publicznej: uni-

wersytety, ratusze, hale targowe, spichlerze, a nawet kamienice mieszczan. 

Wiek XIII, określany jako złoty wiek albo renesans średniowiecza, był 

okresem pokoju i rozwoju gospodarczego w Europie, sprzyjającym rozkwito-

wi nauki, kultury i sztuki. Czas ten przyniósł również przemianę duchowości 

chrześcijańskiej, wynikającą ze sposobu uprawiania teologii i filozofii. Schola-

stykę zastąpiła doktryna św. Tomasza, zwana tomizmem. Jego najważniejsze 

dzieło, Summa Teologii (Summa theologiae), miała za zadanie dostosować pisma 

Arystotelesa do doktryny chrześcijaństwa. Zakładała, że wiara i wiedza są kom-

plementarne, a objawienie, wynikające z Bożej łaski, nie stoi w sprzeczności 

z poznaniem rozumowym. 

Umberto Eco, filozof i mediewista, uznał Boską Komedię (1308–1321) Dan-

tego Alighieri za najbardziej reprezentatywną, spójną i kompletną wykładnię 

myśli dojrzałego średniowiecza z jego filozofią, teologią, etyką i estetyką. Mo-

ralizująca wędrówka poety po zaświatach zastąpiła antyczną odyseję króla-wo-

jownika, sprytem pokonującego zmitologizowane siły natury. Starożytny wzór 

podmiotowości – figurę wędrowca, który dzięki rozumowi i samokontroli od-

najduje drogę do domu – zastapiła figura zbłąkanego pielgrzyma, próbującego 

powrócić do utraconego przez grzech raju. Renesans przyniesie nowych boha-

terów – postacie podróżników, wzorowanych na wielkich odkrywcach, którzy 

w odległych krainach odkrywają utopie – ziemskie raje, tworzone wedle zasad 

racjonalności i sprawiedliwości społecznej.

Wiek XIV w dziejach Europy przyniósł oziębienie klimatu i związaną z nim 

klęskę głodu oraz najstraszliwszą pandemię dżumy. Czarna śmierć zabiła w su-

mie niemal trzecią część ludności, przy czym na południu kontynentu i w du-

żych skupiskach ludzkich (największych miastach, portach, klasztorach) nawet 

do 80 procent populacji. Strach przed zarazą stał się przyczyną migracji, za-

paści gospodarczej, a także niepokojów społecznych. Z braku możliwości wy-

jaśnienia przyczyn choroby, widziano w niej karę Bożą albo wrogie działanie 

mniejszości etnicznych i religijnych. Skutkiem był wzrost fanatyzmu (procesje 
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biczowników i pokutników) oraz liczne pogromy 

i prześladowania ludności żydowskiej, romskiej 

i ludzi w jakikolwiek sposób odmiennych, w tym 

chorych na trąd. W sztuce późnego średniowiecza 

i przełomu renesansu te dramatyczne wydarzenia 

zapisały się w licznych przedstawieniach tańca 

i triumfu śmierci, jeźdźców Apokalipsy. Romańskie 

krucyfiksy triumfalne, symbolizu jące boskość zwy-

ciężającego śmierć Chrystusa, zastąpiły mistyczne, 

ukazujące ciało Jezusa-człowieka w konwulsjach 

cierpienia, z wyraźnymi śladami męki podkreśla-

jącymi wielkość jego ofiary. Poza moralizującym 

wezwaniem memento mori pojawiły się apologie 

doczesnego życia i miłości przeciwstawiającej się 

wszechobecnej śmierci, których najwybitniejszym 

przykładem literackim jest Dekameron Boccaccia. 

Po plagach wieku XIV rozkwit florenckiego qu-
attrocenta musiał zdawać się prawdziwym odrodze-

niem. Ze względu na szereg ważnych odkryć: geo-

graficznych, naukowych i technicznych, z których do najważniejszych zaliczyć 

można odkrycie Ameryki, układu heliocentrycznego i druku, renesans opisy-

wany jest często jako zmiana rewolucyjna, nie ewolucyjna. Równie istotne były 

przemiany gospodarcze i polityczne – w miejsce ustroju feudalnego pojawiły się 

zręby nowoczesnych państw narodowych, opartych na zhierarchizowanej biu-

rokracji i wolnym rynku towarów. W sztuce i estetyce nastąpił wyraźny zwrot 

do tradycji antycznej, a średniowieczne zainteresowanie wiecznością zastąpiła 

fascynacja doczesnym światem poznawalnym za pomocą zmysłów i rozumu. 

Skutkiem był powrót do koncepcji mimesis, czyli naśladowania natury w sztu-

ce, odejście od symbolu i alegorii na rzecz realizmu oraz ponowne sięgnięcie do 

tematów mitologicznych. Zastosowanie perspektywy geometrycznej – trójwy-

miarowej zbieżnej (rzutu zbieżnego) – zrewolucjonizowało malarstwo.

Wyliczając spektakularne odkrycia i przemiany, łatwo zapomnieć o zjawi-

skach przejściowych, które pojawiły się między wiekami średnimi a nowożyt-

nością. Z perspektywy historii sztuki za prekursorów malarstwa renesansowego 

uznać należy Cimabuego, Giotta di Bondone i Simone Martiniego, architektury 

i rzeźby – Arnolfa di Cambio. Sporną kwestią pozostaje klasyfikacja malarstwa 

Zakończenie
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realistów starej szkoły flamandzkiej: Rogera Campina, Jana van Eycka, Hansa 

Memlinga, Hieronimusa Boscha – zdaniem różnych badaczy przeważają w nich 

cechy późnośredniowieczne albo wczesnorenesansowe.

Współcześnie modernizacją nazywamy proces, w którym człowiek dokonuje 

racjonalnego zawładnięcia przyrodą. Odczarowanie świata, metafora filozoficz-

na Maxa Webera, oznaczała „koniec epoki cudów” – przekonanie, że wszystkie 

tajemnice mogą zostać wyjaśnione bez odwoływania się do sfery nadprzyro-

dzonej. Ta ewolucyjna zmiana osiągnęła swoje apogeum około 1490 r. Wiązała 

się ze stopniową racjonalizacją wszystkich dziedzin życia: sfery ekonomicznej 

(kapitalizm), politycznej (monarchie oparte na świeckim prawie i biurokracji), 

naukowej (racjonalny dowód, planowy eksperyment), technicznej (rozwój ma-

sowej produkcji), religijnej (powstanie etyki protestanckiej i świeckiej) oraz 

artystycznej (zastosowanie w sztuce zasad matematyki i optyki, przyrządów 

geometrycznych, wnikliwa obserwacja natury). Owemu fascynującemu okre-

sowi przełomu myślowego między średniowieczem a nowożytnością zostanie 

poświęcony kolejny tom serii.
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Podział chronologiczny i prezentacja epok w poszczególnych tomach podykto-

wana została ogólną koncepcją projektu edukacyjnego: serii publikacji i towa-

rzyszących jej warsztatów. Planowana objętość tomu nie pozwala na szczegółowy 

opis tak długiego i zróżnicowanego okresu, jakim jest trwające blisko milenium 

średniowiecze. Książka powstała jako pomoc naukowa dla nauczycieli wiedzy 

o kulturze i zakłada rozszerzenie perspektywy historii sztuki o zagadnienia es-

tetyczne, kontekst filozoficzny, historyczny i społeczny, przedstawienie moż-

liwie pełnego obrazu kultury poszczególnych epok. Kierując się potrzebami 

nauczycieli, zgłaszanymi w trakcie spotkań, postanowiliśmy w tomie II rozbu-

dować część dotyczącą mniej spopularyzowanej historii sztuki przedromańskiej 

i pokazać możliwie szeroko kontekst tworzenia się europejskiej sztuki chrześci-

jańskiej, natomiast późnośredniowieczną sztukę gotyku przedstawić w kolej-

nym tomie, wraz ze szczegółowym opisem mechanizmów, które przyczyniły się 

do ukształtowania mentalności nowożytnej. Taka perspektywa i podział, coraz 

częstsze w opracowaniach teoretycznych dotyczących sztuki (historia i socjolo-

gia sztuki, estetyka), pozwoli naszym zdaniem, lepiej ukazać fazy przejściowe 

między epokami oraz przyczyny i kontekst wydarzeń przełomowych dla kul-

tury i sztuki. W niniejszym tomie przedstawiamy proces wyłaniania się sztuki 

przedromańskiej z tradycji starożytnej i nawróconego na chrześcijaństwo barba-
ricum oraz połączenie wczesnośredniowiecznych regionalizmów w uniwersalny, 

paneuropejski styl romański.

Od Autorki
 i Wydawców
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