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BRAMA	DAWNEGO	OPACTWA	BENEDYKTYŃSKIEGO	,	KAROLIŃSKIEGO	
W	LORSCH,	ŚRODKOWE	NIEMCY



LORSCH			

centrum	naukowym	
Królestwa	Frankońskiego

obowiązek	opactwa	w	Lorsch:	
“wieczna	modlitwa”,	modlitwa	w	
intencji	rodziny	królewskiej	oraz	

państwa



kościół	w	Lorsch	ukończony	774	r.
Karol	w	drodze	powrotnej	z		wyprawy	przeciwko	

Longobardom	we	Włoszech	zatrzymał	się	w	Lorsch.



Wejście	do	klasztoru	od	strony	zachodniej	
prowadziło	przez	wielopiętrową	bramę,	która	

zarazem	była	częścią	atrium.	



Pałac Karola Wielkiego z kaplicą cesarską



Kaplica pałacowa w Akwizgranie – wizja Niebiańskiego Jeruzalem 
Najważniejszą budowlą centralną i kościołem w VIII w. była kaplica pałacowa w Akwizgranie
wchodząca w skład kompleksu pałacowego, do którego przylegała od strony południowej. Kaplica,
wzniesiona przez architekta Odona (Oda) z Metzu, była wzorowana na San Vitale w Rawennie i
kościele św. Sergiusza i Bachusa w Konstantynopolu. Jej główną nawę stanowi ośmiobok, utworzony
przez osiem filarów, złączonych ze sobą łukami. Na pierwszej kondygnacji arkad spoczywa druga,
gdzie dużo smuklejsze otwory arkad zostały dodatkowo podzielone poziomo na dwie części. Nawa
centralna, nakryta kopułą, otoczona jest przez piętrowe obejście o sklepieniu krzyżowym, mające na
zewnątrz formę szesnastoboku. Mury zewnętrzne są proste bez ozdób architektonicznych, za to
wnętrze jest pełne mozaik i fresków. Kaplicę wykonano z kamienia uzyskanego z rzymskich budowli w
Kolonii. Grobowiec Karola Wielkiego, od X do XVI w. kaplica była miejscem koronacji ottonów.

Świecznik Fryderyka Barbarossy z XII w



Kaplica	miała	plan	zbliżonym	do	koła,	z	niewielkim	prostokątnym	
prezbiterium	oraz	westwerkiem	poprzedzonym	prostokątnym	atrium



oktogonalny	plan	odwołuje	się	do	antycznej	i	chrześcijańskiej	symboliki	
liczby	osiem	- która	symbolizuje	harmonię	i	doskonałość	i	przede	wszystkim	
oktawę	Zmartwychwstania	znaną	już	w	III	wieku	po	Chrystusie.



Od	strony	architektonicznej	kaplica	
jest	wzorowana	na	bizantyjskim	

kościele	w	San	Vitale



Część	centralna	nakryta	jest	ośmiobocznym	sklepieniem	klasztornym,	obejście	-
sklepieniem	krzyżowym.	Od	strony	zachodniej	umieszczono	westwerk	z	emporą	i	
tronem	cesarza	między	wieżami.



Od	wschodu	kaplica	
sąsiaduje	z	wąskim	
prezbiterium	(25m	

długości,	13m	szerokości	
i	32m	wysokości)	

ozdobionym	barwnymi	
witrażami	o	powierzchni	

1000m².	



Kaplica pałacowa, podział wnętrza
wnętrze kaplicy podzielone jest na cztery kondygnacje; najwyższa pochodzi z XVII-wiecznej
nadbudowy kaplicy, która otrzymała kopułę, trzy dolne kondygnacje podporządkowane są
arkadowej artykulacji ścian. Najniższą kondygnację charakteryzuje masywność arkad, zwieńczona
jest wydatnym gzymsem, ponad którym znajduje się brązowa balustrada. Dwie wyższe
kondygnacje zwieńczone są wysoko usytuowanymi arkadami o trójdzielnym podziale, który
tworzą pary marmurowych kolumn korynckich o łącznej liczbie 32. 22 z nich to antyczne spolia,
pochodzące z Rzymu i Rawenny. Pierwotny komplet trzydziestu dwóch spoliów został zdjęty przez
wojska francuskie podczas najazdu na Akwizgran w 1792 roku, dziesięć z nich bezpowrotnie
przepadło, pozostałe zostały odzyskane i wtórnie wbudowane. W okresie gotyckim dobudowano
do niej chór, całość przebudowano na katedrę w XIX wieku.



Wnętrze	kaplicy	zdobi	wspaniały	świecznik	kolisty	z	XII	wieku	(tzw.	świecznik	
Barbarossy),	podarowany	przez	cesarza	Fryderyka	I	Barbarossę	i	jego	żonę	Beatrycze.	
Jego	48	świec	zapalanych	jest	wyłącznie	z	okazji	wielkich	świąt	kościelnych.



Na	emporze	znajduje	się	marmurowy	tron	cesarski	z	drewnianym	siedzeniem,	do	
którego	prowadzi	sześć	kamiennych	stopni,	ułożonych	na	wzór	schodów	świątyni	
Salomona	w	Jerozolimie.	



Część	centralna	nakryta	ośmiobocznym	sklepieniem	klasztornym;	od	strony	
zachodniej	westwerk	z	emporą	i	tronem	cesarza	między	wieżami.



System wiązany
Przy zastosowaniu sklepienia krzyżowego przekrywającego plan kwadratu, powstał tzw. system
wiązany, w którym jednemu przęsłu nawy głównej odpowiadają dwa przęsła nawy bocznej.
Co druga podpora arkady przenosi więc obciążenie przekrycia obydwu naw, musi być mocna i
zwykle jest nią filar, co druga natomiast tylko ciężar przekrycia nawy bocznej i może być
delikatniejsza kolumną. Taka alternacja podpór ma uzasadnienie konstrukcyjne, chociaż
stosowanie zmiennego rytmu podpór ma raczej źródła estetyczne.



Westwerk:	kościoły	karolińskie,	ottońskie,	romańskie

Kościoły karolińskie budowane były na planie trójnawowej bazyliki, nawiązującej
do bazyliki wczesnochrześcijańskiej, z dwoma transeptami - od wschodu i

zachodu. Nawa poprzeczna przy zachodniej stronie kościoła tworzyła wraz z 
zachodnią fasadą wieńczoną wieżami westwerk. Wewnątrz tej części kościoła, 

między wieżami, mieścił się balkon, empora dla monarchy. Loża monarsza, 
mimo że zjawiła się w czasach Karolingów, wywodziła się z Rzymu, gdzie

eksedry były miejscem zasiadania cesarza. Główna funkcja westwerku – nawy
zachodniej polegała na uzmysłowieniu wiernym obecności cesarza, nawet jeśli

nie było go w świątyni "in persona". Zachodnia nawa ucieleśniała władzę
państwową I świętość osoby władcy. Chór od strony wschodniej był zamykany

apsydą, z czasem zaczęto analogicznie zamykaćchór zachodni i w efekcie
kościoły zyskały plan dwubiegunowy. Model ten przetrwał do czasów

późniejszych - chętnie stosowano go w czasach ottońskich. 



najważniejsze	bazyliki	karolińskie:

1.	kościół	w	Centuli	(obecnie	Saint-Riquier,	niezachowany)	z	lat	790-
799,		po	raz	pierwszy	zastosowano	westwerk

Kościoły	karolińskie	posiadały	atrium,	jak	wczesnochrześcijańskie



Niezachowany kościół w Centuli (Saint Riquer), VIII w.; pierwsze zastosowanie 
westwerku, najważniejsza bazylika karolińska



najważniejsze	bazyliki	karolińskie:

2.	kościół	w	opactwie	Corvey	z	najstarszym	zachowanym	karolińskim	
westwerkiem,	wybudowany	w	latach	873- 885



najważniejsze	bazyliki	karolińskie:

2.	kościół	w	opactwie	Corvey	z	najstarszym	zachowanym	karolińskim	
westwerkiem,	wybudowany	w	latach	873- 885



Corvey, wnętrze



najważniejsze	bazyliki	karolińskie:

3.	Kościół	św. Michała w Fuldzie, IX w.; krypta – założenie centralne 
z	lat	791-819	z	potężnym	transeptem	zachodnim



najważniejsze	bazyliki	karolińskie:

3.	Kościół	benedyktyński	św.	Bonifacego



Plan	opactwa	benedyktyńskiego	Sankt	Gallen,	VIII	- IX	w.;	opactwo	w	stylu	
karolińskim;	Szwajcaria;	od	XIII	w.	– opactwo	nadzorujące	benedyktynów	w	
całej	Europie;	największa	średniowieczna	biblioteka	na	świecie (styl	rokoko);	

centrum	duchowe,	administracyjne,	kulturalne,	rolnicze	i	edukcyjne



612	r.	w	Sankt	Gallen	– pustelnia	irlandzkiego	mnicha	św.	
Galla,	od	720	r.	opactwo	benedyktynów



Kościół opactwa benedyktyńskiego p.w.św. Michała w Hildesheim; bazylika w stylu 
ottońskim o dwóch chórach i dwóch transeptach na planie kwadratu, XI w.; fundator: 
biskup Bernward z Hildesheim; kościół symetryczny





Drzwi Bernwarda, 1015 r., wykonane dla 
kościoła św. Michała w Hildesheim, dziś w 

katedrze NMP w Hildesheim; brąz; 2 odlane 
skrzydła każde po 8 reliefów, lewe skrzydło-

sceny ze Starego Testamentu, prawe – z 
Nowego Testamentu

Pokłon Trzech Króli



Opactwo	benedyktyńskie	Cluny założone	przez	księcia	Akwitanii	–Wilhelma	
Pobożnego;	przywilej	oddzielenia	od	władzy	świeckiej	i	podległości	papieżowi,	X	w.;	w	
XII	w	Cluny	posiadało	1200	klasztorów	podległych;	centrum	myśli	politycznej,	idei	
wypraw	krzyżowych	i	rekonkwisty;	190	m	długości;	wpływ	na	architekturę	Autun			







Opactwo cystersów Fontenay [fontenę], 
Francja; św.	Bernard	z	Clairvaux,	

1118	r.	



Opactwo Fontenay, Francja (Burgundia), zakończenie budowy 
– 1200 r.



Opactwo Fontenay, Francja (Burgundia), zakończenie budowy 
– 1200 r.

Opis planu:

1 Brama zakonna, 
2 Piekarnia i kaplica wędrowców, 
3 i 24 Dom dla pielgrzymów
4 i 23 Gołębnik, psia buda 
5 Ścieżka do kościoła 
6 Część zachodnia 
7 Wschodnie zakończenie chóru, 
płaskie 
9-10-11 Transept
12 Dormitorium 
13 Skrzydło kapitularza
14 Kapitularz 
15-16 Wirydarz
17 Galeryjka 
18 Krużganki arkadowe (korytarz 
dostawiony do lica muru)
19 Pomieszczenie kuźni (młyn 
wodny poruszający młotami) 
20 Kuźnia z paleniskiem 
21-22 Szpital (infirmeria), dom opata

Klasztor królewski  od XIII w. 





Opactwo 
benedyktynów Saint 
Pierre w Moissac, 
1115-1135, portal 

południowy



Opactwo benedyktynów Saint Pierre w 
Moissac, 1115-1135



Opactwo benedyktynów w Moissac, relief w tympanonie portalu; scena z 
Chrystusem Sędzią



Opactwo benedyktynów w Moissac, relief w tympanonie portalu; scena z 
Chrystusem Sędzią



Sainte Foy, Conques, 1050-1135; (szkoła langwedocka), benedyktyński kościół 
pielgrzymkowy; układ bazylikowy, plan krzyża łacińskiego 



Sainte Foy, 
Conques



Sainte Foy (Fides z Agen, męczennica z IV w.), 
tympanon



Kościół św. Marii Magdaleny w Vezelay (opactwo 
benedyktyńskie), XII w.



Vezelay, Chrystus w majestacie, 1130





Kościół Notre Dame la Grande, Poitiers; XII w. (szkoła 
Poitou); halowy kościół sugerujący bazylikowe wnętrze, 
flankujące wieże zwieńczone stożkowatymi hełmami, 

kamienne łuski  







Katedra	św.	Łazarza	w	Autun (Burgundia),	1120



Gislebertus, Sąd Ostateczny 
Zachodni tympanon kościoła św. Łazarza (Saint-Lazare), Autun, 
ok. 1120-1135, marmur



Gislebertus, dekoracja z Autun, 1120-1135; ekspresja



Katedra w Autun
Katedra jest trójnawową bazyliką z transeptem i trójnawowym chórem zamkniętym trzema absydami. 

Zastosowano w niej system przechodzący (jeden prostokąt nawy głównej odpowiada jednemu kwadratowi 
nawy bocznej), a także trójkondygnacyjny podział ściany nawy głównej, w skład którego wchodzą: arkady, 

galeryjki triforialne oraz okna. Nawa główna pokryta jest sklepieniem kolebkowym zaostrzonym na 
gurtach, które spływają na służki pilastrowe, natomiast nawy boczne posiadają sklepienia krzyżowe. W 

filary międzynawowe wpisane są kanelowane pilastry ze zdobionymi głowicami.



Portal zachodniej fasady 
kościoła św. Trofima (Saint-Trophime)

Arles, Francja

(1078-1152), XII w.



Opactwo	benedyktyńskie	Saint-Gilles-du-Gard,	ok.	1060	





Zachodnia fasada Saint-Etienne, Caen, Francja, budowa ok. 
1115-1120



Saint Sernin, Tuluza





Saint Sernin, Tuluza, kościół pielgrzymkowy, rzut i przekrój (empory) 





Katedra	Saint-Pierre	w	Angoulême	



Katedra	Saint-Pierre	w	Angoulême	



Architektura świecka: Carcassonne, rekonstrukcja z XIX w. Eugene 
Viollet-le-Duc

Historia Carcassonne sięga 3500 p.n.e. oraz celtyckiego osadnictwa. 
Pierwszym włodarzem z czasów panowania Karola Wielkiego był Bello, twórca 

dynastii panującej 300 lat. Obwód wewnętrzny wznieśli Wizygoci 
w VI wieku, a zewnętrzny powstał w poł. XIII wieku. Wewnątrz murów znajduje 

się czworoboczny zamek obronny z XII wieku i romańsko-gotycki kościół 
St.Nazaire (1096, 1270-1320); baszty, mury obronne, blanki (krenelaż).    



Most św. Benedykta, Avignon, romanizm	prowansalski,	1171-1185,	kamień,	
pierwotnie	22	przęsła	900	m	długości



Mont	Saint-Michel



Katedra	w	Spirze	(Speyer),	 największa	romańska	katedra	na	świecie,	XI -XII w.;	kościół	grzebalny	
cesarzy	i	władców	Rzeszy;	spalony	w	XVII	w	i	odbudowany	 w	XIX	w.;

system wiązany; trójnawowa 
bazylika z krótkim prezbiterium i 
westwerkiem, 2 oktagonalne 
kopuły



Spira, nawa północna; sklepienia krzyżowe, rozeta fasady zachodniej, 
chrzcielnica  



Benedyktyńskie opactwo Maria Laach, 1093 

Dach rombowy, dekoracje lica muru: fryz arkadkowy, lizeny, biforia, triforia





Maria Laach
Kościół jest trójnawową dwuchórową bazyliką z dwoma transeptami; fasada flankowana 

dwiema wieżami; korpus nawowy składa się z pięciu prostokątnych przęseł nawy 
głównej i pięciu w nawach bocznych; nie zastosowano systemu wiązanego; 

zastosowano chór schodkowy i atrium (XIII w.; składa się z trzech ramion o  czterech 
przęsłach, połączone jest z transeptem zachodnim kościoła, gdzie znajdują się wejścia); 
chór wschodni jest wydłużony, poprzedzony szerokim transeptem którego oba ramiona 
są od wschodu zamknięte absydami; chór zachodni stanowi jedno przęsło zintegrowane 

z ramionami transeptu, które nie odstępują poza lico naw bocznych (poza ogrągłymi 
wieżami zamykającymi transept). 



Katedra w Parmie, 1074-1178
Przykład	pierwszej	sztuki	romańskiej	w	Lombardii	i	Toskanii.	Wnętrze	katedry	ozdobione	jest	freskami,	
wśród	których	wyróżnia	się	iluzjonistyczne	dzieło	Antonio	Allegriego	da	Correggio	-Wniebowzięcie
zdobiące	kopułę	(późny	renesans,	kwadratura);	1117	– trzęsienie	ziemi,	odbudowa	świątyni,	1284	

nadanie	estetyki	gotyckiej	(wieża);	prawy	transept- rzeźby	Antelamiego;	baptysterium





Katedra w Parmie, transept i prezbiterium podniesione by 
pomieścić kryptę



Katedra	w	
Modenie	

poświęcony	
Wniebowzięciu	
Najświętszej	
Maryi	Panny	
oraz	świętemu	
Geminianowi,	
który	jest	
również	
patronem	
miasta.	



Kompleks katedralny w Pizie, Campo dei 
Miracoli, Piza, Włochy; budowa katedry 1063
budowa baptysterium 1153
campanilla 1174, odchylenia od pionu – ponad 5 
m; marmur



Katedra w Pizie

Katedra zbudowana w latach 1063-1118, po pożarze w 1595 odbudowana w 1604 roku.
Fasada katedry w stylu lombardzkim ozdobiona kolorowym piaskowcem oraz płytkami
ze szkła i majoliki. Najcenniejsze zabytki to południowe drzwi wykonane z brązu (1180)
przez Bonannusa, mozaika Chrystus w Majestacie (1302) w apsydzie i ambona (1302-
1311) autorstwa Giovanniego Pisano







Baptysterium w Pizie
Łączy kilka stylów architektonicznych, romański w bryle budynku, gotycki w zdobiących 

elewacje pinaklach, renesansowy w półkolistych arkadach. Projekt budynku wykonał 
Diotisalvi, natomiast budowę ukończyli Giovanni Pisano i Nicola Pisano. Wewnątrz 

zwraca uwagę marmurowa chrzcielnica Guida Bigaralliego oraz ambona Nicoli Pisano



Campanilla (dzwonnica)



Sant'Angelo	in	Formis,	benedyktyńska	bazylika	św	Michała	z	VI	w.



Benedyktyński kościół San Miniato al Monte, Florencja, XI-XII w.



Rzut z góry na Sant 
Ambrogio

Mediolan, Włochy 

Późny XI w. 



Plan	Sant	Ambrogio



Kościół p.w. św Jakuba, Santiago de Compostela, Hiszpania 

IX w. odkrycie grobu ucznia Chrystusa - apostoła 
Jakuba;  od XI w. miejsce pielgrzymkowe, w XI-XII 
w. budowano katedrę, nad którą prace trwały do 
XVIII w.; miejsce przechowywania Św. Grala 



Santiago de Compostela



Opactwo benedyktyńskie Santo Domingo de Silos, prowincja Burgos, 
Hiszpania; krużganki, podwójne i poczwórne kapitele



Santo Domingo de Silos



Klasztor benedyktyński Montserrat, Madonna z Dzieciątkiem - La Moreneta, XII 
w.; ośrodek pielgrzymkowy, Hiszpania 



San Clemente, Tahul; malarstwo freskowe w absydzie, XIII w.



Katedra	w	Durham



Wnętrze	katedry	w	Durham

Anglia

Rozpoczęta	1093







Plan	katedry	Durham

Durham,	Anglia

Pocz.	ok.	1093



Ostrów	Lednicki	– makieta	grodu





Krypta	św.	Leonarda	na	Wawelu

1118



8		KOLUMN

3	NAWY

ABSYDA

KAPITELE	KOSTKOWE

SKLEPIENIE	KRZYŻOWE

Co	roku	w	Dzień	Zaduszny,	2	listopada,	w	Krypcie	Św.	Leonarda	odbywa	się	uroczyste	
nabożeństwo	za	dusze	polskich	władców	i	bohaterów	narodowych.



Kościół	św.	Andrzeja,	
Kraków,	1079	– 1098,	
ukończony	w	II	poł.	XII





Rotunda Najświętszej Marii 
Panny, nosząca od XIV wieku 
także wezwanie Św. Feliksa i 
Adaukta. 
Powstała prawdopodobnie na 
przełomie X i XI wieku, jest być może 
najstarszym kościołem na Wawelu.
Jest to tzw. tetrakonchos - budowla na 
planie czworoliścia (koła, do którego 
przylegają cztery apsydy). Najczęściej 
przyjmuje się, iż pełniła funkcję kaplicy 
pałacowej. 
W XVII wieku utraciła ona swój 
sakralny charakter, gdyż dolną część 
przeznaczono do przechowywania 
sreber, górną natomiast na mieszkanie, 
którą na początku XIX wieku rozebrano 
(znajdował się tam wówczas austriacki 
szpital wojskowy).
Obecnie rotunda nie jest udostępniona 
zwiedzającym od wewnątrz. Można ją 
częściowo zobaczyć z zewnątrz -
stanowi część rezerwatu 
archeologicznego.



Rotunda św. Feliksa i Adaukta, NMP w Krakowie, X-XI w.



ZABYTKI	STRZELNA

Rotunda		św.	Prokopa,	Kościół	pw.	Świętej	Trójcy	i	Najświętszej	Marii	Panny



Rotunda	świętego	
Prokopa	w	Strzelnie

1133

z	granitowych	ciosów	
kamiennych

od	zachodu	– wysoka,	podkowiasta	wieża	z	
wydatną	skarpą	od	strony	zachodniej	i	emporą	
na	piętrze.



od	północy	 – dwie	małe	apsydy



RZADKOŚĆ:	CZWOROKĄTNE
PREZBITERIUM





Rekonstrukcja	romańskiej	bryły	kościoła





Kolegiata	św.	Piotra	i	Pawła	z	1120-1140	 piaskowiec	i	
granit









Kolegiata	w	Tumie	koło	Łęczycy pw.	NMP	i	św.	Aleksego 1161

granit,	piaskowiec,	kamień,



Prawdopodobnie	 z	fundacji	
Bolesława	Chrobrego	 i	z	udziałem	
świętego	Wojciecha	powstało	tu	
pierwsze	w	Polsce	(założone	
prawdopodobnie	 w	997)	opactwo	
benedyktynów	 pod	wezwaniem	
Najświętszej	Marii	Panny	i	św.	
Aleksego.	W	1140	opactwo	
przeniesione	zostało	do	Mogilna,	
zaś	klasztor	rozebrany,	a	jego	
fundamenty	 zasypano.	Mógł	być	to	
rezultat	nawrotu	pogaństwa	w	tym	
regionie	kraju	lub	 też	przekazania	
ziem	klasztornych	arcybiskupstwu	
gnieźnieńskiemu.



Kolegiata	Marii	Panny	i	św.	Aleksego,
Tum	pod	Łęczycą,	1141-1161







Inowłódź,	kościół	św.	Idziego,	XII	wiek,	
fundacja	Bolesława	Krzywoustego



ZJAZD  W   GNIEŹNIE   1000

PRZYJAZD DO GNIEZNA OTTONA III

DO GROBU ŚW. WOJCIECHA –
OTRZYMAŁ RELIKWIĘ: RAMIĘ ŚW. 
WOJCIECHA

CHROBREMU  DAŁ KOPIĘ WŁÓCZNI  
ŚW. MAURYCEGO

ABY  OMÓWIĆ KWESTIĘ STWORZENIA 
UNIWERSALNEGO CESARSTWA

WYNIESIENIE ŚWIĄTYNI 
GNIEŹNIEŃSKIEJ
DO RANGI KATEDRY

KATEDRA W GNIEŹNIE



Opactwo benedyktyńskie ufundowane w VIII w., bazylika św. Dionizego w Saint 
Denis (nekropolia królów francuskich od X do XVIII w. i skarbiec regaliów); opat 
Suger – przebudowa kościoła św. Dionizego – XII-XIII w. 

Pierwowzór katedr gotyckich



Katedra Notre Dame w Paryżu, XIII





Katedra Notre Dame w Paryżu, XIII w. 

Kościół pięcionawowy z krótkim transeptem, długim prezbiterium i podwójnym 
ambicie; wieże i portale - niesymetryczne



Katedra Notre Dame w Paryżu, XIII w. 



Wieże	

Attyka	maswerkowa

Kondygnacja	z	rozetą

Galeria	królów

Kondygnacja	z	portalami



Łęki 
oporowe



Zachodnia	
fasada	katedry	
Laon

Laon,	Francja

od	1190







Laon	– nawa	główna



Katedra	

Notre-Dame	w	
Chartres,	1134,
przeb.1194



Fasada zachodnia Chartres 
1134,przeb.1194



Chartres



Chartres, mistyczny 
labirynt; katedra 

wzniesiona na terenie 
sanktuarium druidów



Katedra Notre-Dame	w Reims, XIII w.,”Katedra aniołów”



Katedra Notre-Dame	w Reims, XIII w







Innowacja: okna rozetowe w tympanonach 
portali, ażurowe kamienne maswerki; wimpergi 
flankowane przez pinakle



Katedra Notre-Dame 
w Amiens, XIII w.

System konstrukcyjny zapożyczony z 
Reims; trójnawowa bazylika z 
trójnawowym transeptem, wydłużone 
prezbiterium zakończone absydą z 
ambitem i siedmioma kaplicami 
promienistymi, dwie niesymetryczne 
wieże; strzelistość założenia; 
czwórdzielne okna z maswerkiem, 
galeria królewska – nad portalami 



Katedra Notre-Dame 
w Amiens, XIII w.









Katedra	św.	Piotra	w	Beauvais



Katedra	św.	Piotra	w	Beauvais



Katedra	św.	Piotra	w	Beauvais



Katedra	św.	Piotra	w	Beauvais



Kaplica pałacowa Ludwika IX Świętego – Sainte-Chapelle, XIII w.

Dwukondygnacyjna kaplica zamkowa w centrum dawnej siedziby królewskiej na wyspie Cite w 
Paryżu; 

ufundowana jako miejsce przechowywania relikwii korony cierniowej oraz relikwiarzy świętych 
patronów Francji; ilustrowana w Bardzo bogatych godzinkach księcia de Berry (braci Limbourg) 













Gerhard	z	
Kolonii,	
Kolonia,	
Niemcy,		

rozp.		1248





Kościół	świętej	Elżbiety,	Marburg,	1235-1283



Nawa Saint Elizabeth

Marburg

1235-1283



Kościół św. Sebalda to najstarszy kościół Norymbergi. W przeszłości spełniał funkcję 
kościoła parafialnego. Kościół powstał w XIII wieku jako trójnawowa, dwuchórowa 

bazylika z transeptem, z dwuwieżową zachodnią fasadą. Szybko jednak w bryle kościoła 
zaczęły zachodzić zmiany, które powoli przeistaczały kościół św. Sebalda w kościół 

gotycki. Najpierw poszerzono nawy boczne, podniesiono wieże i apsydę zachodniego 
chóru. Na koniec rozebrano chór i w jego miejscu wybudowano potężne, halowe 

prezbiterium.  Dziś to kościół protestancki.



Kościół Najświętszej Marii Panny (Frauenkirche) - gotycki kościół w 
Norymberdze. Świątynia została ufundowana w 1352 przez Karola IV 

Luksemburskiego - króla Czech i Niemiec, od 1355 Świętego Cesarza. 



Kościół Mariacki w Stralsundzie to trójnawowa bazylika z transeptem, 
posiadająca także zachodni pseudotransept, ambit oraz wieniec kaplic. 

Bazylika znajduje się na Nowym Rynku. Świątynia jest arcydziełem środkowo-
europejskiego późnego gotyku redukcyjnego.



Katedra	w	Wells,	rozpoczęta	w	1176,	konsekrowana	w	1239



Katedra	w	Wells,	rozpoczęta	w	1176,	
konsekrowana	w	1239



Kaplica	King’s	College	w	Cambridge,	
1446	– 1515







Katedra	w	
Salisbury,	
1220-1258;	
zachodnia	
fasada	

ukończona
1265;	

całość	ok.	
1320-1330



Katedra	w	
Salisbury,	
1220-1258;	
zachodnia	
fasada	

ukończona
1265;	

całość	ok.	
1320-1330



Plan		Salisbury	1220-1258



Nawa	Salisbury	1220-1258



Katedra	w	Gloucester,	1332-1357





Chór	katedry	
w	Gloucester	

1332-1357



Katedra	w	Yorku



Katedra w Yorku



Katedra	w	Mediolanie,	budowę	rozpoczęto	w	1386	





Katedra	w	Sienie,	1	poł.	XIII	- 1316





Palazzo Publico, Palazzo Comunale –
pałac w Sienie, zbudowany w latach 
1297-1310 z cegieł i trawertynu, 
początkowo siedziba władz miejskich. 
W latach 1338 - 1348 przy pałacu 
zbudowano dzwonnicę - Torre del 
Mangia.



Katedra		Santa	Maria	del	Fiore	we	Florencji,	Arnolfo	 di	Cambio,	od	1294	



Florencja,	kościół	Santa	Croce,	
Arnolfo	 di	Cambio,	od	1294



Pałac	Vecchio	(wł.	Palazzo	Vecchio),	
Arnolfo	 di	Cambio,	od	1299,	Florencja



Katedra w Orvieto



Plac	św.	Marka	w	
Wenecji



Plac	św.	Marka	w	Wenecji



Pałac	Dożów	(wł.	
Palazzo	Ducale)	–
gotycka	siedziba	
władców	i	rządu	

Wenecji





Wenecja, pałac Ca D’Oro. Budowla została wzniesiona w latach 1421–
1440 na zamówienie kupca weneckiego Marino Contariniego.



Katedra	Świętego	Szczepana	
Męczennika	w	Wiedniu



Katedra	w	Uppsali,	Szwecja	
Architektura świątyni łączy formy nadbałtyckiego gotyku ceglanego i francuskiego 

gotyku katedralnego.



Katedra	w	Uppsali,	Szwecja	



Most Karola na Wełtawie w Pradze
Most ma prawie 516 m długości i 
ok. 9,50 m szerokości. Jest to 
najstarszy zachowany most 
kamienny świata o tej rozpiętości 
przęseł. 
Budowę rozpoczęto w 1357 r. za 
panowania cesarza Karola IV. 
Budowę zlecono 28-letniemu 
wówczas Peterowi Parlerowi. 
Na wschodnim końcu mostu stoi 
staromiejska wieża mostowa z 
umieszczonymi na niej siedzącymi 
postaciami cesarza Karola IV, jego 
syna Wacława IV oraz figurami 
świętych. Na zachodnim krańcu 
mostu znajdują się dwie wieże. 



Katedra	św.	Wita,	Wacława	i	Wojciecha.	Mieści	się	na	wzgórzu	zamkowym	Hradczany	w	Pradze.	
Jeden	z	przykładów	architektury	dojrzałego	gotyku	w	Europie	środkowej.	Od	1352	budową	

kierował	Peter	Parler.



Bazylika	kolegiacka	Narodzenia	
Najświętszej	Marii	Panny	w	Wiślicy



Bazylika	konkatedralna	Wniebowzięcia	Najświętszej	
Maryi	Panny	w	Gdańsku,	kościół	Mariacki,	1343-1502





GOTYK	REDUKCYJNY
Specyficzna	odmiana	gotyku,	tzw.	gotyk	
redukcyjny,	rozwinęła	się	na	terenach,	na	
których	przeważało	budownictwo	ceglane	
(północne	Niemcy,	Polska	i	kraje	bałtyckie).	
Przykładami	budowli	reprezentujących	tę	
odmianę	mogą	być	kościoły	Mariackie	w	

Stralsundzie	i	w	Gdańsku.







Kościół	św.	Katarzyny
najstarszy	kościół	parafialny	na	
Starym	Mieście	w	Gdańsku.	Powstał	
w	latach	1227–1239,	 fundatorami	
byli	książęta	Pomorza	Gdańskiego,	
rozbudowany	został	w	XIV	w.

W	1298	roku	Władysław	Łokietek	
sprawował	w	kościele	sądy.







Archikatedra	gdańska	(oliwska)	– kościół	pw.	Trójcy	
Świętej,	NMP	i	św.	Bernarda	w	Gdańsku







kaplica	św.	Anny,	po	1480



Kaplica	Św.	Anny	należy	do	
najwspanialszych	zabytków	
polskiej	architektury	późnego	
gotyku.	Urodę	swą	zawdzięcza	

przede	wszystkim	dwóm	
elementom	– wyjątkowym	na	
gruncie	gdańskim	sklepieniom	

gwiaździsto-sieciowym	o	
niezwykle	przerysowanym	

rysunku	żeber	oraz	
wspaniałemu	szczytowi	
zachodniemu,	w	którym	

bogato	profilowane	sterczyny	
połączone	są	ażurowymi	

łukami	kształtowanymi	w	ośli	
grzbiet.



Zespół	przedbramia	około	1500	roku	



Katownia – powstała	w	II	poł.	XIV	
w.,	jako	średniowieczne	
obwarowanie	Głównego	Miasta	w	
Gdańsku.	Razem	z	Wieżą	Więzienną	
stanowiła	zespół	przedbramia	
(barbakan)	ul.	Długiej.

Po	wzniesieniu	umocnień	
nowożytnych	zmieniono	 funkcję	
całej	budowli	 z	przeznaczeniem	na	
katownię,	salę	sądową	i	więzienie.	
Po	wschodniej	stronie	Wieży	
Więziennej	 znajdował	się	pręgierz,	
miejsce	wielu	egzekucji.	Obecnie	w	
Katowni	mieści	się	Muzeum	
Bursztynu.











Elewacje	domów	gotyckich	w	Gdańsku:
A.	Długi	Targ	27 B.	Ogarna 112
C.	Powroźników	23 D.	Długi	Targ	43
E.	Dziana	11



Dom	Schlieffów,	1520	r
Po 300 latach istnienia budynek był w 
bardzo złym stanie i groził zawaleniem, 
ówczesny właściciel zdecydował się na 
rozbiórkę domu, przy czym fasada 
została po dokładnej inwentaryzacji 
osobno zdemontowana i za 300 
talarów odprzedana anonimowemu 
nabywcy. Później okazało się, że był 
nim król pruski Fryderyk Wilhelm III. 
Karl Schinkel odtworzył fasadę 
gdańskiej kamienicy jako część 
skrzydła budynku zwanego Domem 
Rycerskim (Kavalierhaus), stojącego 
na Pawiej Wyspie (Berlin). Tam 
oryginalna fasada Domu Schlieffów
zachowała się do dziś.



Dwór	Bractwa	św.	Jerzego ,	1487–1494

W	przyziemiu	znajdowała	się	strzelnica	
dla	łuczników	 i	pomieszczenia	do	
przechowywania	sprzętu	łuczniczego.	Na	
pierwszym	piętrze	umieszczono	wielką	
salę	zebrań	bractwa,	celebrowania	
ważnych	uroczystości,	biesiad	i	
przedstawień	teatralnych.	W	1566	szczyt	
kopuły	 wieńczącej	budowlę	ozdobiono	
figurą	św.	Jerzego	zabijającego	smoka.



Wielki	Młyn	został	wzniesiony	przez	Krzyżaków	w	1350	roku



Kościół	Mariacki	w	Krakowie,	XIV	- XV	





Barbakan	w	Krakowie,	1498	- 99



Ratusz	we	
Wrocławiu
XIII – XVI,	
widok	od	
wschodu





Katedra	św.	Jana	Chrzciciela,	Wrocław





Ratusz	w	Toruniu,	 Antoni	van	Obberghen



Bazylika	katedralna	Świętych	Jana	Chrzciciela	i	Jana	Ewangelisty	w	Toruniu



Płaskorzeźba	św.	Maria	Magdalena	unoszona	
przez	anioły,	pocz.	XV	w





Bazylika	prymasowska	
Wniebowzięcia	Najświętszej	Maryi	
Panny (archikatedra	gnieźnieńska,	
katedra	gnieźnieńska)	 – gotycki	
kościół	katedralny,	usytuowany	na	
Wzgórzu	Lecha	w	Gnieźnie.	Katedra	
była	wielokrotnie	miejscem	koronacji	
królów	Polski	(Bolesława	Chrobrego,	
mieszka	II,	Bolesława	II	Szczodrego,	
Przemysła II,	Wacława	II	Czeskiego).	



Katedra	Wniebowzięcia	NMP	w	Pelplinie – gotycki	kościół,	pierwotnie	świątynia	klasztoru	
Cystersów







Kościół	św.	Anny	w	Wilnie.	Wybudowany	w	stylu	późnego	gotyku	gdańskiego	na	przełomie	XV	i	
XVI	wieku,	z	fundacji	wielkiego	księcia	litewskiego	i	późniejszego	króla	polskiego	 Aleksandra	
Jagiellończyka,	jako	kaplica	św.	Anny	przy	zespole	klasztornym	bernardynów.	Architektem	był	
najpewniej	budowniczy	miejski	z	Gdańska,	Michał	Enkinger,	 przysłany	tu	na	prośbę	króla.



POLSKA	– PO	POŁOWIE	XIII	WIEKU	– ZAMKI		KRZYŻACKIE.	NA	TERENIE	PRUS	OK.	200	ZAMKÓW
XIV	W.





............................................................................

.........................

............................................................................

.........................

............................................................................

.........................

............................................................................

.........................

............................................................................

.........................

............................................................................

.........................



SZLAK	ORLICH	GNIAZD

OGRODZIENIEC



OGRODZIENIEC	– SIEDZIBA	RODU	RYCERSKIEGO	SULIMCZYKÓW







SZCZEGÓLNE	WALORY	OBRONNE

z	trzech	stron		wysokie	skały,

a	obwód	zamykał	kamienny	mur,

wjazd	prowadził	wąską	szczeliną	
między	skałami.

LEGENDA	O	CZARNYM	PSIE

TU	ZDJĘCIA	DO	ZEMSTY	WAJDY

TELEDYSK	IRON	MAIDEN


