
Klasa V – plastyka (21. 05. 2020r.) – 10 tydzień. 

Temat:  Antyk wiecznie żywy – okiem architekta. 

Różnorodność materiału w przedmiocie plastyka jest bardzo duża. Kilka ostatnich lekcji 
dotyczyło architektury, a przede wszystkim budowli. Dowiedzieliście się, że budowle mogą być 
symetryczne, rytmiczne, statyczne, dynamiczne – tak jak kompozycje. Współcześni architekci 
mają wiele możliwości, i je wykorzystują. Mam nadzieję, że przejrzeliście załączone linki w 
zadaniu z ostatniej lekcji.  

Dziś cofniemy się do czasów starożytnych, antycznych. To właśnie w sztuce starożytnej 
powstały pewne zasady obowiązujące w architekturze i rzeźbie. Wzory te były wykorzystywane 
w sztuce renesansu i klasycyzmu. Są wykorzystywane również współcześnie z licznymi 
modyfikacjami. 

Bardzo ważne jest, abyście zapoznali się z tym materiałem, ponieważ w kolejnych latach nauki 
wielokrotnie będziemy „wracać” to tych zasad. 

Na co szczególnie zwrócimy uwagę?  

 Dowiem się, jak wyglądały antyczne kolumny. 

 Poznam konstrukcję i funkcję oraz znaczenie łuku w architekturze. 

 Odnajdę ślady antyku w dziełach późniejszych epok. 

23. Okiem architekta                                                                                                        

Jednym z fundamentów cywilizacji europejskiej, w której żyjemy, była kultura starożytnej Grecji i 

starożytnego Rzymu, zwana antykiem (od łac. antiquus – dawny). Obejmowała okres prawie 

4000 lat, aż do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w V wieku naszej ery. Takie dziedziny 

nauki jak medycyna czy filozofia, a także niektóre wynalazki techniczne mają swoje źródło w 

tamtych czasach. Współczesne igrzyska olimpijskie zapoczątkowano właśnie w starożytnej 

Grecji, w miejscowości Olimpia. 

Także cyfry rzymskie, twierdzenie Pitagorasa, przedstawienia teatralne, gatunki literackie czy 

idea demokracji, z którymi mamy do czynienia na co dzień, wywodzą się właśnie z antyku. W 

tym rozdziale dowiemy się, jak wiele starożytnych form architektonicznych i artystycznych 

znalazło swoją kontynuację w późniejszych epokach, a nawet czasach nam współczesnych. 

Przyjrzymy się dokładniej niektórym z nich. 

 

63. Partenon, V wiek przed naszą erą 

Największa ze świątyń wzniesionych na wzgórzu Akropol, poświęcona bogini Atenie. Została 

zbudowana na planie prostokąta, otoczona kolumnadą. Zdobiło ją wiele wspaniałych 

płaskorzeźb wykonanych przez wielkiego artystę Fidiasza i jego uczniów. 
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64. Panteon (dosłownie: świątynia wszystkich bogów) w Rzymie, II wiek 

Ta ogromna i wspaniała budowla ma okrągły kształt (obiekty takie nazywamy rotundami) i jest 

przykryta wielką, choć niezbyt wysoką kopułą z otworem pośrodku, przez który wpada do 

wnętrza światło. Wejście do Panteonu jest wsparte na potężnych kolumnach, nad którymi 

wznosi się trójkątne zwieńczenie, czyli tympanon. Ta część budowli, zwana portykiem, bardzo 

przypomina front świątyni greckiej. 

Obszarem nieustającego zainteresowania antyku jest też mitologia. Wyobraźnię starożytnych 

Greków i Rzymian wypełniały niesamowite historie o bóstwach, herosach i fantastycznych 

stworach. Wierzono, że pomyślność, zdrowie i ochrona przed kataklizmami zależy od ofiary, 

jaką ludzie złożą swym bogom. W tym celu budowano okazałe świątynie i wypełniano je 

ogromnymi rzeźbami. Najsłynniejszym kompleksem świątynnym w Grecji jest – zbudowany w V 

wieku przed naszą erą – Akropol w Atenach. Znajdują się tam budynki sakralne poświęcone 

patronce miasta (polis) – Atenie, jak również Artemidzie i Posejdonowi. 

       

65. Fidiasz, Atena Partenos 

(rekonstrukcja), V wiek 

przed naszą erą 

Statua Ateny stworzona 

przez Fidiasza miała 11 

metrów wysokości. Posąg 

stał w Partenonie. Atena – 

wykonana z kości słoniowej i 

złota – w prawej dłoni 

trzymała figurę bogini 

zwycięstwa, Nike, a lewą 

dłoń opierała na tarczy. 

Niestety, rzeźba ta nie 

dotrwała do naszych 

czasów. 
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W antycznych świątyniach spotykamy trzy rodzaje kolumn, zaprojektowanych zgodnie z tak 

zwanymi porządkami architektonicznymi: doryckim, jońskim i korynckim. Kolumny były 

najważniejszymi elementami tych porządków. 

 

1. Porządek dorycki 

Był najstarszym z greckich porządków, a równocześnie najprostszym i 

najsurowszym. Kolumny nie miały bazy, a ich głowice składały się tylko ze 

spłaszczonej poduszki i kamiennej kostki. 

2. Porządek joński 

Kolumna jońska była znacznie smuklejsza od doryckiej, miała podstawę, czyli bazę 

złożoną z kilku kamiennych wałków, a jej głowicę tworzyły dwie ślimacznice 

(skręcone spirale). 

3. Porządek koryncki 

Nieco podobny do jońskiego. Kolumna była jeszcze smuklejsza, z bazą i głowicą 

ozdobioną liśćmi akantu (liści i kwiatów tej śródziemnomorskiej rośliny często 

używano jako motywu zdobniczego). 
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66. 

Świątynia antyczna 

Na rysunku zaznaczono podstawowe elementy fasady. 

 

67. Pierre Vignon (czytaj: pier winią), kościół św. Magdaleny w Paryżu, 1842 

Paryski kościół bardzo przypomina antyczny Partenon. Zwróć uwagę na porządki 

architektoniczne w obu tych budowlach i znajdź różnice. 
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68. Piotr Aigner, kościół św. Aleksandra w Warszawie, 1826 

Forma tego XIX-wiecznego kościoła była wzorowana na przykrytym kopułą rzymskim 

Panteonie. 

Antyczne porządki architektoniczne, które Grecy wypracowywali przez setki lat, były potem 

chętnie stosowane przez architektów kolejnych epok, aż po czasy nam współczesne. 

Zbudowane ponad 2000 lat po Partenonie kościół św. Magdaleny w Paryżu i kościół św. 

Aleksandra w Warszawie bardzo przypominają antyczne świątynie. Elementy zaczerpnięte ze 

starożytnych budowli znajdziemy także na innych kontynentach. 

 

69. Kapitol Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, II połowa XIX wieku 

Na budynku siedziby amerykańskiego Kongresu możemy znaleźć elementy zaczerpnięte z 

architektury antycznej. Czy potrafisz je wskazać? 

https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/277/43187/img/7.png
https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/277/43187/img/8.png


W niektórych budynkach antycznych tradycyjne kolumny zastąpiono kariatydami. Są to 

podpory architektoniczne w formie postaci kobiecej. Wykute w kamieniu figury dodawały 

budynkowi dekoracyjności. W ten sposób urozmaicono jeden z portyków (czyli wejście 

otoczone kolumnadą) Erechtejonu na ateńskim Akropolu. Formę kariatydy odnajdziemy także 

na fasadach późniejszych, a nawet współczesnych budynków. 

 

70. Erechtejon, V wiek przed naszą erą 

To jedna ze świątyń na Akropolu, wzniesiona na cześć Erechteusza – jednego z pierwszych 

królów Aten. W jednym z portyków zamiast kolumn wykorzystano rzeźbione figury kobiece – 

kariatydy. 

 

 

71. Marek Budzyński (architekt), Jerzy Juczkowicz (autor rzeźb), kariatydy na tyłach 

gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie, 1999 

Surowy, przeszklony gmach sądu został ożywiony formami rzeźbiarskimi w postaci kariatyd. 

Gmach otacza szereg filarów, na których umieszczono sentencje prawnicze w językach 

łacińskim i polskim. 
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Największym osiągnięciem technicznym starożytnego Rzymu była konstrukcja łuku. 

Potęgę imperium i zwycięstwa militarne kolejnych cesarzy upamiętniały łuki triumfalne. Były to 

monumentalne bramy, przez które wjeżdżał do miasta cesarz-dowódca po wygranej bitwie. 

  72. Łuk Tytusa w Rzymie, I wiek 

Łuk triumfalny wzniesiony dla uczczenia zwycięstwa cesarza Tytusa, który stłumił na Wschodzie 

(w Judei) zbrojny bunt przeciw rzymskiej tyranii. Choć my inaczej ocenilibyśmy to zwycięstwo, 

dla Rzymian było ono umocnieniem potęgi imperium. Na szczytach łuków triumfalnych, a więc 

również na tym, wyobrażano zwycięzców na kwadrydze (dwukołowym wozie zaprzężonym w 

cztery konie). Rzeźby te nie dotrwały jednak do naszych czasów. 

 

Łuk składa się z niewielkich cegiełek albo kamieni o kształtach przypominających niemal 

dokładnie kawałki tortu, gdy wytniemy w nim najpierw okrągły środek, a pozostały, szeroki 

krążek promieniście pokroimy dookoła. Taką cząstkę łuku nazywamy klińcem. Klińce układa 

się ku górze w półkole na dwóch skrajnych podstawach, z obu stron, tworząc ramiona łuku. Gdy 

ramiona na szczycie zbliżają się do siebie, przychodzi pora na najważniejszy kliniec – zwornik. 

Gdy zwornik znajdzie się już na swoim miejscu, podparcie można spokojnie usunąć: łuk 

trzymałby się nawet wówczas, gdyby klińców i zwornika nie sklejono zaprawą. A ta dziwna 

tajemnica jego siły polega na tym, że im większy ciężar napiera nań od góry, tym silniej klińce 

się zaciskają i napierają na siebie ściankami, moglibyśmy rzec – zwierają swój szereg. Tak 

właśnie można było w starożytnym Rzymie budować zachowane do naszych czasów arkady 

akweduktów czy Koloseum. 
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Płaskorzeźbione dekoracje oraz wyryte na powierzchni kamienia łacińskie inskrypcje (napisy) 

informowały o szczegółach kolejnego podboju. Na szczycie umieszczano kwadrygę z posągiem 

osoby, na cześć której wzniesiono dany łuk. 

 

73. Adam Myjak, Antoni Janusz Pastwa, Kwadryga Apollina, gmach Teatru Wielkiego w 

Warszawie, 2002 

Budynek teatru zaprojektował w XIX wieku włoski architekt Antonio Corazzi. W jego 

zamierzeniu fasada miała być zwieńczona kwadrygą. Ostatecznie wyrzeźbiono ją dopiero w XXI 

wieku. Czy potraficie znaleźć tę rzeźbę na zdjęciu fasady teatru (il. 58)? 

Do idei starożytnej bramy, otwierającej drogę do podboju terytorialnego, nawiązuje bardzo 

nowatorski w formie Gateway Arch w Saint Louis w USA. 

74. Eero Saarinen, Gateway 

Arch (czytaj: getłej arcz, pol.: łuk wjazdowy) w Saint Louis w USA (czytaj: seint lułis), 1966 

Obiekt ten został wykonany ze stali. Wzniesiono go jako pomnik tysięcy ludzi, którzy przybyli do USA z 

Europy w poszukiwaniu szczęścia na nowym kontynencie. Łuk, symbolizujący wrota na Zachód, ma 192 

metry wysokości (jest 40 metrów niższy od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, który ma 231 metrów). 

Wewnątrz znajdują się windy, którymi można dotrzeć na samą górę, skąd roztacza się wspaniały widok 

na miasto i rzekę Missisipi. 
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Zadanie domowe – na podstawie powyższego tekstu w kilku słowach wyjaśnij pojęcia: 

-Antyk to … 

-Partenon to … 

-Panteon to … 

-Tympanon to … 

-Portyk to … 

-Kariatydy to … 

-Klińce i zwornik to … 

Wykonaną notatkę wyślij na mojego maila lub zrób zdjęcie i wyślij je na Messenger. 
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