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Wczesna architektura ziem polskich

Uwarunkowania:

- Brak własnych tradycji w dziedzinie architektury (strefa budownictwa drewnianego);

- Brak na miejscu wzorców wcześniejszych (strefa poza granicami dawnego cesarstwa 

rzymskiego)

Konsekwencje: konieczność korzystania z obcych wzorców 



Wczesna architektura ziem polskich

Okoliczności:

Pojawienie się architektury wraz z powstaniem „państwa”/struktur władzy oraz instytucji Kościoła, 

które:

- stwarzają popyt na architekturę monumentalną (świecką i sakralną);

- są  jest w stanie zorganizować i sfinansować budowę obiektów architektury monumentalnej;



Wczesna architektura ziem polskich

Pytanie o początki: kiedy miały miejsce okoliczności pozwalające na pojawienie

Się architektury monumetalnej (= powstanie „państwa”/struktur władzy oraz instytucji 

Kościoła, które stwarzają popyt na architekturę monumentalną (świecką i sakralną); są w stanie 

zorganizować i sfinansować budowę obiektów architektury monumentalnej.;



Wczesna architektura ziem polskich

Pierwsza architektura - hipotezy:

- 2 poł. IX w. gdy część ziem polskich została podporządkowana Wielkim Morawom (= 

została schrystianizowana – zorganizowane zostały struktury kościelne)

- poł. X w., gdy część ziem polskich została podporządkowana Czechom;

- 3 ćw. X w. , w związku z powstaniem państwa Polan Wielkopolskich, przyjęciem chrztu 

przez Mieszka, organizacją struktur kościelnych



Jak wczesna ? 

Kaplica z palatium

Ostrów Tumski Poznań

po 941 (ok. 965 ?)



Ostrów Tumski Poznań – katedra, 2 poł. X w. ?



Ostrów Tumski w Poznaniu – problemy z interpretacją tzw. mis wapiennych

Misa chrzcielna

(Kurnatowska, Buko)



Misa do mieszania zaprawy wapiennej (Urbańczyk, Rodzińska-Chorąży)



Szopa do przechowywania wapna (A. Holas)



Ostrów Lednicki

Problem z interpretacją 

(funkcją i chronologią)

Pałac z kaplicą książęcą

Siedziba biskupa 

z baptysterium

Siedziba księżnej 

Predsławy







Chronologia

pocz. 2 połowy X w.?

2 poł. X w.

1 poł. XI w. (po 1018 r.) 

Datowanie węgli drzewnych z zapraw









Wiślica

Kościół św. Mikołaja



Co wcześniej – architektura drewniana czy murowana ?

Thjodhild XI w.

Wang (ob. Karpacz) XII-XIII w.g



Kościoły drewniane

Ostrów Lednicki XI w. 



Kalisz



Kraków - Wawel



ARCHITEKTURA PRZEDROMAŃSKA I ROMAŃSKA W POLSCE

TYPOLOGIA





ARCHITEKTURA PRZEDROMAŃSKA – schematy rzutów (planów)



ARCHITEKTURA PRZEDROMAŃSKA – schematy brył



ARCHITEKTURA PRZEDROMAŃSKA – schematy rzutów (planów)



ARCHITEKTURA ROMAŃSKA – schematy rzutów (planów)





ARCHITEKTURA ROMAŃSKA – schematy rzutów (planów)



ARCHITEKTURA ROMAŃSKA – schematy rzutów (planów)



ARCHITEKTURA ROMAŃSKA – schematy rzutów (planów)





ARCHITEKTURA PÓŹNOROMAŃSKA – schematy rzutów (planów)



ARCHITEKTURA PÓŹNOROMAŃSKA – schematy rzutów (planów)



ARCHITEKTURA PÓŹNOROMAŃSKA – schematy rzutów (planów)



Kraków – Wawel

X-XI w.

Najstarsza architektura murowana





























Zawichost, kościół św. Maurycego, XII w. 



Cieszyn, rotunda św. Mikołaja

ok. 1280 lub XI w.





Zawichost



Tum
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