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Typy budowli 
w antycznym Rzymie

Starożytni Grecy najwspanialsze 
budynki wznosili ku czci bogów, 
Rzymianie zaś woleli budować 
z myślą o ludziach. Amfiteatry, 

bazyliki, cyrki i termy – wszystkie 
te założenia, często finansowane 

przez wodzów, polityków 
i cesarzy, były budynkami 

użytku publicznego i służyły 
obywatelom rzymskim. 

Bazylik a – hala pełniąca 
funkcje handlowe i sądownicze.

amfiteatry i cyrki – budowle 
przeznaczone do organizowania 
widowisk, np. walk gladiatorów, 

wyścigów rydwanów (cyrk), 
pokazów akrobatycznych 

i muzycznych.

ter my – kompleksy, 
w skład który wchodziły 

łaźnie, pomieszczenia 
do ćwiczeń sportowych 
i masażu, a czasem także 

biblioteki, portyki, sklepy itp.

Naczynia i style 
w malarstwie wazowym

Antyczne naczynia z wypalonej 
gliny osiągnęły najwyższy poziom 

artystyczny, a na przestrzeni stuleci 
wykształciło się wiele ich form. 

Funkcję naczynia łatwo odgadnąć, 
przyglądając się kształtowi, 

uchwytom czy wielkości.
O ile formy nie ulegały dużym 

zmianom, to w kolejnych 
wiekach rozwinęło się kilka 

stylów malarskich.
 

Styl geometryczny 
(iX–Viii w. p.n.e.) 

Występują w nim ornamenty 
abstrakcyjne i figuralne silnie 

zgeometryzowane oraz zdobienia 
zakomponowane w pasy.

 
Styl orientalizujący 

(Vii w. p.n.e.) 
Pojawiają się motywy inspi-
rowane sztuką wschodnią: 

roślinne i kwiatowe, a także 
zwierzęta, również fantastyczne, 

jak chimery czy gryfy.
 

Styl czarnofigurowy 
(Vi w. p.n.e.) 

Scena figuralna stała się dominu-
jącym elementem kompozycji. 

Przedstawiano m.in. tematy  
z życia codziennego i z mitologii.

 
 Styl czerwonofigurowy 

(od Vi w. p.n.e.) 
Odwrócenie kolorów znacznie 

ułatwiło proces produkcji, a efekty 
stały się bardziej malarskie.

Style w architekturze

Do architektury starożytnych 
Greków i Rzymian odwoływali się 

twórcy niemal wszystkich epok. 
Jednym z najczęściej powtarzanych 

motywów sztuki antycznej 
są kolumny, których wygląd 

jest głównym wyznacznikiem 
trzech porządków: doryckiego, 

jońskiego i korynckiego.

por ządek dorycki 
powstał w VII w. p.n.e. 

Charakteryzuje się monumen-
talnością i surowością. 

Kolumna nie miała bazy, a jej 
trzon zwężał się ku górze.

por ządek jońSki 
wykształcił się na przełomie 

VII i VI w. p.n.e. Budowle 
były smuklejsze od doryckich 

i bardziej dekoracyjne, a kolumny 
miały bazę. Rozwinięciem 
był powstały na przełomie 
V i IV w. p.n.e. najbardziej 

ozdobny i jeszcze smuklejszy – 
por ządek koryncki.

Przyporządkuj 
przedstawione naczynia 
do wymienionych stylów.

Jedno z naczyń 
pełniło inną funkcję 

niż pozostałe. 
Wskaż je i powiedz, 
do czego służyło. 

tektonika

w ceramice 
zasada dekorowania 

naczynia zgodnie 
z jego formą.

horror
vacui

 (łac. lęk przed pustką) 
kompozycja polegająca 

na zapełnieniu 
całej dostępnej 

powierzchni dekoracją. 
Z czasem w malarstwie 

greckim zastąpiona 
kompozycją pasową, 

a potem figuralną.

 Na czym 
malowano?

Z nielicznych 
zachowanych przykładów 

i opisów wiemy, 
że starożytni artyści 

malowali także na drewnie, 
kamieniu, tkaninach czy 

tynku. Poza malowidłami 
z Herkulanum i Pompejów 

przetrwały również 
portrety nazywane 

od miejscowości Fajum 
w Egipcie (miejsca 

powstania) – fajumskimi.

Odnajdź portret 
chłopca w galerii.

enkauStyka

technika malarska, 
w której spoiwem pigmentów był 
wosk pszczeli. Farby musiały być 
mieszane na gorąco i nakładane 

rozgrzanymi narzędziami. 

firniS
(pokost) 

glinka, którą 
pokrywano / malowano 
partie waz, zawierająca 

m.in. duże ilości tlenków 
żelaza. W trakcie 

skomplikowanego 
procesu wypału naczyń, 

zmieniała kolor na czarny.
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Sztuka a matematyka

Starożytni Grecy okresu 
klasycznego lubowali się 

w idealnych proporcjach, które 
wyliczali matematycznie. Podstawą 

takich wyliczeń był tzw. moduł. 
Grecy znali i stosowali zasadę 

złotego podziału. 

a

a

b

moduł

jednostka, której wielokrotność 
stanowiła każdy z wymiarów powsta-
jącego dzieła. Korzystając z modułu 
można ustalić proporcje, co pozwala 
uzyskać efekt porządku i harmonii.

złoty podział

 podział odcinka na dwie części 
w taki sposób, aby cały odcinek miał 

się w stosunku do części większej tak, 
jak część większa do mniejszej. Taki 

stosunek liczb jest dziś w matematyce 
oznaczany grecką literą ϕ (fi).

Dzieje starożytnej Grecji dzielimy 
na trzy okresy: archaiczny, 

klasyczny i hellenistyczny. 

 
okreS archaiczny 
(ok. iX–V w. p.n.e.)

Uformowały się porządki architekto-
niczne dorycki i joński, a także zaczęła 

pojawiać się monumentalna rzeźba, 
tzw. kurosy i kory. Były to posągi w styli-

styce przypominające rzeźby egipskie, 
przeznaczone do oglądania od frontu, 

tworzące zwartą bryłę. Twarze nie 
wyrażały emocji, a idealizowane rysy 

przedstawiały tzw. archaiczny uśmiech.

 
okreS klaSyczny

(pr zełom Vi/V w. . – 323 p.n.e.)

Ogromne zmiany w rzeźbie greckiej 
przyniósł okres klasyczny. Tworzyli 

w nim najwybitniejsi greccy rzeźbiarze: 
Myron, Fidiasz i Poliklet.

Myron to autor słynnego 
Dyskobola – jednego z najstarszych 

tak dynamicznych przedstawień 
męskiego ciała w ruchu.

Fidiasz słynął z monumen-
talnych przedstawień bogów. Był 

m.in. autorem Zeusa Olimpijskiego, 
jednego z siedmiu cudów świata 

antycznego. Rzeźba liczyła 
ok. 12 m wysokości i była wykonana 

w technice chryzelefantyny 
(gr. złoto i kość słoniowa).

Zasługą Polikleta było stworzenie 
kanonu proporcji ciała ludzkiego.

U schyłku okresu klasycznego, 
w IV w. p.n.e., tworzyli 

Skopas, Praksyteles i Lizyp.

Prace Skopasa charakteryzowały 
się ukazywaniem silnych emocji 

rzeźbionych postaci. Dziełem Praksy-
telesa jest słynna Afrodyta Knidyjska, 
najstarszy znany akt kobiecy w sztuce 

greckiej. Lizyp był nadwornym 
rzeźbiarzem Aleksandra Wielkiego. 

Stworzył wizerunek tego władcy, 
powielany następnie przez stulecia, 
a także słynnego Odpoczywającego 

Heraklesa. Kopie obu tych dzieł 
można odnaleźć w naszej galerii.

 
okreS helleniStyczny 

( 323–27 p.n.e.)

Rzeźbiarze okresu hellenistycznego 
tworzyli z dużo większą swobodą, 

wykorzystując zdobycze minionych 
wieków. Podejmowali też nowe 

wyzwania. Pojawiły się realistycznie 
przedstawione dzieci i osoby starsze. 
Twarze wyrażają emocje a rzeźbione 
postaci przyjmują dynamiczne pozy. 

Powstały także grupy rzeźbiarskie 
składające się z wielu postaci.

 

Znajdź w galerii posąg, który jest 
późniejszym naśladownictwem 

rzeźby Zeusa Olimpijskiego.

Posiłkując się rysunkiem 
przedstawiającym grupę zatytułowaną 

Zaproszenie do tańca, odnajdź w naszej 
galerii jedną z ponad 30. zachowanych 

na świecie kopii postaci satyra.

Rzeźba w starożytnej Grecji

Rzeźba rzymska

Większość rzeźb w naszej 
galerii to rzymskie kopie 

niezachowanych greckich 
oryginałów. Rzymianie chętnie 

otaczali się grecką sztuką. 
Nie znaczy to jednak, że nie 

tworzyli własnych rzeźb. Dużą 
popularnością cieszyły się 

realistyczne portrety, których 
próżno szukać w sztuce greckiej.

Jednym z typów 
rzymskich posągów była 

tzw. statua togata, czyli posąg 
mężczyzny w tradycyjnym 
stroju – todze. Stawiano je 

obywatelom za zasługi.

Zastanów się, czym różni 
się propagandowa rzeźba 

rzymska od rzeźby greckiej.

Dzieje starożytnego 
Rzymu dzielimy na trzy 

podstawowe okresy:

Królewski (753-509 p.n.e.), 
Republikę (509-27 p.n.e.) 

i Cesarstwo (27 p.n.e.-476 n.e.)

kanon

(z gr. reguła) zbiór zasad 
matematycznych, proporcji 

opartych na module, tworzących 
idealny model ciała męskiego 
opracowany przez rzeźbiarza 
Polikleta w V w. p.n.e. Jednym 

z modułów była długość nosa/palca 
wskazującego/szerokość dłoni. 

Natomiast głowa miała mieścić się 
siedem razy w wysokości ciała.

Sprawdź, czy twoja twarz 
dzieli się na trzy równe 
części odpowiadające 

szerokości dłoni, zgodnie 
z greckim kanonem. 

Znajdź w galerii rzeźbę, 
która odpowiada założeniom 

greckiego kanonu.

a
=

a+b
= 1,618… = ϕ ϕ

b a

kontrapoSt

postawa ciała, w której ciężar 
spoczywał na jednej z nóg. 

Postawę taką równoważy się 
lekkim wygięciem ciała 

w przeciwną stronę.

Przyjrzyj się osobom 
oglądającym zabytki 

w galerii. Zapewne część 
z nich stoi w kontrapoście. 
Czy potrafisz to dostrzec? 


