
GOTYK - okres w architekturze i sztuce, trwaj¹cy w Polsce od XII do XV wieku.
Gotyk pocz¹tkowo okreœlany by³  jako udoskonalony styl romañski, ale w efekcie
stanowi³ jego przeciwieñstwo. Nazwa gotyk pojawi³a siê w XV w. i oznacza³a coœ
prymitywnego, barbarzyñskiego. Do tej pory za najpiêkniejszy styl uznawano
styl romañski. Nowe elementy w architekturze uznawano za prymitywne i  brzydkie,
czyli . Nazwa przyjê³a siê i styl nazwano stylem gotyckim.
Gotyk przypada³ na okres wielkiego r

gotyckie

ozkwitu miast,
ale architektura gotycka nie by³a zdominowana
przez koœcio³y. Tworzono tak¿e ratusze, zamki
warowne, hale targowe, kamienice mieszkalne,
fortyfikacje i warowne bramy.
Mimo to standardow¹ budowl¹, najbardziej
kojarzon¹ z gotykiem pozosta³ koœció³.

Budowle wznoszono z ,     która
okaza³a siê materia³em stosunkowo lekkim,
tanim i daj¹cym du¿e mo¿liwoœci
architektoniczne.
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Styl gotycki
Budowle by³y lekkie, strzeliste, o przestronnych wnêtrzach. Charakterystyczne dla stylu
gotyckiego by³y: ostry ³uk,
sklepienia krzy¿owo -¿ebrowe
i przypory
by³ wynikiem prze³amania
pó³kolistego ³uku romañskiego.

. £UK OSTRY

Znalaz³ zastosowanie g³ównie w ,    portalach oraz
detalach architektonicznych. Okna wype³nione by³y ,    czyli
kamiennymi ornamentami oraz witra¿ami.

zakoñczony by³ ostrym
³ukiem, a nad nim umieszczana
by³a (okr¹g³y otwór okienny)
lub ostro³ukowe okno.
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Dlaczego mo¿na by³o wykonaæ du¿e, wysokie okna?
Zwi¹zane to by³o z zastosowaniem

które mia³o tê zaletê,
¿e ¿ebra przenosi³y ciê¿ar sklepienia na okreœlone
miejsca, w których wzmacniano mury podporami
a ¿ebra tworzy³y wzory - gwiaŸdziste, siatkowe,

SKLEPIENIA
KRZY¯OWO-¯EBROWEGO,

Styl gotycki

palmowe, kryszta³owe. Na zewn¹trz
podpory nazywane
znajdowa³y siê tu¿ przy œcianie lub by³y
od niej odsuniête. W wyniku takiego

PRZYPORAMI

rozwi¹zania mo¿na by³o przekryæ
du¿e przestrzenie, œciany mog³y byæ
cieñsze, a okna du¿e i wysokie.
W przestronnych wnêtrzach znajdowa³y siê
potê¿ne sk³adaj¹ce siê z wielu
pó³kolumienek lub wolnostoj¹ce kolumny.
Drewniane zdobione
wzorami zaczerpniêymi
z architektury (kwiatony, rozety, ³uki).
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