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BAROK 

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE BAROK 

• Rozpad uniwersalistycznej, spójnej kultury umysłowej renesansu - podział poreformacyjnej 

Europy.  

• Ideologia kontrreformacji i triumfującego kościoła katolickiego. [Sobór w Trydencie 1545-

1563] 

• Rozwój absolutyzmu we Francji [rządy Ludwika XIV], Hiszpanii, oraz krajach habsburskich. 

 

ŚWIATOPOGLĄD BAROKU 

• Koncepcja wielkiego teatru  

• Zmysły mają odbierać rzeczywistość wykreowaną przez sztukę jako prawdziwą.  

• Tworzenie ułudy - sztuka ma zawładnąć widzem. 

• Świat realny i uniwersalny nie mają wyraźnych granic, przenikają się nawzajem. Realizm form 

godzi się ze spirytyzmem treści, rzeczywistość     z transcendencją, racjonalizm z wizją, 

weryzm    z fantasmagorią.  

ZACHWYCIĆ (delectare), WZRUSZYĆ (permovere),  

 POUCZYĆ (decore), PRZEKONAĆ (persuadere). 

 

GŁÓWNE MODELE BAROKU 

• Barok dekoracyjno-dynamiczny: 

 ekspresyjny – odwołujący się do emocji, łączony z potrydenckim katolicyzmem, absolutyzmem i 

kulturą dworską  [Włochy, Flandria, Hiszpania, cesarstwo habsburskie]. Charakterystyczne dla niego 

malarskie nurty: tenebrystyczny (caravaggionizm) i koloryzmu 

• Klasycyzm barokowy:  

 wiązany z protestantyzmem [Holandia, Anglia], absolutyzmem [katolicka Francja, luterańskie Prusy], 

kulturą dworską [Anglia]. Preferujący w architekturze modele palladiańskie a w malarstwie prymat 

rysunku nad kolorem.  

• Realizm barokowy:  

   łączony z kulturą mieszczańską Holandii. 



CECHY BAROKU DEKORACJNO- DYNAMICZNEGO, EKSPRESYJNEGO 

• monumentalna skala 

• wrażenie bogactwa 

• operowanie kontrastami 

• iluzjonizm 

• przepych kolorystyki 

• efektowność używanych materiałów 

• retoryczny patos 

• zaskakujące rozwiązania (wykorzystywanie konceptów) 

• efektowność i spektakularność przekazu treści 

• sensualizm, emocjonalizm 

 

• ostentacyjna teatralizacja 

WŁOCHY: 

1. Rzeźba Berniniego 

• Przekraczanie możliwości wyrazowych rzeźby.  

• Zakwestionowanie materii jako kruchej substancji, nadanie jej plastyczności, zaprzeczenie 

prawom specyfiki kamienia. 

• Przełom kompozycyjny - odejście od figury serpentinaty na rzecz wyznaczonych punków 

patrzenia [poddana kontroli kompozycyjnej wielowidokowość]. 

• Uchwycenie migawkowego stanu ruchu. 

• Urzeczywistnienie dramatycznej narracji w rzeźbie pełnoplastycznej.  

• Dynamika, relacje z przestrzenią, wielokierunkowość, wieloplanowość.  

• Zjednoczenie środków: iluzjonizm, luminizm,  efekty kolorystyczne, różnorodność 

materiałów.  

2. Nurt borrominiowski: 

Architektura dynamiczno-dekoracyjna:  

Cechy:  

wzajemne przenikanie jednostek przestrzennych o mniej lub bardziej wyraźnym ukierunkowaniu 

osiągnięte za pomocą środków:  



• Plany budowli wykorzystujące przenikanie elips 

• Wklęsło wypukłe kształtowanie ścian  

• Skośne ustawienie filarów lub par kolumn  

• Przecinanie się gurtów sklepiennych  

• Eliminacja kątów prostych  

• Dążenie do fazowania narożników  

• Płynność wszelkich zarysów i konturów  

• Operowanie kontrastami  

3. Caravaggio i nurt tenebrystyczny: 

Cechy: 

• Silny światłocień z intensywnym snopem światła 

• Neutralne ciemne tło 

• Postacie przedstawione w półfigurach, stłoczone  w płytkiej przestrzeni pierwszego planu 

• Iluzjonizm w oddaniu faktur i materii przedmiotów 

• Dynamizm kompozycji, dramatyczny patos 

• Barwa zawężona, poddana relacjom walorowym 

• Luminizm – kształtowanie kompozycji malarskiej  za pomocą gry światła. 

• Tenebryzm – użycie w obrazie ciemnej tonacji barwnej, z której postacie i przedmioty 

wydobywane są za pomocą ostrego światłocienia 

 

HISZPANIA XVII W. 

• Połączenie żarliwości religijnej i ekstatycznych wzlotów z całkowicie świeckim sensualizmem i 

sadyzmem 

• Skłonność do egzaltacji i mistycyzmu 

• Ukazywanie scen mistycznych w sposób realistyczny 

• Obsesja śmierci, urzeczenie rozkładem 

• Tematy:  

 dominuje tematyka religijna: ekstazy, męczeństwa, wizje 



propagandowa tematyka dworska: sceny historyczne, portrety reprezentacyjne 

realistyczne sceny rodzajowe i martwe natury (bodegony) 

Główni przedstawiciele: 

 Diego Velázquez 1599-1660 

 José de Ribera 1591-1652 

 Francesco Zurbaran 1598-1664 

 Bartolomé Esteban Murillo 1617-1682 

I połowa XVII w. - wpływy Caravaggia 

• Skoncentrowane prowadzenie światła 

• Ostre kontrasty światłocieniowe 

• Plastyczna twardość postaci i przedmiotów precyzyjnie obwiedzionych konturem 

• Ciemna paleta, chłodna tonacja 

• Kompozycje umieszczone w płytkiej przestrzeni 

• Dosadny, nieraz brutalny realizm 

• Dosłowność w ukazywaniu scen mistycznych i cudownych 

II połowa XVII w. - wpływy szkoły weneckiej i malarstwa flamandzkiego 

• Łagodne oświetlenie 

• Zatarte przejścia światła i cienia 

• Miękki modelunek  

• Impasty i widoczne ślady pędzla (dukty) 

• Lekkie kontury 

• Koloryzm – wykorzystywanie gry barwnej, niejednokrotnie kosztem precyzji rysunkowej 

• Kompozycje przestrzenne 

 

FLANDRIA XVII W. 

Główni przedstawiciele: 

Peter Paul Rubens 1577-1640 



Jacob Jordaens 1593-1678 

Anton van Dyck 1599-1641 

Frans Snyders 1579-1657 

Adrien Brouwer 1605-1638 

Cechy: 

• Duże formaty 

• Efektowność i dekoracja 

• Kolor podstawowym środkiem malarskiej ekspresji 

• Nuta zdrowego optymizmu, wesołość, rubaszność  

• Zaznaczenie dostatku - powszechna bujność ciał, krajobrazów, martwych natur 

• Zamiłowanie do rodzajowości - gargantuiczne uczty przy stołach pełnych wiktuałów, picie, 

pląsy, kartograjstwo  

 

 HOLANDIA XVII W. 

• Frans Hals 1580/85-1666 

• Rembrandt van Rijn 1606-1669 

• Jan Vermeer van Delft 1632-1675 

• Mali Mistrzowie Holenderscy 

   Cechy: 

• Tematyka odpowiadająca mieszczańskiemu mecenatowi:  portrety, pejzaże, sceny 

rodzajowe, martwe natury 

• Realizm w ukazywaniu przedstawianej rzeczywistości 

• Zamiłowanie do rodzajowości - uporządkowany schludny świat mieszczaństwa: codzienne 

życie, typy ludzkie, strój, obyczaj 

• krajobraz o charakterze lokalnym; mariny i weduty 

• Subtelność, kunsztowność, intymność 

• Nuta autorefleksji, zamyślenia nad przemijaniem 

• Ukryta symbolika o charakterze moralizatorskim odpowiadająca protestanckiej religijności . 

 



FRANCJA XVII W. 

I połowa XVII w. wpływy baroku włoskiego (wzory il Gesu w architekturze; caravaggionizm), oraz 

malarstwa flamandzkiego (realizm). 

II połowa XVII w. - barokowy klasycyzm 

Artyści: 

• Georges de la Tour 

• Bracia Le Nain 

• Philippe de Champaigne 

• Nicolas Poussin 

• Claude Lorrain 

• Charles le Brun 

• Louis le Vau (architekt) 

• Jules Hardouin Mansart (architekt) 

• Andre le Notre (projektant ogrodów)  

Klasycyzm barokowy: 

• Malarstwo oparte na hierarchii tematów: etyczna i moralna rola podniosłych treści zarówno 

religijnych jak i mitologicznych. 

• Klarowność kompozycji, ład, harmonia. 

• Prymat rysunku nad kolorem. 

• Inspiracje antykiem i sztuką Rafaela.  

• Idealizowane pejzaże tworzone z wybranych elementów rzeczywistości - autonomia sztuki 

wobec świata realnego. 

• Architektura oparta na wzorach klasycznego antyku jako manifestacja władzy królewskiej. 

• Monumentalizm założeń, wielka skala budowli. 

• Przepych dekoracji wnętrz, wykorzystujących wszystkie środki stosowane w sztuce baroku 

(różnobarwne materiały – marmury, brązowe aplikacje, stiuk, malarstwo, rzeźbę). 

• Upaństwowienie twórczości artystycznej (rola powołanych przez króla Akademii: 

Architektury, Malarstwa i Rzeźby).  

• Wraz z Wersalem uformował się państwowy instytucjonalizm sztuki oficjalnej, 

propagandowej, politycznie zaangażowanej, gloryfikującej króla.  



Rezydencja barokowa w typie francuskim: 

• Zasada: między dziedzińcem a ogrodem geometrycznym  [entré cour et jardin]. 

• Pałac o symetrycznej strukturze planu z umieszczonym na osi salonem i westybulem od 

których rozchodzą się amfiladowo wnętrza apartamentów dla właścicieli; oraz fasadach z 

wysuniętymi do przodu ryzalitami. 

• Dziedziniec reprezentacyjny oflankowany budynkami gospodarczymi [oficynami].  

• Ogród na osi założenia, zakomponowany według zasad geometrii z podkreśleniem osi 

głównej. 

• Za pałacem salon ogrodowy, od którego wybiegała główna aleja - oś założenia, jej 

kontynuacją był kanał wodny. 

• Proste aleje, strzyżone szpalery, ozdobne dywanowe partery ogrodowe, geometryczne formy 

roślin. 

• Partery, szpalery, boskiety [lasek], gabinety, labirynty. 

• Kanały, kaskady, fontanny. 

• Rzeźby ogrodowe podkreślające najważniejsze miejsca ogrodu. 

 

ROKOKO I SZTUKA PÓŹNEGO BAROKU (1 poł. XVIII w.) 

Dominują nurty: 

• rokoko - styl ukształtowany we Francji po śmierci Ludwika XIV i charakterystyczny dla czasów 

jego rządów ("styl Ludwika XV"). 

• nurt borrominiowski, charakterystyczny dla krajów katolickich 

• barokowy klasycyzm - wpływy sztuki francuskiej w monarchiach absolutystycznych 

(Hiszpania, cesarstwo Habsburgów). 

Artyści: 

architekci: 

 Johann Fischer von Erlach (Pałac Schönbrunn i Kościół Św. Karola Borromeusza w Wiedniu) 

 Balthasar Neumann (Vierzehnheiligen) 

 Bracia Asam (Kościół Św. Jana Nepomucena w Monachium) 

malarze: 

 Jean-Antoine Watteau 



 François Boucher 

 Jean-Honore Fragonard 

Rokoko - cechy stylu 

architektura: 

• Odejście od publicznego stylu życia dworu, wnętrza stają się przytulne i kameralne. 

• Zasadnicze zmiany w dekoracji wnętrz, kształt budowli pozostaje tradycyjny-barokowy, ale 

skala budowli się zmniejsza, cechują je lżejsze proporcje, swoboda i dekoracyjność. 

• Wnętrza mniejsze, intymne bez podziałów porządkowych, ściany często przykryte 

drewnianymi boazeriami, dzielone na pola, zamknięte odcinkiem lub linią falistą, ujęte w 

ramy zdobione fantazyjnym asymetrycznym ornamentem - rocaille.     

• Dekoracje wykorzystujące motywy chińskie (chinoiserie) i bawiących się małpek (singerie). 

• Kolorystyka jasna, pastelowa, lustra.  

malarstwo: 

• Mniejszy ciężar gatunkowy, zeświecczenie  

• Zmiana formuły postaci ludzkiej - uwspółcześniona, oderwana od stereotypu rzeźby 

antycznej  

• Zmiana modusu kolorystycznego: 

 rozjaśnienie, wygubienie ciemnych cieni, odrzucenie tenebryzmu jako nie twarzowego i 

postarzającego, 

 kolorystyka lekka, chłodna, jasna z dużą ilością bieli,  

 wyszukana gama, nowe tony: fiołkowy, seledynowy,  srebrno-popielaty, blado-błękitny, 

słomkowy, brzoskwiniowy, blado-różowy, cytrynowy, 

• Ukazanie warstw ludzi bogatych i wytwornych w aspekcie uroków i przyjemności egzystencji   

• Tematyka flirtu - miłosnych przekomarzań, tańca, karnawału, salonowego wdzięku,   

commedia dell’arte (włoski teatr ludowy z charakterystycznymi postaciami w maskach), 

przebrania-maski. 

fête galante - wytworne zabawy w parkach; 

fête champetre - wiejskie uroczystości i zabawy. 

 

 

 



Barok w Polsce (XVII-XVIII w.) 

Chronologia baroku w Polsce: 

• Wczesny - czasy Wazów końca XVI w. do Potopu (1655-60) 

• Dojrzały - rozwinięty - czasy Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego (ostatnia tercja XVII  w.) 

• Późny - czasy saskie (1 poł. XVIII w. do końca lat 60-tych) 

Nurty: 

 włoski - barok dekoracyjno - dynamiczny (berniniowski, później borrominiowski) 

 rodzimy - sarmatyzm 

 barokowy klasycyzm (czasy Jana III Sobieskiego) 

 rokoko (czasy saskie) 

Artyści: 

architekci: 

 Jan Trevano 

 Matteo Castello 

 Augustyn Locci 

 Tylman z Gameren 

malarze: 

 Tomasz Dolabella 

 Daniel Schulz 

 Jerzy Szymonowicz - Siemiginowski 

 

 

 

 

 

 

 



ANALIZY DZIEŁ BAROKU 

Micheangelo Merisi da Caravaggio, Wieczerza w Emaus, 1602-03 

 

1. KOMPOZYCJA 

• Format obrazu - prostokąt poziomy 

• Kompozycja wielofiguralna we wnętrzu 

• Kompozycja dynamiczna, oparta na skosach, diagonali (przekątnej), trójkącie 

• Horyzontalizm – przewaga poziomów 

• Kompozycja otwarta, oparta na bliskim planie – postaci skupionych wokół stołu 

• Kompozycja dośrodkowa 

• Kompozycja asymetryczna, dominantą jest centralnie umieszczony Chrystus 

• Krawędzie stołu wyznaczają linie perspektywiczne zbiegające się w centrum obrazu 

2. ŚWIATŁO 

• Źródło światła poza obrazem, światło nieokreślone, padające z lewego, górnego rogu 

• Światło skupione wydobywa postaci i blat stołu z dominującego w obrazie mroku 

(tenebryzm) 

• Silne kontrasty światłocieniowe 

3. KOLORYSTYKA 

• Szeroka gama barwna,  

• dominują barwy ciepłe, 

• barwy nasycone, stonowane,  

• akcenty oparte na kontraście zieleni i czerwieni, 



4. EKSPRESJA 

• Realizm przedstawienia, pospolitość typów fizycznych, rodzajowość – ubiory, jedzenie, 

• Wyrazista gestykulacja z wykorzystaniem skrótów perspektywicznych (iluzjonistyczne wyjście 

z ram), 

• Teatralność sceny, psychologizacja, gra spojrzeń, 

• Światło wykorzystane jako czynnik dramatyzacji, 

 

Diego Velazquez, Wenus z lustrem, 1644-48 

 

Kompozycja 

- Prostokąt poziomy 

- Kompozycja z dwiema postaciami we wnętrzu, 

- Kompozycja z wyeksponowanym pierwszym planem (jednoplanowa), zamkniętym zasłoną i 

ścianą 

- Głównym elementem kompozycji jest leżący akt kobiety, odwróconej do widza plecami 

- Kompozycja statyczna 

- Kompozycja zamknięta 

- Kompozycja horyzontalna (pasowa) 

- W centrum kompozycji umieszczone prostokątne lustro 

- Kompozycję lekko dynamizują łuki draperii i w układzie ciała Wenus 

- Zamykająca kompozycję tylna krawędź łoża umieszczona na wysokości osi poziomej obrazu 

Światłocień: 

• Źródło światła poza obrazem 



• Światło nieokreślone 

• Światło pada z lewego górnego rogu 

• Światło szczególnie wydobywa pierwszy plan z leżącą postacią 

• Tło ukazane w półmroku 

• Miękki, malarski modelunek, zacierający kontury form 

Kolorystyka: 

• Szeroka gama barwna 

• Barwy dźwięczne, wysublimowane 

• Kontrasty temperaturowe 

• Szerokie płaszczyzny barwne w roli akcentów: czerwień i szary błękit materiałów 

• Prymat gry barwnej nad innymi  czynnikami budowy obrazu 

Ekspresja: 

• Obraz malowany w sposób swobodny, miękki z zatarciem szczegółów i konturów (efekt 

sfumata) 

• Prymat jakości kolorystycznych nad rysunkowymi 

• Delikatne ślady pędzla artysty 

• Stonowana erotyka, intymność sceny 

• Postaci ujęte realistycznie 

• Nastrój zatrzymania czasu, spokoju, zadumy 

 

 

 

 

 

 

 



Johannes Vermeer, Widok Delft; 1660-61 

 

KOMPOZYCJA:  

• Prostokąt poziomy 

• Kompozycja zamknięta 

• Statyczna, oparta na równowadze elementów 

• Wieloplanowa; o wyodrębnionych planach 

• Horyzontalna; pasowa 

• O obniżonym horyzoncie 

• Dominującą rolę spełnia rząd domów na drugim planie 

ŚWIATŁOCIEŃ: 

• Źródło światła poza obrazem 

• Światło dzienne, naturalne 

• Światło rozproszone 

• Światło kontrastuje plany (ciemny rząd domów zestawiony z rozświetlonymi dachami w 

głębi; kontrasty jasnych i ciemnych chmur) 

• Światłocień naturalny, malarski 

Efekty luministyczne (odbicia na powierzchni wody 

KOLORYSTYKA: 

• Szeroka gama barwna 

• Barwy stonowane 



• Przeważają: ugry, szarości, delikatne błękity, brązy 

• Kontrasty temperaturowe 

• Delikatne akcenty żywszych barw (dachy domów) urozmaicają obraz 

• Perspektywa powietrzna (rozjaśnianie dalekiego planu) stwarza wrażenie głębi 

EKSPRESJA: 

• Realistyczny sposób obrazowania 

• Dbałość o szczegóły 

• Faktura gładka, z zastosowaniem laserunków 

• Najważniejszym środkiem wyrazu jest światło 

• Dominuje nastrój spokoju, ciszy 

Pieter Claesz, Martwa natura, 1633 

 

KOMPOZYCJA 

• Format obrazu – prostokąt poziomy 

• Kompozycja otwarta, asymetryczna 

• Układ horyzontalny, jednoplanowy 

• Brak ukazania głębi –tło stanowi neutralna ściana; perspektywa zbieżna (linearna) 

• Podkreślona równowaga układów pionów i poziomów – statyczność układu 

• Wyraźna przekątna od szklanicy do rogu stołu, podkreślona kierunkiem padania światła na 

ścianie 

• Kompozycja architektoniczna –mocno podkreślone pion szklanicy i poziom stołu 



ŚWIATŁO 

• Światło naturalne, padające z lewej strony spoza obrazu o charakterze punktowym 

• Światło modeluje przedmioty podkreślając ich trójwymiarowość 

• Efekty lśnienia na przedmiotach – bliki 

KOLORYSTYKA 

• Zawężona gama barwna, barwy stonowane 

• lekka przewaga odcieni chłodnych, skontrastowanych z ciepłymi 

• Rolę akcentu spełnia jasny owal bułki i ciemna zieleń materii dociążającej lewy dolny róg 

obrazu 

EKSPRESJA 

• Realizm obrazowania – uważne obserwowanie detali, oddanych starannie, wiernie 

• Iluzjonizm - wychodzenie do widza przedmiotów 

• Nastrój spokoju, zatrzymana czasu, kameralności 

Nicolaus Poussin, Rzeź Niewiniątek, 1628-29 

 

KOMPOZYCJA 

• Format obrazu - prostokąt poziomy 

• Kompozycja zamknięta, zrównoważona (równowaga kierunków: pionowych i poziomych); 

statyczna 

• Oparta na trójkącie równobocznym 



• Centrum kompozycyjne tożsame z centrum treściowym 

• Horyzont obniżony – w 1/3 wys. 

• Perspektywa zbieżna, centralna 

ŚWIATŁO 

• Źródło światła poza obrazem,  

• światło rozproszone, 

•  padające z góry, 

• Modelunek światłocieniowy wyrazisty – rzeźbiarski 

KOLORYSTYKA 

• Szeroka gama barwna 

• Barwy czyste, dominują barwy chłodne 

• Wyraziste akcenty barwne: żółcień, czerwień i błękit szat 

• Kolor podporządkowany rysunkowi 

EKSPRESJA 

• Dbałość o szczegóły, staranne wykończenie, 

• Precyzja rysunku, klarowny układ postaci, 

• Wyrazistość gestów, mimika twarzy, 

• Inspiracje form rzeźbami antycznymi, 

• Monumentalizm, patos, dramatyzm. 

 

 

 

 

 

 

 



Giovanni Lorenzo Bernini, Apollo i Dafne, 1622-5 

 

• Grupa rzeźbiarska, wolnostojąca 

• Otwarta na przestrzeń (z prześwitami) 

• Dynamiczna (oparta na przekątnej, skosach i łukach) 

• Silna ekspresja - dramatyzm (wygięcie ciał, wyraziste – teatralne gesty, emocje widoczne na 

twarzach) 

• Prawidłowe proporcje i ukazana anatomia 

• Zróżnicowanie fakturalne powierzchni (realistyczne oddanie różnorodnych materii) 

• Efekty światłocieniowe uzyskane poprzez zróżnicowanie faktur 

• Perfekcyjne wykończenie szczegółów 

• Wykuta w marmurze  

 


