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Plastyka 

Kl. VI b 

Temat: Powtórzenie wiadomości c.d. 

Historia ornamentu 

Potrzeba ozdabiania swojego otoczenia towarzyszy człowiekowi od samego początku 

rozwoju kultury. Pierwowzorów dzisiejszych dekoracji możemy dopatrywać się już 

w prehistorycznych malowidłach naściennych w jaskiniach (np.: Lascaux we Francji, czy 

Altamira w Hiszpanii). Naskalne motywy zwierzęce, egipskie wzory kwiatowe i arabeski są 

motywami, które z łatwością przypisujemy danym epokom i lokalizacjom geograficznym. 

Łatwo jednak zauważyć, że formy zdobień są zróżnicowane nie tylko na przestrzeni 

odległych wieków i cywilizacji. Również w czasach nam bliższych zauważamy ogromną 

różnorodność dekoracji, które niekoniecznie są dziełami wybitnych artystów czy 

architektów. Pięknie rzeźbione nogi krzeseł i liście akantu wieńczące kolumny spełniają 

takie same funkcje jak współczesne tatuaże, czy graffiti – pozwalają różnym jednostkom 

i kulturom wyrażać i definiować siebie. Pod powierzchowną ozdobą kryje się głębia symboli 

i znaczeń, a każdy ruch pędzla i dłuta jest wynikiem poprzedzających i otaczających go 

wydarzeń, nastrojów i gustów. 

 

Ornament w historii – historia ornamentu 

Ornament jest dekoracją, która ma uatrakcyjniać przedmioty codziennego użytku 

i architekturę. Przez stulecia twórcy opracowywali szeroką gamę motywów dekoracyjnych 

przeznaczonych do upiększania tkanin, tapet, ceramiki, sklepień kościołów i fasad 

budynków. Oryginalne formy ornamentów czerpią z geometrycznych kształtów i wzorów, 

roślin oraz postaci zwierzęcych, wykorzystywanych raczej jako niewielkie, uproszczone 

i powtarzalne elementy. Jeden z najpopularniejszych motywów zdobniczych, który pojawił 

się już w starożytności, to arabeska, inspirowana światem roślin. Przedstawia wijące się 

łodygi, pąki, liście oraz owoce. 

 

https://epodreczniki.pl/a/motyw-zdobniczy-projektuje-wlasny-ornament/D9PWSNCWb#D9PWSNCWb_pl_main_concept_1


 



Innym rodzajem ornamentu jest groteska, która nawiązuje do świata zwierząt. 

 

Groteska często łączy w sobie postacie dzikich stworzeń i ludzi z elementami flory. 

Pierwsze groteski odkryto w podziemiach Złotego Domu Nerona, rzymskiego pałacu 

antycznego cesarza. Opracowane w antyku motywy dekoracyjne inspirowały twórców 

kolejnych epok, szczególnie średniowiecza i renesansu. 

 

https://epodreczniki.pl/a/motyw-zdobniczy-projektuje-wlasny-ornament/D9PWSNCWb#D9PWSNCWb_pl_main_concept_2


Sporządzano księgi, służące jako wzorniki ornamentów. Katalogi te zyskiwały na 

popularności od XV wieku, gdy możliwe stało się ich rozpowszechnianie za pomocą druku. 

 



Średniowieczne plecionki i spirale, gotyckie maswerki, renesansowe interpretacje 

arabesek i grotesk pozwalają obserwatorowi ocenić przybliżone daty i miejsca powstania 

obiektów. Ornamenty przez stulecia ewoluowały, a ich największe rozbudowanie nastąpiło 

w okresie baroku i rokoko. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/motyw-zdobniczy-projektuje-wlasny-ornament/D9PWSNCWb#D9PWSNCWb_pl_main_concept_3
https://epodreczniki.pl/a/motyw-zdobniczy-projektuje-wlasny-ornament/D9PWSNCWb#D9PWSNCWb_pl_main_concept_4
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Po tych dwóch, pełnych przepychu, złoceń i motywów rocaille okresach, nastąpiło 

wyciszenie. Twórcy pragnęli uspokoić panujący styl, a jednocześnie znaleźć przejrzysty 

i spójny środek wyrazu. Zaczęto czerpać z dorobku minionych epok - w XIX wieku powstał 

historyzm. W myśl tego nurtu styl w sztuce był definiowany przez wybrany zespół 

ornamentów. Pod koniec XIX wieku powstaje secesja sprzeciwiająca się historyzmowi 

i proponująca nowe rozwiązania w sztuce. 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/motyw-zdobniczy-projektuje-wlasny-ornament/D9PWSNCWb#D9PWSNCWb_pl_main_concept_6


Ornament współcześnie 

Mogłoby się wydawać, że w nowoczesności nie ma miejsca na ornament. We 

współczesnej architekturze gładkie tafle szkła wieżowców zastąpiły dawniejsze, 

bogato zdobione fasady budynków. Z kolei we wzornictwie przemysłowym 

plastikowe, kiepskiej jakości krzesła z supermarketu wyparły, popularne 

w poprzednich epokach, pięknie rzeźbione, drewniane meble. Warto jednak 

przyjrzeć się tym obiektom, w których dekoracja nadal spełnia swoją funkcję – 

sprawia, że wybieramy jeden konkretny przedmiot spośród wielu innych. Kolorowe 

motywy ozdabiają pościele, dywany, obrusy, ceramikę, ubrania czy kartki 

okolicznościowe, a coraz większą popularnością cieszą się własnoręcznie 

wykonywane i dekorowane przedmioty. 

 

Tapeta we współczesnym wnętrzu. 

 

 


