
Развитие на изобразителните изкуства 

през средновековието 



I. Основни етапи 

1. Антиматериализъм на късната Античност и ранното средновековие, 

противопоставяне на дух и природа. Отказ от подражание на природата – от 

художественото изображение се отнема всичко, което би могло да бъде 

възприето като израз на чувствения живот на човека или на природните 

закономерности.  



Божията майка на трона, Константинопол, около 1280 г. 



2. Преходен етап на романското изкуство (11 – 12 век) 

2.1. Пластика 

При романските църкви във Франция се появява скулптурен декор. Фигурите 

стават обемни, макар че все още са вписани в абстрактна композиционна 

схема, в която са подчинени на строга симетрия.  

 

Портал на църквата Сен-Трофим, Арл, 1180 г. 

2.2. Живопис 

Все още не се търси подражание на действителността – фигурите се 

разполагат по орнаментална схема, цветовете не са естествени. 



Църква на бенедиктинското абатство в Мурбах, Елзас, ок. 1160 г. и Събор в 

Турне, Белгия, 1171-1213 г.  

2.3. Архитектура 

Романските храмове излъчват мощ и отвън, и отвътре. Декорацията във 

вътрешността им е оскъдна, прозорците им са малко на брой, а монолитните 

им стени и кули напомнят на тогавашните цитадели. Този стил въплъщава 

сякаш идеята за войнстващата Църква, призвана да се бори с тъмните сили 

до настъпването на Второто пришествие. 

 



3. Готическо изкуство (12 – 13 век) 

3.1. Пластика 

В скулптурните произведения, представляващи интегрална част от храмовете, 

също се проявява тенденцията към преодоляващо материята извисяване 

нагоре. Фигурите във флангиращите порталите скулптурни групи са изтеглени 

във височина, създавайки впечтлението за изпаряване в свободното 

пространство, за безплътно небесно войнство. Макар че тези фигури не са 

реалистични изображения, а представляват свещени емблеми на различни 

добродетели, и не са обединени от участието им в реално събитие, а 

изобразяват свещено събеседване във вечността, всяка от тях се отличава от 

останалите по черти и поза, надарена е със специфичен характер.  

Среща на Мария и Елисавета, северен портал на събора в Шартр 

 



Фигури от северния портал на събора в Шартр, 1194 г.  

 
При тимпаните, от една страна, се спазва строгата и симетрична композиционна 

схема, характерна за романските майстори, но от друга страна, посредством 

изражения, жестове и пози фигурите изразяват чувства и влизат в отношения 

помежду си. Възродено е изкуството на античната драпировка да се изявяват телесни 

обеми под диплите на тъканите. Всички пластически постижения служат обаче на 

целта да се представи епизод от Свещената история с максимална нагледност и 

емоционална изразителност.  



Южен портал на събора в Страсбург, 1230 г. 

 



Полагане в гроба, миниатюра, 1250-1300 г. 

3.2. Живопис 

Живописците се занимават преди всичко с илюстриране на ръкописи. И тук не 

се търси жизнеподобие – фигурите се подчиняват на композиционна схема, 

липсва перспективност в изобразяването им, а мястото на действието изобщо не 

е обозначено. От друга страна обаче и тук фигурите са емоционално 

изразителни и вплетени в отношения помежду си. 

 



II. Хегеловата интерпретация на 

готическата архитектура 

1. Вътрешност на сградата 

Събор в Амиен, интериор на 

централния неф, 1220 г. 

3.3. Архитектура 

Готическият стил в архитектурата възниква в северна Франция. Архитектите на 

събора в Дареме (1093 – 1128) за първи път опират на стълбовете само двойки 

пресичащи се арки (так. нар. нервюри или ребра), а останалата част от свода 

запълват с по-лек материал. Тъй като стенната маса между стълбовете е лишена от 

носеща функция, тя бива заменена от високи отвори или прозорци. Полукръглата 

арка бива заменена от стрелчатата, образувана от две обърнати една към друга 

дъги. Тъй като натискът на арките разпъва колоните встрани като лък, от външната 

страна се поставят контратежести – так. нар. контрафорси и аркбутани. 

Олекотеността, прозирността и устремът нагоре на готическите храмове изразяват 

едно преодоляване на земното, материалното.  

 



2. Външен вид на сградата 

Парижка св. Богородица – прозиране на вътрешността във външния вид и 

аркбутани на централния неф. 



Катедрали в Кьолн, Улм и Фрайбург – устрем нагоре. 





Б) Готическата архитектура и схоластиката 

Според Ервин Панофски в периода между 1130 и 1270 г. и в зоната с радиус 100 мили 

около Париж може да се наблюдава явна аналогия между готическата архитектура и 

схоластиката. Ръководният принцип на схоластиката е manifestatio – истините на вярата 

могат да бъдат изразявани и разяснявани чрез мисленето, но не могат да бъдат 

обосновавани по логически път, остават недостъпни за разума. По подобен начин 

готиката отделя вътрешния обем – пространството на молитвена вглъбеност – от 

външната форма, но така, че той прозира през нея, определяйки нейното членение.  

В изискването вярата да бъде разяснявана от разума се корени формализмът на 

схоластическите текстове с техните три изисквания: 1) тоталност (достатъчно 

обхващане на основните доводи); 2) класификация според принципа на еднообразието 

на частите и частите на тези части (достатъчно членение); 3) отчетливост и дедуктивна 

убедителност (достатъчна взаимосвързаност).  

 

Подобно на схоластическата „Сума“, готическият събор се стреми към всеобхватен и 

единен синтез на цялото християнско знание, разполагайки всичко на мястото му. В 

плана си той достига до невиждан синтез между базилика и центрическа постройка, от 

който са отстранени детайлите, застрашаващи този баланс. 

 

Второто изискване, предявявано към схоластическите трактати, намира аналогичен 

израз в учленяването на готическата сграда. Цялата структура на сградата се съотнася с 

йерархията на логическите нива на един блестящо построен схоластически трактат. 

Опорите, например, се подразделят на основни стълбове, големи, малки и съвсем 

малки колони.  

 

 



Раздробяването на структурата на зданието се ограничава от принцип, съответстващ на 

третото изискване към схоластическите трактати. Различните елементи, оставайки 

отчетливо отделени един от друг, заедно с това трябва да демонстрират своята 

идентичност. Трябва да сме в състояние да определим кой елемент с кой се съотнася, 

да изведем не само интериора от екстериора или формата на страничните отделения 

(кораби) от тази на централното, но и цялата структура на зданието от напречното 

сечение на една-единствена колона.  

 



Интериор на събора в Шартр, 1195 г. 



Интериор на събора в Реймс, 1211 г. 



Интериор на църквата Сен-Дени, 1231 г., която е завършеният израз на високата 

готика според Панофски. 

 


