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                    Архітектура Стародавньої Греції 
 

Мистецтво Давньої Греції, що відіграло важливу роль у розвитку 

культури та мистецтва людства, було визначено суспільним й історичним 

розвитком стародавньої держави. У Греції, незважаючи на наявність 

рабства, велике значення мала вільна праця ремісників. Саме тут склалися 

в рамках рабовласницького суспільства перші в історії принципи 

демократії, що надали можливість розвиватися ідеям, які стверджували 

красу та значимість людини. 

Грецькі племена, що заселяли південну частину Балканського 

півострова, численні острови Егейського моря та малоазійське узбережжя, 

при переході до класового суспільства створили низку невеликих міст- 

держав, так званих полісів. Порівняно з величезними рабовласницькими 

деспотіями Стародавнього Сходу грецькі поліси були дуже маленькі. Вони 

нараховували лише декілька тисяч родин. Грецькі племена ахейців, 

іонійців, еолійців і дорійців у перші століття існування античного 

суспільства не були об’єднані в єдину державу. Незважаючи на наявність 

численних економічних, політичних та культурних зв’язків, поліси були 

незалежними державами й вели кожний свою політику. 

Історія Давньої Греції та відповідно історія грецького мистецтва 

пройшла такі етапи свого розвитку: 

1. Так звана гомерівська Греція (XI – VIII ст.ст. до н.е.) – це час 

розкладу родової спільноти і зародження феодальних відносин. На цей 

період припадає розвиток епосу та поява перших, примітивних пам’яток 

образотворчого мистецтва. 

2. Архаїка, або період створення рабовласницьких міст-держав (VIII 

– VI ст.ст. до н.е.). Це час боротьби античної демократичної художньої 

культури із залишками старих суспільних відносин і з умовними, далекими 

від реалізму, художніми тенденціями. В цей період складається та 

розвивається грецька архітектура, скульптура, художні ремесла, лірична 

поезія. 

3. Класика, або період розквіту грецьких полісів (V і більша частина 

IV ст. до н.е.). Це період першого розквіту античного рабовласницького 

суспільства на ранній стадії його розвитку. Класика – це час високого 

розквіту філософії, важливих відкриттів, блискучий розвиток поезії й 

особливо драми, високого підйому в архітектурі та повна перемога 

реалізму в образотворчому мистецтві. В кінці цього періоду (IV ст. до н.е.) 

настає перша криза в рабовласницькому суспільстві, розвиток полісу 

приходить до занепаду, що в другій половині IV ст. до н.е. спричинює 

кризу мистецтва класики. 



4. Елліністичний період (кінець IV ст. – I ст. до н.е.) – період 

короткочасного виходу з кризи рабовласницького суспільства шляхом 

створення великих імперій. Мистецтво втрачає високу реалістичну 

типізацію. В подальшому елліністичні держави були завойовані Римом і 

включені до його складу, а мистецтво частково розчинилося в римському 

мистецтві. 

Переходячи до більш детального розгляду етапів розвитку мистецтва 

Греції, неможливо не сказати, що мистецтво Давньої Греції було багато в 

чому пов’язане з релігійним культом. Весела природа та безтурботне 

святкове світосприйняття греків створили веселий святковий культ. Ні в 

одній країні світу не було богів, настільки близьких до людини. Наділені 

всіма людськими слабкостями, боги Олімпу часто спускалися до бідної 

людини та брали участь у її долі. В грецьких божествах переважає людська 

природа. 

Основним джерелом наших знань про мистецтво Давньої Греції є 

пам’ятки, що збереглися. Архітектурні та скульптурні пам’ятники Афін, 

Пестума й Олімпії дають нам першокласні зразки художньої творчості 

грецького народу. Але багато античних статуй, що дійшли до нас, не є 

грецькими оригіналами. Про значну частину пам’ятників ми можемо мати 

уявлення лише за мармуровими копіями давньоримських майстрів. В 

епоху розквіту Римської імперії (I – II ст. ст. н.е.) римляни намагалися 

прикрашати свої палаци і храми копіями з уславлених грецьких статуй та 

фресок. Майже всі великі грецькі бронзові статуї були переплавлені в роки 

загибелі античного суспільства, а мармурові – в більшій своїй частині 

зруйновані, тому часто лише за римськими копіями, звичайно при цьому 

неточними, ми можемо судити про низку шедеврів грецької скульптури. 

Грецький живопис в оригіналі також майже не зберігся. Велике значення 

при вивченні грецького мистецтва мають також письмові свідчення 

стародавніх авторів, описи пам’ятників мистецтва та згадки про них в 

давньогрецьких і давньоримських літературних творах. 

 
«Геометричний стиль» гомерівського періоду 

Найдавніший початковий період розвитку грецького мистецтва має 

назву гомерівського (XI – VIII ст.ст. до н.е.). Цей час відображений в 

епічних поемах – «Іліаді» та «Одіссеї», автором яких є Гомер. 

У гомерівський період грецьке суспільство в цілому зберігало ще 

родинний устрій. Деякого розвитку набули ремесла, які мали переважно 

сільський характер. Але поступово перехід до залізних знарядь праці, 

поліпшення методів ведення сільського господарства створювали умови 

для накопичення багатств, розвитку майнової нерівності та рабства. Але 

рабство в цю епоху мало ще епізодичний і патріархальний характер, 

рабська праця застосовувалася переважно в господарстві племінного 

ватажка й військового очільника – басилевса. 

Племена, що розселилися в кінці II тис. до н.е. на території сучасної 



Греції, знаходилися тоді ще на пізній сходинці розвитку докласового 

суспільства, тому мистецтво і культура гомерівського періоду складалися в 

процесі перероблення та розвитку тих, по суті, ще первісних навичок й 

уявлень, які принесли із собою грецькі племена, котрі незначною мірою 

засвоїли традиції високої та зрілої художньої культури Егейського світу. 

Започаткована в гомерівський період монументальна архітектура 

давньогрецьких храмів використала й на свій лад переробила тип 

мегарону, який склався в Мікенах і Тиринфі. Деякі технічні навички й 

досвід мікенських зодчих також були використані грецькими майстрами. 

Але в цілому весь естетичний устрій мистецтва Егейського світу, його 

мальовничий, експресивний характер та орнаментальні, візерунчаті форми 

були не властиві художній свідомості давніх греків. 

Найбільш ранніми (з тих, що дійшли до нас) художніми творами є 

вази «геометричного стилю», прикрашені геометричним орнаментом, який 

наносився коричневою фарбою по блідо-жовтому тлу глиняної посудини. 

Орнамент укривав вазу звичайно у верхній її частині рядом кільцевих 

поясів, які інколи заповнювали всю її поверхню. Найбільш повне уявлення 

про «геометричний стиль» дають так звані дипілонські вази, що належать 

до IX –  VIII ст. ст. до н. е. та знайдені археологами на стародавньому 
 



кладовищі поблизу Дипілонських воріт в 

Афінах (рис. 5.4.1). Ці дуже великі посудини, 

висотою майже в зріст людини, мали 

поховальне і культове призначення, за 

формою повторювали глиняні посудини, які 

слугували для зберігання великої кількості 

зерна або олії. На дипілонських амфорах 

візерунок складається частіше за все із суто 

геометричних мотивів, особливо меандру 

(меандровий орнамент зберігався як 

орнаментальний мотив протягом усього 

розвитку грецького мистецтва). 

Окрім геометричного орнаменту, 

широко застосовувався схематизований 

рослинний та тваринний орнаменти. Фігури 

 

 

 
Рисунок 5.4.1 – Дипілонська 

ваза. VIII ст. до н. е. 

тварин багаторазово повторювалися впродовж окремих смуг орнаменту. 

Важливою особливістю більш пізніх дипілонських ваз (VIII ст. до н.е.) є 

введення до візерунку примітивних сюжетних зображень із 

схематизованими, майже геометричними фігурами людей. 

Скульптура гомерівського часу дійшла до нас лише у вигляді дрібної 

пластики культового характеру. Це невеличкі статуетки, що зображали 

богів або героїв, робилися із теракоти, слонової кістки чи бронзи. 

Монументальна скульптура гомерівської Греції до нашого часу не 

збереглася. Про її характер можна говорити з описів давніх авторів. 

Основним видом цієї скульптури були так звані ксоани – ідоли, які 

виконувалися з деревини чи каменю і являли собою грубо оброблений 

стовбур дерева або блок каменя з ледве-ледве наміченим зображенням 

голови та рис обличчя. 

До VIII ст. до н.е. належать найдавніші залишки пам’ятників ранньої 

грецької архітектури. Розкопками доведено, що житлові будинки часто 

мали позаду заокруглену форму, характерну для глинобитних стін або для  

кладки з бутового каменя на глиняному розчині. 

З удосконаленням будівельної техніки та з розвитком конструкцій 

дерев’яного каркаса встановлюється прямокутна форма будівель. Поряд зі 

скатними покрівлями застосовували пласкі глинобитні покрівлі, 

конструкція яких була розповсюджена у східних областях грецького світу. 

Будинок складався із головного приміщення – мегарону – з портиком 

перед ним. У великих мегаронах посередині ставили дерев’яні стовпи, що 



підтримували перекриття. Всередині мегарону розміщувалося вогнище, 

над яким у покрівлі влаштовували димовий отвір. 

Храми звичайно входили до ансамблю міської площі – агори або 

укріпленої фортеці – акрополя. Найдавніші храми відносять до IX – 

VIII ст. до н. е. 

У храмі Артеміди Орфії в Спарті (IX – VIII ст. ст. до н. е.) план і 

вся структура відрізняються від мегарону. Храм являє собою подовжену 

будівлю, розділену на два нефи середнім рядом дерев’яних стовпів. 

Ряди стовпів стояли й уздовж бокових глинобитних стін, звільняючи їх 

від сприйняття навантаження від перекриття. Вівтар винесено назовні. 

Такий прийом улаштування вівтаря, що дає змогу виконувати культові 

церемонії при великому скупченні народу, зберігається і в наступних 

будівництвах храмів. 

 

Законспектувати та вивчити лекцію. Конспекти надсилати на 

е-пошту-lukianenko74@ukr.net 
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