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    Особливості архаїчного періоду 

 
У період архаїки (VIII – VI ст. до н.е.) грецьке мистецтво 

відійшло від примітивних форм мистецтва гомерівського періоду. Воно 

було набагато складнішим і що, найголовніше, стало на шлях 

реалістичного розвитку. Складність та суперечність мистецтва періоду 

архаїки пояснюються перехідним характером цього історичного етапу в 

розвитку грецького мистецтва. 

Влада голови племені, басилевса, ще в VIII ст. до н.е. була сильно 

обмежена родовою аристократією – евпатридами, які зосередили у своїх 

руках багатства, землю, рабів, а потім, у VII ст. до н.е., зникла зовсім. У 

Греції склався рабовласницький устрій. Розвиток торгівлі та ремесел 

спричинив розквіт міського життя. 

У греків було особливе світосприйняття. Вони цінували реальні 

можливості та здібності людини – не надлюдини, а звичайної, політично 

активної людини-громадянина. Саме ці здібності й можливості були 

зведені у вищий художній принцип, в естетичний ідеал Греції. Грецьке 

мистецтво прямувало до людської міри в усьому. Його улюблений образ 

– стрункий юнак-атлет. Грецька архітектура започаткована на ясній та 

доцільній тектоніці несучих і несених частин. Саме в період архаїки 

складається система архітектурних ордерів, яка лягла в основу всього 

подальшого розвитку античної архітектури. Ще в глибокій давнині 

мистецтво Греції створило новий тип будівлі, який став 

відображенням ідей демосу, тобто вільних громадян міста-держави. 

Такою будівлею був 

грецький храм, який був центром найважливіших подій суспільного 

життя громадян. Храм був сховищем громадської казни та художніх 

скарбів, площа перед ним була місцем зборів і святкувань. Храм 

утілював ідею єдності, величі й досконалості полісу. 

Архітектурні форми грецького храму склалися не одразу й у 

період архаїки пережили еволюцію. Вже в VII ст. до н.е. жертовник 

остаточно був винесений із будівлі храму на площу перед ним. Це було 

викликано тим, що храм і площа стали центром масових народних 

процесій та святкувань. Храм знаходився в центрі акрополя або міської 

площі. Храм, присвячений богу, був завжди звернений головним 

фасадом на схід, а храми, присвячені героям, які прирівнювалися до 

богів після смерті, були зверненими на захід, у бік царства мертвих. 



Найпростішим типом кам’яного архаїчного храму був так званий «храм 

в антах». Він складався з одного невеликого приміщення – наосу, 

відкритого на схід. На його фасаді між антами, тобто виступами бокових 

стін, були розміщені дві колони. Як головна споруда полісу «храм в 

антах» не підходив: він був дуже замкнений та розрахований на 

сприйняття тільки з фасаду. 

Більш досконалим типом храму був простиль, на передньому 

фасаді якого були розміщені чотири колони. В амфіпростилі колонада 

прикрашала як передній, так і задній фасади, де був вхід у скарбницю.  

Класичним типом грецького храму став периптер, тобто храм, що мав 

прямокутну форму та був оточений з усіх чотирьох боків колонадою. 

Периптер в основних рисах склався вже в другій половині VII ст. до н. е. 

Подальший розвиток храмової архітектури йшов головним чином по 

лінії вдосконалення системи конструкцій та пропорцій периптеру. 

Створення периптеру дало змогу вільно розміщувати будівлю в просторі 

та надавало всьому устрою храму урочистості та простоти. 

Основні елементи конструкції периптеру також дуже прості та 

глибоко народні за своїм походженням. У своїх витоках конструкції 

грецького храму йдуть від дерев’яного зодчества з глинобитними 

стінами. Звідси походить двосхилий дах і балкові перекриття; колони 

також походять від дерев’яних стовпів. Але це не значить, що 

конструкції грецьких храмів є механістичним перенесенням дерев’яних 

конструкцій у кам’яне зодчество. Архітектори Стародавньої Греції 

добре розуміли та враховували конструктивні властивості будівельних 

матеріалів. Разом з тим, вони намагалися підкреслити й розвинути 

художні можливості, приховані в самій конструкції будівлі. В 

результаті цієї роботи склалася 

цільна художньо обґрунтована архітектурна система, яка пізніше, у 

римлян, дістала назву ордеру (що означає порядок). 

Естетична виразність ордерної системи була основана на 

доцільній гармонії співвідношення частин, що утворюють єдине ціле. 

Навіть зовсім незначні зміни пропорцій та масштабів ордеру давали 

можливість вільно видозмінювати весь художній стрій будівлі. 

В епоху архаїки грецький ордер склався у двох варіантах – 

доричному та іонійському. Це відповідало й двом основним місцевим 

школам у мистецтві. 

Доричний ордер, на думку греків, утілював ідею мужності, тобто 

гармонію сили та врочистої суворості. Іонійський ордер, навпаки, був 

легким, струнким, ошатним; коли в іонійському ордері колони 

замінялися каріатидами, то невипадково ставилися саме ошатні жіночі 



фігури. 

Грецька ордерна система не була відірваним трафаретом, який 

механічно повторювався в кожному храмі. Ордер був найбільш 

загальною системою правил. Кожний храм створювався саме для цих 

умов, для цього місця. Саме ж рішення храму мало творчий, 

індивідуальний характер і виходило з умов навколишнього середовища. 

Доричний храм-периптер був відокремлений від землі кам’яною 

основою – стереобатом, який був трохи ширшим колонади храму і, 

зазвичай, складався з трьох масивних сходинок, що йшли вздовж усіх 

чотирьох фасадів. Верхня сходинка та вся поверхня стереобату, або 

стилобату, слугувала немовби постаментом для храму. В наос, тобто 

прямокутне приміщення, із якого саме складався храм, світло 

потрапляло або через світлові люки в стелі, або через двері. Вхід у наос 

розміщувався за колонадою з боку головного фасаду та був оформлений 

пронаосом, що нагадував цією конструкцією портик «храму в антах». 

Інколи, крім наосу, існував ще опістодом – приміщення, що знаходилося 

позаду наосу, з виходом на задній фасад. 

Наос (із пронаосом і опістодомом) був з усіх боків оточений 

колонадою, яка називалася «перон» (крило). Колонада периптера 

підтримувала перекриття (опорні балки та карниз), над яким піднімалася 

покрівля, перекрита черепицею або мармуровими плитками. 

Колонада була найважливішою частиною ордеру, тому що була 

основною несучою частиною. Колона доричного ордеру спиралася 

безпосередньо на стилобат; її пропорції в архаїчний період були 

зазвичай приземистими. Дорична колона складалася з фусту, який 

закінчувався зверху капітеллю. Фуст був прорізаний рядом продольних 

жолобків – 

каннелюр; вони йшли вздовж усього стовбура (фусту) колони. Колони 

доричного ордеру не були геометрично точними циліндрами, вони мали 

на висоті однієї третини від низу колони деяке рівномірне звуження – 

ентазис. Дорична капітель складалася з ехіна – круглої кам’яної 

подушки і абаки – невисокої кам’яної плити, на яку тиснув антаблемент. 

 

Законспектувати та вивчити лекцію. Конспекти надсилати на е-

пошту-lukianenko74@ukr.net 
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