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         Особливості архаїчного періоду ( продовження) 

 

Пропорційними є співвідношення грецьких архітектурних ордерів: 

доричного та іонійського . 
 

Рисунок  – Доричний та іонічний ордери 

 
Антаблемент складався з архітрава, тобто балки, яка лежала 

безпосередньо на колонах і несла все навантаження перекриття, фриза та 

карниза. Архітрав доричного ордеру був гладким. Доричний фриз 

складався з тригліфів і метоп. Тригліфи за своїм походженням з’явилися з  

виступаючих торців балок. 



Вони розділялися на три смуги вертикальними жолобками. Метопи 

були прямокутними плитами, колись, у VIII – VII ст. до н. е., керамічними, 

а потім, із VII ст. до н. е., кам’яними; вони заповнювали проміжки між 

тригліфами. Карниз завершував антаблемент. 

Трикутники, утворені на передньому та задньому фасадах, під 

двосхилим дахом, називались фронтонами. Гребінь даху та його кути 

вінчалися скульптурними (зазвичай керамічними) прикрасами, так 

званими акротеріями. Фронтони та метопи заповнювалися скульптурою. 

Колона іонійського ордеру легка та струнка, вона вища й тонша за 

своїми пропорціями, ніж дорична колона, її висота дорівнює 8 – 10 нижнім 

діаметрам (у доричної – 4 – 6 нижніх діаметра). Іонійська колона мала 

базу, з якої вона немовби виростала. Канелюри в доричній колоні 

сходилися під кутом, а в іонійській колоні відокремлені пласкими зрізами 

граней. Від цього кількість вертикальних ліній ніби подвоювалася. 

Капітель іонійського ордеру мала ехін, який утворював два 

витончених завитки – волюти. Через волюти капітелі кутових колон 

потребували складного вирішення. Архітрав іонійського ордеру був 

розділений по горизонталі на три смуги. Фриз ішов суцільною стрічкою 

вздовж всього антаблементу. Карниз був багато декорований. 

Система доричного ордеру у своїх основних рисах виникла вже в 

VII ст. до н. е. і визначила собою головну лінію розвитку грецького 

зодчества на Пелопоннесі та у Великій Греції (тобто в Сицилії й Південній 

Італії). Іонійський ордер склався до кінця VII ст. до н.е. Він дістав 

розвиток, по-перше, в малоазійській та острівній Греції. Пізніше, вже в 

епоху класики, розвинувся третій ордер – корінфський – близький до 

іонійського, а відрізнявся він головним чином тим, що в ньому колони, 

трохи витягнуті за пропорціями (висота колони доходить до 12 нижніх 

діаметрів), були увінчані пишною і складною корзиноподібною капітеллю, 

складеною з рослинного орнаменту – стилізованого листя аканфу та 

завитків – волют. 

Для еволюції архаїчних доричних храмів є характерним перехід від 

приземистих пропорцій до пропорцій більш струнких і гармонічних. Більш 

ранні храми часто мали великі капітелі й надто короткі стовбури колон; 

співвідношення кількості колон на довгих та торцевих боках часто було 

таким, що храм був занадто витягнутим у довжину. Інколи на фасадах 

ставили непарне число колон, що не давало можливості виділити головний 

вхід і зробити його головною віссю композиції. Поступово всі ці недоліки 

зникали. Було вироблено загальне правило розміщення колон: число колон 



біля входу в храм для бокового фасаду треба було подвоїти і додати до них 

ще одну. Тобто, якщо у фронтону було шість колон, то по боках їх було 

тринадцять. Відстань між колонами дорівнювала 1,25 – 1,5 нижнього 

діаметра колони. 

Однією з найбільш довершених споруд пізньої архаїки був храм 

Аполлона в Коринфі (на Пелоппонесі) (рис. 5.5.2). Його план ще дещо 

видовжений (на фасаді 6 колон, а на довгих сторонах – 15). Він 

побудований у VI ст. до н.е. 

Храм виконано у доричному 

ордері. 

Іонічна архітектура, яка 

розвивалася в архаїчний період 

у тому ж напрямі, що й 

дорична, відрізнялася від неї 

більш багатим декором, 

витонченістю і легкістю. Навіть 

старому типові храму в антах 

іонійський  ордер надавав 

урочистого вигляду.  Храми 

Рисунок – Храм Аполлона в Коринфі. 

550 рр. до н.е. 

Іонії, тобто міст узбережжя Малої Азії та островів, відрізнялися більшими 

розмірами й багатством декору. Із архаїчних храмів Іонії найбільш 

відомим був храм Артеміди в Ефесі (друга половина VI ст. до н. е.), який 

сягав більше від 100 м у довжину. Цей храм був не периптером, а 

диптером – його колонада була подвійною. Глибокий пронаос складався із 

чотирьох рядів колон, по дві в кожному ряді. Колони на західному та 

східному фасадах спиралися на барабани, прикрашені скульптурними 

рельєфами. Припускають, що ззовні храми було прийнято обшивати 

деревом. Храм Артеміди Ефеської немовби від того й згорів, бо був 

облицьований кедровим деревом. 

В архаїчній архітектурі як іонійського, так і доричного ордеру, що 

будувалася з вапняку, дістало широке застосування яскраве 

розфарбування. Основним було сполучення червоного та синього кольорів. 

Розфарбовували тимпани фронтонів і тло метоп, тригліфи та деякі інші 

деталі антаблементу. Розфарбовувалася й скульптура, що прикрашала 

архаїчні храми. Фарбування підвищувало відчуття святковості й 

урочистості архітектури та підкреслювало архітектоніку його частин. 

Період архаїки був періодом розквіту художніх ремесел. Потреба у 

виробах прикладного мистецтва була спричинена зростанням статків 



значної частини вільного населення та розвитком заморської торгівлі. 

Особливо високого розквіту досягла грецька кераміка. 

Грецькі вази слугували для найрізноманітніших цілей та потреб. 

Вони були різноманітними за формою й розмірами. Зазвичай, вази 

вкривалися художнім розписом. Багато ваз мають підписи майстрів, які їх 

створили, а інколи і двох – кераміста та художника. Це говорить про 

відчуття цінності особистості та її здібностей. У VII – VI ст. до н. е. 

склалася система постійних форм ваз, що мали різні призначення. Амфора  

призначалася для зберігання вина й олії; кратер – для змішування води з 

вином; у стрункому лекіфі зберігалися ефірні олії. Розміщення рисунків на 

вазах та їх композиційний стрій були тісно пов’язані з формою вази. 

Еволюція вазових розписів ішла від схематичних і відсторонено 

декоративних зображень до композицій розгорнено-сюжетного характеру, 

які наочно оповідала про дії та вчинки героїв. 

У часи ранньої архаїки (VII ст. до н.е.) у грецькому вазописі панував 

так званий «орієнтодизуючий» (тобто подібний до східного) стиль. 

Центрами цього напряму були торгові міста острівної та малоазійської 

Греції, а також Коринф. Вази з островів Мелосу, Родосу й з Коринфу 

вирізнялися декоративним характером розпису. Ці розписи виконувалися 

коричневою фарбою декількох тонів, від майже червоного до темно- 

коричневого. Ціла низка мотивів орнаменту завдяки торговим і 

культурним зв’язкам була взята зі Сходу. Художники цих ваз сполучали в 

одній композиції схематичні зображення людини, тварин або 

фантастичних істот із суто орнаментальними мотивами, намагаючись 

заповнити все поле композиції, не залишаючи вільних місць, і цим 

створювалось враження декоративного цілого. Принципової різниці між 

зображенням людини та орнаментом майстер не бачив. 

У   VI   ст.   до   н.е.   на   зміну 
«орієнтодизуючому» стилю прийшов 

так званий, чорнофігурний вазопис. 

Візерунчастий орнамент був 

витіснений чітким силуетним 

малюнком, який характеризував 

загальний вигляд фігури і більш 

виразно передавав жести й рухи. 

Малюнки людей та тварин заливалися 

чорним лаком і чітко вирізнялися на 

червонуватому тлі обпаленої глини. 

Інколи    додавали    білий    колір    та 

прошкрябували візерунок одягу, 

волосся по поверхні лаку. 

Рисунок – Кратер Клітія. 

Друга чверть VI ст. до н. е. 



Найбільшого розквіту чорнофігурний вазопис досяг в Аттиці. Назва 

одного із передмість Афін, яке славилося своїми гончарами, – Керамік – 

перетворилося в назву виробів із обпаленої цегли. 

Кратер Клітія, виконаний у майстерні Ерготима близько 560 р. до 

н. е. (так звана «ваза Франсуа» рис. 5.5.3), може дати уявлення про все 

образотворче багатство чорнофігурного вазопису. Малюнок на великому 

кратері поділений на ряд поясів. Більшість із них має конкретний 

сюжетний характер і присвячений розповідям про цілу низку подій. 

Центральну частину займає зображення одруження батьків Ахілла та 

Феиди. Людські фігури позбавлені будь-якої індивідуальної 

характеристики: вони пласкі та їх рухи різкі й неприродні; тварини, 

особливо коні, точніші за малюнком. Оформлення вази в цілому являє 

собою наочний приклад переходу від килимового заповнення вази до 

більш суворої композиційної архітектоніки. 

Видатним аттичним вазописцем сер. VI ст. до н.е. був Ексекій. Він 

розкрив усі живі та прогресивні сторони чорнофігурного вазопису. 

Уявлення про високе мистецтво Ексекія дає зображення Діоніса в човні, 

що вирізняється тонким почуттям ритму і майстерністю композиції (рис. 

5.5.4). Тут зображений міф про Діоніса – 

про його чудове спасіння від морських 

розбійників, яких він перетворив у 

дельфінів. Подовжені й вигнуті силуети 

корабля та дельфінів чудово вписані в 

коло. В міру наростання реалізму в 

грецькому мистецтві у вазопису намітилася 

тенденція до подолання площинності та 

умовності, яка була закладена в усій 

художній системі чорнофігурного 

вазопису. Це привело близько 530 р. до 

н. е. до цілого перевороту в техніці 

вазового розпису – до переходу до так 

Рисунок 5.5.4 – Ваза Ексекія. 

Близько 530 р. до н. е. 

званого червонофігурного вазопису зі світлими фігурами на чорному тлі. 

Закінчені зразки нової техніки були створені в майстерні Андокіда, але 

повною мірою всі художні можливості червонофігурного вазопису були 

розкриті вже в період класичного мистецтва. Таким чином, у вазопису, як і 

в архітектурі, до кінця архаїчного періоду набули виключно важливе 

значення реалістичні тенденції. 

Більш суперечливим був розвиток архаїчної скульптури. Майже до 

самого кінця архаїчного періоду, до середини VI ст. до н. е., створювалися 



суто фронтальні та нерухомі статуї богів. До такого типу статуй відносять 

статую Артеміди з острова Делоса, Гери з острова Самоса, Богині з 

гранатовим яблуком. 

Статуя Артеміди з острова Делоса являє собою майже 

нерозчленований кам’яний блок зі слабо наміченими формами тіла. Голова 

поставлена прямо, волосся симетрично спадає на плечі, руки опущені 

вздовж тіла. 

Типовими для періоду архаїки були прямо стоячі оголені статуї 

героїв, так званих куросів. 

Тип куроса склався протягом 

VII і початку VI ст. до н. е. Його поява 

мала велике прогресивне значення для 

подальшого розвитку грецької 

скульптури. Загальний розвиток типу 

куроса йшов у напрямі все більшої 

відповідності пропорціям, подолання 

елементів геометричного спрощення та 

схематизму, відходу від умовної 

декоративної орнаментальності до 

трактовки деталей. Хоча до самого 

кінця VI ст. до н. е. зберігався 

фронтальний та нерухомий стрій цих 

статуй. До середини VI ст. до н. е. 

Рисунок  – Статуя Аполлона 

Тенейського. 560 – 550 рр. до н. е. 

куроси почали ставати більш живими й людяними, м’язи тіла почали 

моделюватися краще, пропорції стали більш правильними. Намагання 

надати виразності обличчю статуї привело до появи так званої архаїчної 

посмішки (наприклад, Аполлон Тенейський, рис. 5.5.5). Частіше, ніж у 
 

Рисунок  – Рельєф на фронтоні храму Артеміди з острова Корфу. 

Близько 590 р. до н. е. 



круглій скульптурі, зображувався рух в архаїчних рельєфах першої 

половини VI ст. до н. е. Наприклад, рельєф на фронтоні храму Артеміди на 

острові Корфу (перша половина VI ст. до н. е. – рис. 5.5.6). У центрі цього 

фронтону знаходилася велика фігура горгони Медузи з двома симетрично 

розташованими лежачими пантерами; на кутах фронтону були зображені 

битва Зевса з гігантом і сидяча Гея. Таким чином, фронтон цей не був 

присвячений одній події, а об’єднував різні фігури (також у різних 

масштабах), пов’язані лише загальним 

декоративним задумом. 

Найбільш передовою з грецьких 

художніх шкіл стала аттична школа. Афіни, 

головне місто Аттики, вже в пізньоархаїчний 

період набуло значення великого художнього 

центру. Твори аттичної школи цього часу 

вирізняються глибоким почуттям пластики та 

об’ємності людського тіла. 

Велика різниця між аттичною 

скульптурою першої половини VI ст. до н. е. і 

скульптурою другої половини століття 

свідчить про швидкий розвиток мистецтва 

Афін у період архаїки. Одним із вищих 

досягнень архаїчного мистецтва Афін були 

статуї дівчат (кор) у нарядному вбранні. Ці 

статуї були створені не тільки художниками 

Афін, але й іонійськими скульпторами. Серед 

них особливо вирізняється «Дівчина в 

 

Рисунок  – Статуя 

«Кора з Акрополя». 

520 – 510 рр. до н. е. 



пеплосі» і відома статуя, яку називають «Кора з Акрополя» (рис. 5.5.7). 

 
Питання для самоконтролю 

1. Назвіть основні етапи розвитку античної культури. 

2. Які особливості архітектури і живопису Криту? 

3. Назвіть ознаки стилю камарес у кераміці Криту. 

4. Які особливості архітектурних споруд Мікен? 

5. Які особливості композиції античного храму? 

6. Який характер мала кераміка геометричного стилю? 

7. Який характер композиції чорнофігурного вазопису? 

8. Який характер мала скульптура архаїки? 

9. Назвіть види ордерів та складові частини ордерної 

системи Греції. 

 

Законспектувати та вивчити лекцію. Конспекти надсилати на е-пошту-

lukianenko74@ukr.net 
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