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Період класики – розквіт грецького мистецтва 

 
Історія архаїчного мистецтва в основному була історією подолання 

старої художньої культури родового суспільства та поступової підготовки 

принципів реалістичного мистецтва. Це відображається і в архітектурі, й у 

скульптурі, й у вазописі. В архітектурі відбувається еволюція храму та 

складення ордеру. Жертовник остаточно був винесений із будівлі храму на 

площу перед ним. Найпростішим типом кам’яного архаїчного храму був 

так званий «храм в антах». Потім з’являється простиль і амфіпростиль. 

Класичним типом грецького храму стає периптер, інколи застосовували 

диптер. Створюється ордерна система, ордер складається у двох варіантах 

– доричному та іонійському. 

У скульптурі, як у круглій, так і в рельєфах, відбувається поступовий 

перехід від умовно-декоративних зображень до реалістичних тенденцій, 

від фронтальних і нерухомих статуй богів до появи так званих куросів, які 

мали прогресивне значення для подальшого розвитку грецької скульптури. 

Відбувається подолання елементів геометричного спрощення й 

схематизму, відхід від умовної декоративної орнаментальності до 

трактовки деталей та більшої відповідності пропорціям. 

Еволюція вазових розписів ішла також від схематичних і 

відсторонено-декоративних зображень до композицій розгорнутого 

сюжетного характеру, що наочно розповідає про дії та вчинки героїв. 

З перших десятиліть V ст. до н. е. почався класичний період розвитку 

грецької культури і мистецтва. Для Стародавньої Греції це був період 

найвищого розквіту драми, політичного красномовства, архітектури, 

скульптури, монументального живопису та вазопису. Мистецтво класики – 

це мистецтво грецького міста-держави в період його розквіту. Реформи 

Клісфена в кінці VI ст. до н. е. утвердили в Афінах остаточну перемогу 

демосу над аристократією – евпатридами; в результаті цих реформ було 



закладено основи для швидкого розвитку афінської рабовласницької 

демократії. 

На початок V ст. до н. е. склалося два найбільш протилежних за 

своїм устроєм міста-держави Греції: Афіни і Спарта. Суперництво та 

боротьба Афін і Спарти визначили в подальшому шляхи історичного 

розвитку Греції. 

Центром розвитку класичної еллінської культури стали в основному 

Аттика, північний Пелоппонес, острова Егейського моря і частково колонії 

в Сицилії та Південній Італії – так звана Велика Греція. 

Під час греко-перських війн почався перший період розвитку 

класичного мистецтва – рання класика, яка продовжувалася приблизно 

чотири десятиліття (490 – 450 рр. до н. е.). Художники цього часу знайшли 

нові художні засоби для створення монументального мистецтва, які 

втілили у своїх образах етичні та естетичні ідеали рабовласницької 

демократії, що перемогла. Зображення людини в усьому багатстві її дій, 

пошуки узагальнених типових образів, побудова реалістичної групової 

композиції, нове розуміння синтезу скульптури й архітектури, рішуче 

звернення до сцен із реального повсякденного життя (особливо у вазопису) 

стали важливими, основними рисами цього періоду розвитку в класичному 

грецькому мистецтві. 

Час найвищого розквіту давньогрецького мистецтва продовжувався 

приблизно також чотири десятиліття – з 450 по 410 рр. до н.е. Художні 

твори періоду високої класики вирізнялися героїчною величчю, 

монументальністю і гармонійністю людських образів й одночасно 

життєвою невимушеністю, природністю та простотою. В ці роки творили 

великі майстри грецького мистецтва – скульптори Фідій і Поліклет, зодчі 

Іктин і Каллікрат. 

До кінця V ст. до н. е. зростаюче застосування рабської сили 

негативно відобразилося на розвитку вільної праці. Розподіл Греції на 

незалежні поліси, які конкурували один із одним, почало гальмувати 

подальший розвиток рабовласницького суспільства. Тривалі 

Пелоппонеські війни (431 – 404 рр. до н. е.) між двома союзами міст, які 

очолювались Афінами і Спартою, прискорили економічну та політичну 

кризу полісів. Мистецтво класики до кінця V – початку IV ст.ст. до н. е. 

вступило у свій останній, третій етап розвитку. 

У цей період пізньої класики мистецтво розвивалося в умовах кризи 

грецького рабовласницького полісу. Воно деякою мірою втратило 

героїчний характер, ясну гармонію своїх монументальних образів. Разом з 



тим у мистецтві великих майстрів пізньої класики розроблялися нові 

завдання розкриття в образах світу внутрішніх переживань людини або 

бурхливої людської діяльності. Їх мистецтво стало більш драматичним і 

ліричним, більш психологічно поглибленим. 

Македонські завоювання в другій половині IV ст. до н. е. поклали 

кінець самостійному існуванню грецьких полісів. Вони не знищили 

традиції грецької класики. Але в цілому розвиток мистецтва із цього 

часу пішов іншими шляхами. 
 

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

lukianenko74@ukr.net 
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