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                         Готичний стиль в архітектурі 
 

У сучасних реаліях архітектури готичний стиль уособлює історію цілої 

епохи. Незвичайні, злегка химерні форми асоціюються з особливим 

середньовічним шармом, відточеним до досконалості способом формування 

зовнішнього вигляду будівель, легко впізнаваним в щільній міській забудові 

навіть далекими від будівельного дизайну людьми. 

 
Основні риси готики в архітектурі 

Перше, що кидається в очі при знайомстві з архітектурою в готичному стилі, 

- це височенні гострі шпилі дахів, зовнішня суворість декоративного 

оздоблення стін і достаток склепінь і колон. Сказати, що готичний стиль 

легко пізнаваний, це значить, не сказати нічого. Готика по праву вважається 

найбільш виразним архітектурним стилем, який просто неможливо 

переплутати з будь-яким іншим напрямком, наприклад, романським 

побудовою з його напівкруглими римськими арками або більш аляпісто 

бароко. 



 
 

Елементи готичного стилю, з чого все почалося 

Готика, як архітектурний протягом, в різні періоди часу привнесла до 

будівельної справи кілька самобутніх елементів, які стали згодом візитною 

карткою середньовічних споруд: 



 Масивні опорні колони - контрфорси, розташовані за межами 

внутрішніх приміщень і сприймають основну частину навантаження 

від ваги будівлі;  

 Хрестоподібний гострий звід стелі, утворений перехресними ребрами, 

вага стельового зводу передається на колони за допомогою косих 

арочних дуг; 

 Фронтони будівель з ажурною обробкою і порталами-нішами зі 

скульптурами або фігурами, як реальних тварин, так і міфічних 



персонажів;

 

 

 Величезні вікна з численними вітражами і орнаментом зі складним 

переплетінням; 

 Декоративні кутові башточки з гострими шпилями; 

 Численні декоративні настінні елементи, від простого барельєфа до 

складних багаторівневих аркових конструкцій. 



 
 

З приходом готичного стилю змінилася концепція зведення будівлі. За 

зовнішньої діковенностью і незвичайним оформленням готики криється 

досить раціональна ідея перерозподілу ваги стін і перекриттів на додаткові 

опори. 

До відома! У будь-якому висотному будинку, побудованому в готичному 

стилі, система колон арок служить несучим каркасом, цементуючим і 

об'єднуючим в одне ціле архітектурний комплекс. 



 
 

Використання каркаса дозволило побудувати будівлі з досить 

складними елементами специфічного декору і оформлення з позамежної на 

той час висотою стель внутрішніх приміщень. Наприклад, арочні стелі 

одного з залів католицького собору у французькому містечку Бове виконані 

на висоті в 47 м, а підстава шпиля башточки Кельнського собору піднято на 

157 м над рівнем вхідної площадки. 

Принцип побудови будівель на несучих колонах, вперше випробуваний 

в готичній архітектурі, в даний час широко використовується в будівництві 

висотних будівель з вкрай великими прольотами. 



 
 

Готичний стиль в архітектурі середньовіччя 

Як би не старалися шанувальники середньовіччя ототожнювати готичний 

стиль з католицькою церквою, в реальності готика не завжди була 

архітектурою тільки костелів і базилік. Сформований стереотип уявлення про 

будівлю в готичному дизайні завжди асоціюється з найбільш яскравими 

пам'ятниками готики, як, наприклад, Собор Паризької Богоматері, 

кафедральний собор Дуомо. 



 
 

Будівля Міланського кафедрального собору і Дрезденський 

кафедральний собор, що зводилися протягом кількох століть і який об'єднав 

в собі відразу кілька варіантів готичного образу. 



 
 

Це найбільш яскраві зразки будівель в готичному стилі, але архітектура 

готики не завжди була настільки помпезною, такий її зробила католицька 

церква. 



 
 

Фахівці поділяють епоху активного використання готичного стилю в 

будівництві на чотири умовних періоди: 

 Поява ранньої готики в найбільш важливих соціально значущих 

будівлях міських громад. Датується приблизно з 1088 року - дати 

побудови базиліки абатства Клюні; 

 Етап розвитку і становлення готичного стилю в більшості 

архітектурних рішень, громадських будівель і церковних будівель 

датується 1220-1410 рр .; 

 Епоха домінування готичного стилю в церковній архітектурі 

завершується в кінці XV- XVI століть; 

 Короткий етап відродження елементів готичного стилю в сучасній 

архітектурі початку XIX століття. 

Виразність і ефектність готичного стилю завжди була під контролем 

католицької церкви, що виступала за стриманість в оформленні будівлі. Була 



потрібна масивна і одночасно висока коробка будівлі, шпиль і величезний 

купол. 

 
 

Більшу частину незвичайного декору в готичному стилі майстрам 

доводилося ховати в нарочито множинних і злегка грубуватих елементах 

обробки, тому з першого погляду будь-яку будівлю в готичному оформленні 

виглядає суворим сірою плямою, і тільки при більш уважному вивченні 

фасаду стін і фронтонів можна зрозуміти геніальний задум архітектора. 



 
 

Крім нових будівельних прийомів і специфічного готичного декору, в 

архітектуру прийшла нова геометрія візерунків. 



 
 

Більшість пропорцій, використовуваних в проектуванні готичних 

соборів і будівель, відносилося до відомого «золотого перетину». Йому 

підпорядковувалося все, від розмірів до форми кривих, дуг, арок, пропорцій 

віконних прорізів і площ даху. 

Рання готика 

Першими будівлями, побудованими в готичному стилі, стали монастирі 

та садиби багатих вельмож. Перші будувалися з активним використанням 

елементів простих аркових стель базилік і невеликих церков. Першим 

будівлею в середньовічній Європі з куполоподібної дахом з трьома 

хрестовими стельовими арками стала базиліка абатства Клюні. Будівля 

хрестоподібної форми ще зберігало елементи кріпосної архітектури з 

баштами і рядами невеликих вікон, але готичний дизайн був уже в наявності. 



 
 

У Східній Європі ранні католицькі будівлі лише частково відповідали 

канонам готичної архітектури, їх використовували тільки як елементи, що 

підкреслюють статус церковного будови. 



 
 

Середньовічні жителі Італії, на відміну від Іспанії і Франції, ніколи не 

страждали зайвою шануванням готики, їх храми все більше зберігали 

відкритий романський і візантійський стиль, ніж бундючно строгий готичний 

варіант. 

Величезний вплив на формування стилю надали традиції зведення замків і 

фортечних стін. Якщо придивитися до деталей найцікавіших ранніх споруд в 

готичному стилі, можна без праці виділити кілька елементів стилю, 

характерних для архітектури фортець: 

 Башточки з загостреними гребенями і шпилями; 



 Масивні фронтони з обробкою, що імітує фортечну стіну; 

 Відсутність вікон в нижній частині будівлі, віконні прорізи 

збільшеного розміру виконані досить високо над рівнем цоколя. 

 
 

Переходу до величезних вікон вимагала естетика проведення 

церковних обрядів, тільки таким способом можна було забезпечити 

необхідне светонаполненіе внутрішніх приміщень. Використання елементів 

замкового стилю можна побачити в архітектурі Собору Паризької Богоматері 

або в Соборі міста Реймс. 

Архітектура розквіту і занепаду будівель в готичному стилі 

З розквітом готики будівлі стали вище. Основна хитрість готичного стилю - 

несучі колони вже не справлялися з навантаженням і не забезпечували 

необхідну стійкість вкрай високих стін з тесаного каменю. 



 
 

Майстрам доводилося доповнювати коробку бічними арками - 

аркбутанами, котрі спиралися б на винесений ряд колон. При цьому вся 

будова не втрачало властивої стилю ажурною легкості, але різко зростала 

вартість робіт, а терміни будівництва будівлі розтягувалися на десятки років. 

Арочна система аркбутанов, по суті, стала такою ж візитною карткою 

архітектури готики, як і шпильчасті даху або трисекційні стелі. 



 
 

Згодом, з впровадженням більш досконалих способів обробки каменю, 

появою пальових фундаментів і ефективних засобів вимірювання, від 

використання аркбутанов відмовилися, будівлі набували більш сучасну 

форму зі збереженням лише окремих елементів готичного стилю - форми 

віконних прорізів, башт і даху зі шпилями. 

Уже в XVII-XIX століттях, у вікторіанську епоху, готика знайшла нове 

дихання в архітектурі монументальних будівель. Багато будинків або 

будувалися в повній відповідності з канонами середньовічного стилю, або 

елементи готики широко використовувалися для декоративного оздоблення 

фасадів та дахів. 
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