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ТЕМА: АРХІТЕКТУРА ЕПОХИ ФЕОДАЛІЗМУ. ЗОДЧЕСТВО 

ВІЗАНТІЇ. ОЗНАКИ СПІЛЬНОСТІ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ.  

Середні віки прийнято позначати 5-15 століття. У цю багату на потрясіння 

тисячолітню епоху виникнення, розквіту та занепаду феодальних відносин 

складалися основні контури політичної карти Європи, створювалися 

передумови для бурхливого розвитку національних культур європейських 

народів. 

Криза рабовласницького способу виробництва, повстання рабів і 

пригноблених Римом народів, вторгнення в межі розхитаної Римської імперії 

німецьких і слов'янських племен привели в 4-5 століттях до її остаточного 

краху і виникнення на її руїнах ряду «варварських державних утворень», , в 

основі яких лежали велике феодальне землеволодіння і працю селян, що 

потрапили в особисту кріпацтво від феодалів. 

Величезну роль життя суспільства грала церква, служила опорою феодалізму. 

Підкоривши собі філософію, науку, літературу та мистецтво, вона обплутала 

всі сторони життя середньовічної людини. Важливе місце, яке займає церква 

у всіх сферах життя суспільства та держави, зумовило визначальну роль 

церковних знань у містобудівній структурі населених місць та загальному 

розвитку архітектури. Церковна будівля стала досконалим новим 

архітектурним типом, який не знав аналогів у минулому. Інший новий 

архітектурний тип – феодальний замок. 

Історія архітектури 5-15 століття виразно поділяється на три періоди. 

1. Дороманський період (VI-Х ст.). Охоплює час, коли будівництво робилося 

ініціативою єпископів, монастирів і великих сеньйорів, що спорадично 

виникала. За винятком Італії, для Європи це був час глибокої варваризації 

римської будівельної традиції, час пошуків життєздатних композиційних 

формул для церковних будівель, переважно – базилік, виконаних у грубої 

кам'яної техніці. 



2. Романський період (XI-XII ст.) відзначений різким прискоренням 

формотворчого процесу в умовах феодальної державності та появою 

відпрацьованого типу церковної будівлі. Період зміцнення феодалізму (11-12 

століття) викликав до життя не менш самобутній романський замок як тип 

зміцнення, що виконує в той же час функції житла феодала. Назва 

«романський» походить від слова «Roma», Рим, і виникло умовно у XIX ст., 

коли було виявлено зв'язки середньовічної архітектури з римською. 

3. Готичний період (XIII-XV ст.). Назва «готика» походить від назви народів 

– готовий як символ варварського мистецтва. 

4. Типологічні та стилістичні особливості, що відрізняло архітектуру в кожен 

із цих періодів мали строго історичну обумовленість, змінюючись залежно 

від найголовніших етапів соціально-політичного та культурно-історичного 

розвитку середньовічної Європи. Цей період пов'язаний із розквітом 

середньовічних міст. Завдяки багатству, волелюбності та енергії свого 

населення вони скоро стали зосередженням середньовічної культури, 

витіснивши монастирі, що почали хилитися до занепаду. Світогляд городян 

поступово звільнявся від церковної догматики. Епоха готики ознаменувалася 

новими конструктивними та композиційними принципами не тільки в галузі 

культової архітектури: з'являється ряд нових типів будівель світського 

призначення – ратуші, церковні будинки та ін. Особливо важливе значення 

набувають міські укріпленняочається ясною структурою, суворим ритмом 

аркад, яскравою поліхромією вітражів. 

Видатною (значною) пам'яткою готики є Краків. Костел Діви Марії зі 

струнким силуетом багатоярусної північної башти, прикрашеної вісімком та 

пишним дерев'яним наметом. Чудовий його інтер'єр з алтарем та яскравими 

витражами. 

Наприкінці XV ст. наростає декоративність, ускладнюються форми, 

втрачається конструктивна ясність. З'являються кристалічні зводи з 

мальовничою орнаментацією. Прикладами таких є костел Діви Марії у 

Гданську та Цистерціанський Костел у Пельпліні. 



Дерев'яні костелі зберігають зв'язок із народними традиціями. Це прості 

однонефні побудови з високим звисаючим двосхилим дахом, невеликим 

прямокутним хором і з розширеною донизу квадратною в плані шатровою 

дзвіницею. 

Замки XIV-XV ст. у Польщі мають нерегулярний план, зумовлений рельєфом 

місцевості. Кам'яні або кирпичні стіни багаті на квадратні або круглі башти 

та завершені зубцями. Іноді будуються донжони. 

З внутрішнього боку до кріпосних стін примикають зв'язані одна з одною 

будинки, які містять заліза зі зводами, житлові кімнати і каплицю. Прості 

геометричні об'єми замків, як правило, позбавлені декору. Лише у Цехануві 

башти опоясані зверху смужкою геометричного орнаменту. 

ДОРОМАНСЬКИЙ ПЕРІОД (5-10 СТОЛІТТЯ) 

Наприкінці 4-го століття після поділу Римської імперії та перенесенням 

імператором Костянтином своєї резиденції до грецької Візантії провідна роль 

у політичному, економічному та суспільному житті переходить у східну 

частину. З цього часу починається епоха візантійської держави, центром якої 

стає його нова столиця Константинополь. 

Продовжуючи античні традиції, Візантія успадкувала культурні досягнення 

завойованих народів. Глибокий синтез античних та східних елементом 

становлять характерну рису візантійської культури. 

Панування християнської ідеології позначилося розвитку домінуючих типів 

монументального будівництва. Пошуки композиції церкви відповідно до 

призначення будівлі поєднувалися із завданням утвердження імператорської 

могутності. Це зумовило відоме єдність пошуків і відносну спільність 

розвитку типів культових будівель, попри регіональні розвитку, у яких 

виявлялися особливості окремих народів. 

Найважливішим внеском Візантії та історію світової архітектури є розвиток 

купольних купольних композицій храмів, що виявився у появі нових 

композиційних структур – купольної базиліки, центричної церкви з куполом 

на восьми опорах та хрестово-купольної системи. Розвиток перших двох 



попадає на ранньовізантійський період. Хрестово-купольна система храмів 

набула широкого поширення в період середньо-візантійської архітектури. 

До візантійської ери належить і додавання монастирів як особливого типу 

архітектурних комплексів. Найбільш своєрідні заміські монастирі, які 

зазвичай являють собою обнесені стінами укріплені пункти, всередині яких, 

крім господарських будівель ченців, споруджувалася велика трапеза і 

домінуюча будівля – церква. Будинки та кріпаки, розташовуючись 

найчастіше на піднесеному місці асиметрично, являли собою гармонійно 

узгоджені просторові композиції – ансамблі. 

В архітектурі ранньохристиянського Риму та Равенни були до кінця 6 

століття створені композиційні прийоми, які склали надалі тип 

середньовічного храму. Трьохнефна базиліка з нартеком і трансептом, 

трихапсидне завершення її східного кінця, кільцевий обхід навколо 

головного вівтаря, план у формі латинського хреста (мавзолей Галли 

Плакідін), двоярусний розріз (базиліки з галереями та деякі центричні 

церкви). Равенни, тектонічний декор, що ділить кам'яні стіни і пластично 

модельовані зовнішні форми апсиди, а також, склепінчасті і купольні 

перекриття, - все це складало тип ранньої будівлі церкви, переважно 

монастирської. 

У Римських базиліках організація внутрішнього простору була 

підпорядкована двом завданням: приміщення базиліки мало бути місцем для 

об'єднання віруючих і водночас середовищем, яке б відповідало вражаючій 

урочистості богослужіння. 

Комбінація базиліки та центричної споруди, коли до п'ятинефного 

паралелепіпеда основного простору прилягає святилище з ускладненим 

планом трилистника, що складало в собі вівтарний простір, відображає 

поєднання двох функцій в одній будівлі, що поєднує в собі будинок спільної 

молитви і поминальний святилище. 

Водночас будувалися й невеликі однонефні церкви з двома приміщеннями з 

боків апсиди. 



Художнє осмислення нових конструктивних систем у візантійській 

архітектурі йшло під впливом місцевих архітектурних шкіл і насамперед під 

впливом грецьких традицій. Виявлення у композиції конструктивної форми, 

властиве давньогрецькому зодчеству, стало і візантійську епоху основним 

тектонічним принципом. Однак цей принцип проявився в нових умовах, 

підготовлених гігантським розвитком склепінчасто-купольних форм при 

домінуючому значенні внутрішнього простору. Основними засобами 

виразності служили самі конструктивні елементи - куполи, склепіння, 

аркади, що ясно читаються в інтер'єрі з підкреслено виявленими поверхнями 

без зайвої пластики та декоративного навантаження. Стіни часто 

покривалися фресковим живописом або облицьовувалися різнокольоровими 

плитами мармуру. Широко застосовувався мозаїчний живопис, що 

розташовувався зазвичай на вигнутих поверхнях стін, у куполах і склепіннях. 

Різьблена скульптурна обробка стін сприймається як легкий рельєфний 

малюнок, що не руйнує площини стіни. 

У чітких членування інтер'єру збереглися ордерні мотиви, але зникла 

характерна для Стародавнього Риму ордерна аркада. 

Аркада на колонах, що з'явилася ще в період Римської імперії, стала 

візантійською архітектурою панівним мотивом. Форма аркади – 

конструктивна. Від римського ордера залишилася лише його частина — 

колона, що сприймає навантаження від арок. Змінилася і форма капітелі, яка 

передає зосереджені зусилля від арки з прямокутною основою на круглу 

колону. Більш масивна, ніж у римських колонах, вона набуває форми 

перекинутої півкулі з усіченими сторонами. Її скульптурна обробка 

виконувалася у вигляді легкого геометричного візерунка, форма та пластика 

– варіювалися. Стовбур колони часто робився монолітним, часом на обидва 

кінці колони накладалися свинцеві прокладки. Усі елементи системи 

вирізнялися доцільністю. 

У ранньовізантійських храмах знаходить застосування тип базиліки - 

подовженої будівлі з виділеним по ширині та висоті середнім нефом, 



відокремленим від малих нефів аркадою на колонах. Велике значення у 

розвиток візантійського зодчества мали базиліки, будувалися у східних 

районах— Сирії, Малої Азії, Закавказзі. 

Матеріали. 

Спочатку середньовічні архітектори використовували готові частини 

зруйнованих або спеціально розбиралися на матеріал будівель. Так добували 

колони карнизи та інші частини будівель. На півдні Франції до 12 століття 

застосовувався як забудка масивних стін і стовпів з тесаного каменю, а також 

у пазухах стовпів, бетон римського типу, але найгіршої якості. При 

масивності стін він дозволяв економити тесаний камінь, доставка якого була 

проблематичною. 

Однак у Візантії бетонна техніка не набула такого широкого поширення, як у 

Римі. Стіни зазвичай складалися з цегли або тесаного каменю, а також із 

цегли з кам'яними прокладками або з каменю з прокладками з цегли. 

Застосовували плоску цеглу — плінфу товщиною близько 5 см. Найбільш 

уживаний розмір плінфи 35,5х 35,5x5,1 см. Кріпаки зводилися найчастіше з 

випадкового матеріалу (уламків римської цегли, валунів і гальки), 

пов'язаного розчином. Така техніка кладки надалі використовувалася і при 

спорудженні будівель, стіни яких будувалися в бутобетонній техніці із 

застосуванням облицювання з порівняльного дрібного каменю Зводи 

робилися з цегли або каменю. Перекриття - здебільшого склепінчасті, іноді 

поєднувалися з дерев'яними конструкціями. 

Численні пам'ятки дерев'яного зодчества, розсіяні на всьому просторі 

Середньої та Північної Європи, відрізняються незрівнянними 

конструктивними перевагами. Дерево завжди залишалося основним 

матеріалом для сільського будівництва, найчастіше використовувалося для 

перекриттів, застосовувалося навіть для невеликих кам'яних споруд. 

В Італії основним будівельним матеріалом була місцева цегла. Мармур був 

поширений переважно на Піренейському півострові. 

Важкий вапняк застосовувався для зведення склепінь та опор. 



Конструкції. 

Архітектура Візантії успадкувала від Риму його досягнення в галузі арочно-

склепчастих конструкцій. Поряд з куполами і циліндричними склепіннями 

були широко поширені хрестові склепіння, найчастіше мали спарушену 

форму, що з'явилася в результаті відмови від еліптичного контуру 

діагональних ребер звичайного склепіння і переходу до більш простого 

напівциркульного абрису, що легко окреслюється за допомогою короба. У 

спиранні купола на квадратну основу нерідко використовувався східний 

прийом – тромпи. 

Найбільш істотним конструктивним досягненням візантійської архітектури є 

розробка системи спирання купола на чотири опори, що окремо стоять, за 

допомогою вітрильного склепіння. Вітрильний склепінь являє собою 

сферичну поверхню, утворену шляхом перетину напівсфери під прямим 

кутом чотирма вертикальними площинами. При перетині півсфери 

горизонтальною площиною, що стосується вершин вертикальних арок, 

утворюється коло, яке може бути підставою для спирання купола. Завдяки 

утвореним таким чином чотирьом сферичним трикутникам-парусам 

вертикальне навантаження від основи купола розподіляється у склепіннях і 

збирається у чотирьох опорних точках. Бічні контури сферичних 

трикутників-парусів утворені чотирма арками підпружними. 

Спочатку купол спирався безпосередньо на вітрила та підпружні арки; 

пізніше між куполом та опорною конструкцією стали влаштовувати 

циліндричний об'єм — барабан, у стінах якого залишали отвори для 

освітлення підкупольного простору. 

Ця конструктивна система дозволила звільнити інтер'єр будівель від 

громіздких стін та ще більше розширити внутрішній простір. Тієї ж ідеї 

просторовості інтер'єру служив прийом підпирання підпружних арок 

напівкуполами, що створюють разом з куполом єдиний простір, що іноді 

досягав дуже великих розмірів. Взаємне врівноваження склепінь — одне з 

найвидатніших досягнень візантійської архітектури. 



Типи структур та конструкції в архітектурі Візантії 

1 - центрична купольна структура - церква Сергія і Вакха в Константинополі, 

527; 2 - купольна базиліка - собор Софії в Константинополі (532-537 рр.): а - 

план; б - поздовжній розріз; в – конструктивна система (фрагмент 

центральної частини інтер'єру); 3 — хрестово-купольна структура: а — план 

Календер-Джамі, ІХ ст.; б - конструктивна система центральної частини; 4 

схема парусного склепіння і купола на вітрилах; 5 - візантійська кладка стін 

 

 

Використання просторових форм, що мають силу геометричної будови 

жорсткістю і стійкістю, дозволило звести до мінімуму масивність Опорних 

конструкцій, раціонально розподілити в них будівельні матеріали, отримати 

значну економію в трудових і матеріальних витратах. 

Техніка. 

Для стін в основному використовувалася цегла-плінфа, що укладається на 

розчині. У східних областях імперії, багатих на кар'єри вапняків і туфу, 

застосовувалася кладка з тесаного каміння на розчині (Сирія, Закавказзя). 

У розчині використовували вапно, до якого домішували дрібно потовчену 

цеглу - цемянку для надання розчину більшої міцності та гідравлічної 

стійкості. У стінах розчин укладався горизонтальними шарами завтовшки 

кілька сантиметрів. Іноді застосовувалася змішана кладка: 3-5 рядів плінфи, 



покладених на товстому шарі розчину, чергувалися з кількома шарами 

тесаного каменю. Зовнішня поверхня стінок зазвичай не штукатурилася. 

Цементний розчин, що швидко схоплюється, дозволяв зводити склепіння і 

куполи за давньосхідним звичаєм — без застосування дорогих лісів. При 

зведенні куполів кладка велася окремими кільцями із похилими рядами 

цегли. Продовжуючи будівельні традиції східних областей імперії та 

суміжних країн, конструкція візантійських склепінь із цегли різко 

відрізняється від конструкції римських склепінь, що зводяться дерев'яними 

кружалами. 

Для полегшення ваги кладку склепінь вводилися пористі кам'яні породи, 

зокрема пемза. Куполи та склепіння покривалися черепицею чи свинцевими 

листами. 

Для сприйняття розпору арок і склепінь у процесі їх спорудження у 

візантійських будівлях часто застосовувалися металеві та дерев'яні затяжки, 

які іноді залишалися і вже спорудженому будинку. У банях закладали 

розтяжні кільця, виготовлені з дубових брусів або смугового заліза. 

монументальне будівництво церковна споруда 

У східних областях імперії, де переважав у кладці природний камінь, 

склепіння та куполи зводилися по кружалах. Поряд із тесаним застосовувався 

бутовий камінь на розчині. 

Серед склепінних форм, виконаних з каменю, слід відзначити зімкнені і 

хрестові склепіння, а також арки, що з'явилися в Сирії та Закавказзі, і 

склепіння зі стрілчастим обрисом. 

Загальний прогрес будівельної техніки та архітектури супроводжувався 

розвитком теоретичної думки. Зодчі Візантії були знайомі з трактатом 

Вітрувія. Відома написана на межі VI—VII ст. оригінальна праця єпископа 

Ісідора «20 книг почав, тобто істинних знань», в якій містяться відомості з 

архітектурно-будівельної справи. Ця праця, яка великою мірою ґрунтується 

на Вітрувії, відображає також потреби візантійського часу. 



Слід зазначити використання та розвитку візантійськими зодчими 

елліністичних джерел. Відомо, що один із будівельників собору Софії 

Константинопольської Ісидор з Мілета був автором коментаря, який не 

дійшов до нас, до книги Герона Олександрійського «Про конструювання 

склепінь». Другий архітектор собору Софії Анфімій із Тралл сам був автором 

трактату «Про парадокси механіки». 

 

 

 

Конспект надсилати на пошту ashmarina@ukr.net 


